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 : مقدمة  -(1)

كمؤسسة قطاع خاص، حيث يعتبر المؤسسة الوطنية  1999تأسس االتحاد العام للصناعات الفلسطينية عام 

ويعمل االتحاد على تمكين عملية التطوير . الممثلة للقطاعات الصناعية الفلسطينية من خالل اتحاداتها التخصصية

اد العام التمثيلي في التعليم والتدريب ويكمن دور االتح. الصناعي باعتبارها اساس تطوير االداء االقتصادي

والتمثيل الفعال لألعضاء والدفاع عن مصالحهم لدى الجهات والمؤسسات المحلية واالقليمية والدولية والدفاع 

وتوصيل قيم التطوير والمسؤولية االجتماعية والصناعة المنافسة على المستوى العالمي، وايضا ادارة تطوير 

  .تخدم المصالح الصناعية وتساهم في تنمية االقتصاد الوطنيسياسات صناعية فاعلة 

وتقود استراتيجية االتحاد للتطوير الصناعي من خالل االتحادات الصناعية التخصصية إلى وجود اتحادات قوية 

 .تقوم على العضوية الفاعلة وتقدم الخدمات الهامة لالعضاء وتطوير فاعل للسياسات والتواصل المتكامل

 

الصناعات الغذائية والمشروبات والتبغ، صناعات الحجر : لقطاعات الصناعية الممثلة باالتحاد العام كل منتشمل ا

والرخام، الصناعات االنشائية، الصناعات المعدنية والهندسية، الصناعات الكيماوية، الصناعات الدوائية، 

دية واالحذية، الصناعات السياحية الصناعات الخشبية واالثاث، صناعة المالبس والنسيج، الصناعات الجل

يضم القطاع الصناعي في فلسطين . والتقليدية، صناعة الورق والمنتجات الورقية، الصناعات البالستيكية والمطاط

شركة مسجلة في الضفة الغربية وقطاع غزة، معظم هذه الشركات هي شركات مملوكة عائليا،  14222أكثر من 

تبلغ مساهمة القطاع الصناعي في الناتج القومي   .موظف وعامل 122من  شركة فقط توظف أكثر 122حوالي 

 .من القوى العاملة% 11، وكذلك يوظف هذا القطاع حوالي %17المحلي ما يقارب 

   :أهداف االتحاد العام الرئيسية -( 2)

 : يسعى االتحاد الى تحقيق االهداف التالية

  الصناعية المختلفة ودعمهم من أجل تحقيق أهدافهمالتطوير المؤسساتي لالتحادات والقطاعات. 

  اإلدارة الفعالة للسياسات الصناعية من أجل خدمة مصالح األعضاء والمساهمة في تنمية االقتصاد

 .الوطني

 التمثيل الفاعل لألعضاء ومصالحهم على المستويات المحلية والدولية. 

  التنافسية المحلية والعالميةتنمية وتطوير قدرات المؤسسات الصناعية عن طريق دعم. 

 :الخدمات الحالية التي يقدمها االتحاد  -( 3)

 :فيما يلي الئحة الخدمات التي يقدمها االتحاد العام واالتحادات التخصصية

 توفير الدورات التدريبية ودراسة االحتياجات للقطاع الصناعي والمنشآت الصناعية الفردية. 

  الصناعيةزيادة الوعي داخل المنشأة. 

 زيادة وعي المجتمع حول الصناعات الفلسطينية. 
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 ترويج المنتجات محليا وعالميا. 

 تحسين اإلنتاجية عن طريق تنفيذ برامج فنية وبالتالي زيادة تنافسية المنتج.  

 توفير االستشارات والدعم والحشد. 

 ية هذه المطالبتمثيل مصالح ومطالب القطاع الصناعي وحشد الضغوط على الحكومة من أجل تلب. 

 توفير التسهيالت للمشاركة في المحاضرات وورشات العمل والمعارض محليا وعالميا. 

 توفير االستشارات القانونية والخدمات اللوجستية. 

 تسهيل الوصول إلى قاعدة بيانات صناعية متخصصة.  

 تنظيم المعارض الصناعية والتجارية والوفود. 

 لدوليينالتواصل مع النظراء المحليين وا. 

 تشجيع االستثمار الصناعي في فلسطين. 

 

 :  المقترحة مشاريع االتحاد( 4)

 المرفق يتضح ان قسم المشروعات يحتوي على اربعة مشروعات  المقترح  نظرة في الهيكل التنظيميمن خالل 

كما سيظهر الحقا عند الحديث حول عالقة المشاريع وتسلسل  مقترحة للقيام بها تتكامل مع نظام الباركود اساسية 

  :، وفيما يلي وصف لهذه المشروعاتتطبيق المشاريع المقترحة
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  : (eCom)االتصاالت اإللكترونية باستخدام معيار الرسائل التجارية  : المشروع االول 

using standard business messaging)ommunication (Electronic C   

المستخدم في مجال تبادل البيانات االلكتروني  (GS1)المعايير العالمية  المصطلحات الصادرة بموجب احدهو 

(Electronic Data Interchange) ، وهذا المصطلح يعني تبادل البيانات المنظّمة وفقا لمعايير الرسالة المتفق

إن مصطلح االتصاالت االلكترونية ال يعني مصطلح التجارة االلكترونية . الوسائل اإللكترونيةعليها ، من خالل 

ecommerce   ،الذي يشير إلى شراء وبيع المنتجات أو الخدمات عبر عدد من األنظمة اإللكترونية األخرى

توفر  GS1ن المعايير العالمية إكما  .طلبيات المحالت عبر اإلنترنت، والمزادات عبر اإلنترنت ،على سبيل المثالف

 : ، وهذه اللغة كالتاليeComاللغة المشتركة المستخدمة في االتصاالت االلكترونية 

  (مفاتيح لتحديد الهوية على سبيل المثال )البيانات المنظمة 

  معايير الرسالة(GS1 EANCOM ® ،GS1 XML) 

  المبادئ التوجيهية التقنية لتسهيل تنفيذeCom 

 : بما يلي  eComفوائد استخدام االتصاالت االلكترونية اهم ابراز ويمكن 

ذلك عبر إرسالها عن طريق البريد والفاكس  من الممكن تبادل وثائق األعمال في الشكل التقليدي المعروف هإن

 eComلكن استخدام معايير االتصاالت االلكترونية . ، وما إلى ذلكattachmentومرفق البريد اإللكتروني 

 :يسمح لتطبيقات الحاسوب تحويل الوثائق مباشرة، وذلك يوفر عددا من الفوائد

 زيادة السرعة في ايصال الوثائق. 

 انخفاض تكلفة إدارة ومعالجة الوثائق. 

 زيادة الدقة 

  تخفيض وقت االنتظار(Lead Time) والمخزون . 

 التقليل من حاالت نفاذ المخزون . 

 زيادة رضا العمالء 

  التلقائية للوثائق التجاريةالمالئمة 

 : يوفر عدد من الميزات تتمثل فيما يلي GS1 eComمعايير  ان استخدام  

   يوفر بنية يمكن التنبؤ بها من رسائل األعمال التجارية اإللكترونية، ويمّكن الشركاء التجاريين من

بيانات األعمال بطريقة مؤتمتة الكترونيا، بكفاءة ودقة، بصرف النظر عن أنواع األجهزة الداخلية أو في تواصل ال

 . أنواع البرمجيات المستخدمة
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  استخدام المعايير المتوفرة،  بل باالمكان -أن تتم المالئمة بين هيكل وتنسيق الرسائل ليس من الضروري

 .واستخدام تنسيق مقروء وسهل بدال من ذلك

 GS1 eCom  هو جزء من محفظة واسعة من المعايير والحلول التي تشكل نظامGS1 . أنها ليست

 .GS1معيار مستقل، ولكن تتكامل مع غيرها من أدوات إدارة سلسلة التوريد التي تقدمها 

 مفاتيح  استخدامGS1  لتحديد الهوية في جميع معاييرGS1 سواء في التدفق الفعلي للسلع المادية أو في ،

األطراف ، و(GTIN)منتجات لتحديد  XMLتدفق المعلومات الخاصة ببيانات األعمال وكذلك في رسائل 

لوجستية الوحدات ، وكذلك ال(GLN)والمواقع ( المشتري والبائع، وأو أي طرف ثالث مشارك في المعاملة)

(SSCC ) 

  إن مفاتيح تحديد الهوية هذه تكون مضافة على شكل شريط ترميز على أغلفة المنتجات في تجارة

 . ومضافة أيضا على الوحدات اللوجستية( على مستوى تجارة القطعة أو مستوى الحالة )التجزئة ومحالت البيع 

 سائل اإللكترونية مسح وقراءة شريط الترميز يوفر وصوال مباشرا إلى المعلومات التي وردت في الر

 .في قاعدة البيانات، دون أي رسم خرائط إضافية ومعقدة عبر المراجع( مثل ورود أمر بيع، أو نصيحة )

  يمكن التحقق من صحةGLNs  الخاصة بجميع الشركاء التجاريين فيGEPIR ( ةالعالميالهيئة 

وهي خدمة عبر  شبكة اإلنترنت تتيح الوصول إلى معلومات االتصال  –( لتسجيل المعلومات  ةااللكتروني

 .GS1األساسية للشركات التي هي أعضاء في مؤسسة المعايير العالمية 

  يمكن استخدام الرسائل الخاصة بنظامeCom GS1  بالتعاون مع الشبكة العالمية لتزامن البيانات

GDSN .ريقة آليةكاء األعمال، وتتيح لهم مشاركة المنتج والسعر والمعلومات التجارية بطهذه الشبكة تربط شر .

اة البيانات الرئيسية، مما يجعل المعلومات  المرسلة أقل حجما وعملية تبادل المعلومات وهي تتيح امكانية محاك

 . أكثر كفاءة وأقل تكلفة

  إن معاييرGS1 eCom كل عالميهي معايير تسخدم على نطاق واسع وبش . 

 : GS1 eComمعايير 

 : eComحاليا له مجموعتين من المعايير التكميلية المتخصصة ل  GS1معيار 

GS1 EANCOM  ® 

 GS1 XML 

يستخدم بشكل   XMLوتستخدم كل منهما بالتوازي من قبل المستخدمين المختلفين، على الرغم من أن معيار 

 .أفضل لتبادل المعلومات باستخدام التقنيات المستندة إلى اإلنترنت
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 Global Data Synchronization: ( GDSN)لتزامن البيانات الشبكة العالمية : المشروع الثاني 

Network :     

فإن الموردين سيكونون قادرين على تبادل البيانات في نفس الوقت ( GDSN)مع استخدام تزامن البيانات العالمي 

وذلك يعني أنه . وبالتالي ذلك سيمكن الموردين من الحصول على أدق المعلومات بسهولة -في أي مكان في العالم

مكنون من عندما يقوم الموردين الشركاء بتعديل أي من معلوماتهم الخاصة أو معلومات منتجاتهم، فإن اآلخرين سيت

وهذا يوفر القدرة على زيادة الدقة في طلبات البيع والشراء، وبالتالي يقلل من الوقت . االطالع عليها فور تعديلها

يوفر القدرة على الحد من أخطاء الفواتير  كما. ويزيد فرص تسويق أفضل للمنتجالالزم لوصول المنتج للسوق 

 . فض تكاليف سلسلة التوريد الخاصة بالموردويقلل من عدد العمليات المكررة ويساعد على خ

 : وفرها الشبكة العالمية لتزامن البياناتالفوائد التي ت

أينما يتواجد الشركاء التجاريين، فإن هذه الشبكة توفر القدرة على التواصل : تحسين الكفاءة والدقة -1

ستخدم لغة موحدة لتصنيف المنتجات بحيث يستطيع المشترين والبائعين في ت GDSN. باستخدام لغة مشتركة

فهذا يعني أن المورد أو الشريك سوف يكون قادرا . جميع أنحاء العالم بالقيام بتصنيف المنتجات بنفس الطريقة

 .جاتمخزون المنتحول على االستجابة بسرعة الحتياجات المستهلك، وكسر الحواجز اللغوية وتقديم تقرير 

 : يمكن للمستخدم أن يطمئن إلى أن العمل يستخدم بيانات GDSNمع : بيانات ذات نوعية جيدة  -2

 .كاملة -

 .ثابتة ال تتغير -

 . دقيقة -

 . حديثة تكون في نفس الوقت -

 . توافق المعايير الصناعية -

هذا يوفر فان مع توفر أحدث المعلومات عن المنتجات في متناول يد المستخدمين، :  بناء ثقة المستهلك -3

والمورد سيكون قادرا على بناء . على الموردين القدرة على إعطاء المستهلكين المعلومات التي يحتاجون معرفتها

أو المتطلبات  المتطلبات الصحيةثقة العمالء عبر إعطاء معلومات حديثة وصحيحة عن المنتجات تكون متوافقة مع 

 . الغذائية

 Electronic Product Code(: EPC)تروني رمز المنتج االلك: المشروع الثالث 

تعد بتحقيق ( RFID)وبطاقات تحديد تردد الراديو ( EPC)إن تكنولوجيا استخدام وتنفيذ رمز المنتج اإللكتروني 

تدعم مسؤولية تطوير وتطبيق تكنولوجيا  EPCglobal كما ان .فوائد هامة للمستهلكين والشركات على حد سواء

RFID وEPC . 
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ورمز المنتج هذا . هو رقم فريد يستخدم لتحديد عنصر معين في سلسلة التوريد EPCرمز المنتج االلكتروني ان 

، وهذه البطاقة هي عبارة عن شريحة تجمع بين شرائح السليكون ووجود هوائي RFIDيكون مخزنا على بطاقة 

 . اللتقاط البيانات

، يمكن استخدام هذا الرمز ليترافق مع البيانات الموجودة  RFIDبمجرد الحصول على رمز المنتج من خالل بطاقة 

مثل بند رقم . في قاعدة بيانات آمنة، هذه البيانات تتمثل في المكان األصلي لعنصر ما، أو تاريخ إنتاج منتج معين

هو  EPC،  فإن رمز المنتج (VIN)على رمز التشفير الباركود أو رقم تعريف السيارة ( GTIN)التجارة العالمية 

حمل تال  EPCعالمة رمز المنتج كما . EPCglobalالمفتاح الذي يحتوي على المعلومات المستخدمة ضمن شبكة 

 .أي معلومات شخصية

 EPCالعديد من كبار تجار التجزئة ومصنعي المنتجات يقومون باختبار تكنولوجيا رمز المنتج االلكتروني ان 

 EPC، فأن رمز المنتج االلكتروني  VINرار رقم تعريف السيارة على غ. كوسيلة لتحسين إدارة سلسلة التوريد

هو الجيل المقبل من رمز  EPCإن رمز المنتج االلكتروني كما . هو وسيلة ممتازة لتحديد منتج ما بشكل فريد

، الذي يحتاج أن يكون المنتج على خط النظر ليتمكن القارئ التشفير بار كود، ولكن خالفا لرمز التشفير الباركود

تستخدم موجات الراديو لقراءة معلومات المنتج بشكل أسرع وأكثر  EPCااللكتروني من قراءته، فإن عالمات 

 .كفاءة

 : من هذا النظام  المتوقعة فوائد ال

يعد بتعزيز خدمة المستهلكين، والحد من مشكلة  EPCبالنسبة للمستهلكين، فإن رمز المنتج االلكتروني  -1

وباإلضافة إلى ذلك، فإنه لدى هذا النظام القدرة على توفير حماية . نفاذ  المخزون، وتوفير اختيار أفضل للمنتجات

ر ،وله القدرة على رصد المنتج للسلع التي لها تاريخ انتهاء، وتوفي(بما في ذلك األدوية)أفضل من المنتجات المقلدة 

يمّكن الحصول على العوائد بطرق أسهل  EPCكما أن رمز المنتج االلكتروني .  تحديد هوية أسهل للمنتجات

 . ويبّسط تجهيز الضمان للمنتجات

بالنسبة للشركات، يمّكن رمز المنتج االلكتروني الشركات من تصحيح عدم الكفاءة في السوق وتحقيق  -2

يتم فقدان كل سنة المليارات من الدوالرات بسبب سوء رؤية وتنبؤ  حيث. الصحيحة للمستهلكين وتقديم االسعار

لديه القدرة على توفير فورات  EPCمن خالل تحسين هذه العملية بشكل كبير، فإن رمز المنتج . سلسلة التوريد

نقل ، ويساهم في خفض تكاليف ال"مخزون األمان"سنوية كبيرة، والحد من الحاجة إلى أن يكون المخزون في حالة 

باإلضافة إلى ذلك، فإن تنفيذ وتطبيق استخدام رمز . والشحن،  وتقديم توقعات أكثر دقة وتجديد الموارد المالية

سلسلة التوريد ويساهم في زيادة القدرة من االختراق ليمكن أن يقلل  إلى حد كبير  EPCالمنتج االلكتروني 

 .التنافسية للشركات باستخدام التكنولوجيا

 EPCكما هو الحال مع أي تكنولوجيا جديدة، فإن رمز المنتج االلكتروني : االقتصادي توليد النمو -3

لهما القدرة على النمو وتوليد  اقتصاد أفضل من خالل خلق فرص العمل، وتحفيز االستثمار في   RFIDوبطاقة  

 .مجال التكنولوجيا، وتمهيد الطريق لتطبيقات جديدة في المستقبل
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للشركات إلدارة المنتجات،  EPCيتم إنشاء رمز المنتج االلكتروني :  كضمان خصوصية المستهل -4

وال يحتوي على معلومات  -إن رمز المنتج االلكتروني يحتوي على معلومات المنتجات. لناس العاديينلوليس 

على توفير الخصوصية لمشتركيها منذ المراحل المبكرة من تصنيع  EPCglobalولذلك عملت شركة . الشخصية

 . RFIDسويق بطاقات وت

تحظر على وجه التحديد استخدامه لتتبع أو تحديد  EPCات الترخيص لرمز المنتج االلكتروني ياتفاقان  -5

في حاالت محددة جدا وبشفافية كاملة وذلك فقط في ما يتعلق بسالمة  ذلك يسمح هويات األشخاص، فيما عدا

التنظيم الذاتي للمبادئ التوجيهية التي  EPCglobalباإلضافة إلى ذلك، اعتمد مشتركي . المريض أو المشترك

 . يمكن أن تتطور وتواصل تطوير التكنولوجيا

وهم يقدرون . هم شركات تنتج منتجات أو تبيع مباشرة للمستهلكين EPCglobalالعديد من مشتركين  -1

عة من المبادئ مجمو EPCglobalوقد أنشأ مشتركي . العالقة مع  المستهلكين وملتزمون بخصوصية المستهلك

للمنتجات االستهالكية لمعالجة قضايا الخصوصية المتعلقة بتطور  EPCالتوجيهية بشأن رمز المنتج االلكتروني 

هذه المبادئ التوجيهية تفيد أن المستهلكين سيعطون إشعار واضح عن وجود رمز المنتج . EPCوتنفيذ رموز 

EPC سيتم اعالمهم بالخيارات المتاحة إما لتجاهل أو إزالة أو كما . على المنتجات التي يشترونها أو عبواتها

 . من المنتجات التي يحصلون عليها EPCتعطيل رمز 

  Bar Code System. نظام الترميز الشريطي وتحديد هوية المنتج: المشروع الرابع 

يهدف إلى توفير فوائد هائلة  هو نظام موثوق بهولتحديد الهوية  GS1الرموز الشريطية الباركود ونظام تستخدم 

ألن استخدام قارئ الباركود . ألسر المزيد من المال لإلنفاقيوفر لكود ن استخدام الرموز الشريطية البارإ .لعالمنا

حيث اصبحت   عند شراء المنتجات يقلل التكلفة ويمكن بيع المليارات من المنتجات حول العالم في اليوم الواحد

الباركود متوفرة وفي متناول الشركات المختلفة فضال على ان معظم البرمجيات المحلية تتعامل تكنولوجيا قراءة 

كما إن االقبال . مع قاريء الباركود كجزء من االنظمة المحاسبية المستخدمة في كثير من المحال والسوبرماركت

هذا يقلل تلف . حضار المنتجاتعلى البيع بهذه الطريقة تعطي رؤية أفضل لطلب المستهلكين وتوفير الالزم إل

كما أن ذلك يؤدي إلى تطور في توفر المنتجات في  . المنتجات في مستودعات المخزون، وبالتالي يقلل التكاليف

   . مجاالت مختلفة مثل قطاع الرعاية الصحية والصناعات في جميع أنحاء العالم وفي مجال سالمة األغذية والتتبع

وتبادل رسائل األعمال االلكترونية  EPC، ورموز  GS1النظام وبين استخدام الباركود  عندما يتم الجمع بين هذا

eCom وتزامن بيانات الشبكة العالمية ،(GDSN) يتم االتصال بين هذه األشياء المادية أو المنطقية مع ،

المعلومات في سلسلة التوريد، وهذا االتصال يساعد على ربط العالم في مجال التجارة االلكترونية مع بعضه 

 . البعض
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 : ركود اخطوات تطبيق نظام الب( 5)

يحتاج إلى  Bar Codeبشكل عام، إن عملية تنفيذ مشروع استخدام الرموز الشريطية على المنتجات المختلفة 

 : أساسية هي كالتالي خطوات عشر

الرقم العالمي لترميز المنتجات او الخدمات الخاصة بالشركة من  (  GS1 الحصول على بادئة لألرقام .1

 (هيئة الترقيم الفلسطينية االنضمام الىمن خالل 

 دمات ليتم ترميزها من خالل هيئة الترقيم الفلسطينية خاعداد قائمة بالمنتجات وال   .2

 وتحديد طريقة طباعة الباركود اختيار شركة طباعة بار كود  .3

 .......(نقاط البيع، ) ، التي سيتم فيها قراءة الباركود " بيئة المسح االبتدائية"تحديد  .4

 (نوع الباركود )  اختيار رمز شريطي باركود  .5

 بما يتناسب مع احجام الطباعة المسموح بها اختيار حجم الباركود  .1

 تنسيق نص البار كود .7

 وفقا لقاعدة الوان الباركود  اختيار لون الباركود .8

 على عبوة المنتج اختيار موضع أو مكان  الباركود .9

 مكن من قراءتهمن الت رمز الباركودلطباعة بناء خطة جودة  .12

 

 :  GS1أو مقدمة من  (الرقم العالمي )  الحصول على بادئة: لخطوة األولى

إنشاء األرقام التي ستتواجد في داخل  اقبل أن  تبدأ شركة في استخدام الرموز الشريطية الباركود ، يجب عليه

هي الحصول على  GS1الخطوة األولى لبناء مفتاح . GS1وتسمى هذه األرقام مفاتيح لتحديد الهوية . الباركود

وتستخدم البادئات من خالل نظام . (هيئة الترقيم الفلسطينية )  GS1مقدمة أو بادئة  للرقم من عضو في نظام 

GS1  مليون شركة حول العالم كأساس إلنشاء أرقام فريدة  للباركود لتستخدم في تحديد كل   من قبل أكثر من

 .  التوريد شيء في سلسلة

 :الفلسطينية الترقيم هيئة خالل من ترميزها ليتم دماتخوال بالمنتجات قائمة اعداد: الخطوة الثانية

، تصبح الشركة مستعدة للبدء بتوزيع أرقام GS1بعد الحصول على بادئة إلنشاء أرقام خاصة بشركة من نظام 

، وتوزيعها أيضا للمواقع، (قانونيالكيان الاآلن  ابصفته) من  خاللهم ، وذلك (منتجات أو خدمات)التعريف لموادها 

 . وغيرها ، وعالقات الخدمات المختلفة والوحدات اللوجستية، وأصول الشركة الفردية
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في البداية يتعلم صاحب الشركة كيفية تنسيق كل رقم ثم استخدام البادئة لشركته .هذه العملية بسيطة إلى حد ما

، كما ان الكثير من المنتجين يستخدمون هذه لمرجعية المعينة التي ستستخدم للمنتجاتباالشتراك مع األرقام ا

العملية حاليا ولكن باستخدام انمظمة ترقيم غير فلسطينية، حيث تظهر الدراسة ان هناك استخدام بشكل كبير لنظام 

ب االعضاء على كيفية استخدام نظام الترقيم االردني، وعند التحول الى هيئة الترقيم الفلسطينية تقوم الهيئة بتدري

للحصول على معلومات محددة عن عدد األرقام  GS1يمكن االتصال بجهة محلية من منظمة كما . الترقيم الجديد

 . بالشركة ةبادئة الخاصالالتي يمكن تعيينها بناء على اختيار طول 

 

 : الباركود طباعة طريقة وتحديداختيار شركة طباعة بار كود : الخطوة الثالثة

سيحمل معلومات ( الباركود)لتبدأ العمل، يجب أن تقرر ما نوع ترميز الباركود المستخدم وإذا كان رمز الشريط 

المتواجد على  ) NGTI  (ومثال على المعلومات الثابتة، بكل بساطة رقم تعريف المنتج .ثابتة أو متغيرة داخله

 .  المنتج عبوة

األفضل إلى كمية كبيرة من التسميات فمن إذا كانت التعليمات للباركود تحتوي على معلومات ثابتة، وكنت تحتاج 

كمية صغيرة من  إذا كنت في حاجة الى. أن تطلب من أي شركة طباعة ان تقوم بطباعة الملصقات لمنتجاتك

طابعة عند الى التسميات أو أنك تحتاج إلى طباعة ملصقات ذات معلومات متغيرة سوف تحتاج على األرجح 

  .الطلب مثل طابعة الليزر في مكتبك أو طابعة التحويل الحراري في مستودعك

بة عليه عند تطوير خطة هو السؤال المهم الذي يجب اإلجا( باركود)إن معرفة كيفية القيام بطباعة رمز شريطي 

  سيساعد  لذلك فان وجود هيئة الترقيم الفلسطينية ومن خالل التدريب الفني الستخدام نظام البركود  . تنفيذ للباركود

  .على القيام باالختيار الصحيح بإيجاد مكان مناسب لطباعة الملصقات

 :  .......( البيع، نقاط)  الباركود قراءة فيها سيتم التي ،" بيئة المسح االبتدائية"تحديد : الخطوة الرابعة

البيئة المواصفات الخاصة بالرمز الشريطي الباركود من ناحية النوع، والحجم والمكان والجودة، جميعها تعتمد ان 

قراءة الهناك أربعة سيناريوهات محتملة للبيئة المناسبة لعملية و .وقراءة الرمز الشريطي التي سيتم فيها مسح

 :المسح و

 (POS)عبوة المنتج يتم قراءتها في محل بيع التجزئة في نقاط البيع  .1

 التوزيع العاماماكن عبوة المنتج يتم قراءتها في  .2

 التوزيع العاماماكن ويتم أيضا قراءتها في   POSعبوة المنتج يتم قراءتها في نقاط البيع .3

 .عبوات لبيئات  خاصة مثل تحديد جهاز طبي .4

المكان الذي سيتم فحص الرموز الشريطية فيه يمكن وضع المواصفات الصحيحة إلنتاج الرموز من خالل معرفة 

وفي التوزيع العام، سوف   (POS)على سبيل المثال، إذا تم مسح مجموعة المنتجات في نقاط البيع . الشريطية

http://www.gs1.org/barcodes/technical/id_keys
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أكبر الستيعاب عملية ولكن تتم طباعته في حجم   POSالستيعاب نقاط البيع  EAN / UPCنحتاج الستخدام رمز

 . القراءة في التوزيع العام وضمان وضع الملصق بطريقة تحقق متطلبات المسح اآللي في عملية التوزيع العام

 

 :(نوع الباركود ) اختيار رمز شريطي باركود : الخطوة الخامسة

اختيار الرمز الشريطي الصحيح هو أمر بالغ األهمية لنجاح خطة تنفيذ وضع الملصقات على المنتجات، ولكن هنا 

 :بعض النصائح 

  إذا كان الرمز الشريطي الباركود لمنتج سيتم بيعه في نقطة البيع(POS)  يجب عليك استخدام رمز ،

 .EAN / UPCالكود األوروبي األمريكي 

 ود يحتوي على معلومات متغيرة مثل األرقام التسلسلية، تواريخ االنتهاء، أو المقاييس، إذا كنت تطبع بارك

، أو في حاالت خاصة المكون GS1 DataBar (RSS)، أو  GS1-128فهذا يعني استخدام البار كود من نوع 

 . DataMatrix GS1المركب أو  رموز 

 إذا كنت ترغب في ترميز واضافة عنوانURL  ريطي وتوفير معلومات أكثر للمستهلك في الرمز الش

  . هو االفضل لالستخدام QR Codeالنهائي، فإن رمز 

 إذا كنت ترغب في طباعة الرمز الشريطي الذي يحمل معلومات رقم المنتجGTIN   على الكرتون

 . هو أفضل خيار ITF-14المضلع، فإن الباركود 

 : يتناسب مع احجام الطباعة المسموح بها  بمااختيار حجم الباركود : الخطوة السادسة

فإن حجم . بعد أن يتم تحديد رمز الباركود الصحيح مع المعلومات التي سيتم ترميزها فيه، تبدأ مرحلة التصميم

وفيما يلي عدد من . الرمز في التصميم تعتمد على الرمز المحدد، ومكان استخدام الرمز، وكيفية طباعة الرمز

 : الرموز المستخدمة

  EAN / UPCالرمز االوروبي االمريكي  -1

ألنه يتم فحصها من  GS1- 128ورمز ITF- 14يختلف عن رمز  EAN / UPCإن الرمز االوروبي واالمريكي 

ارتفاع لديها عالقة ثابتة بين   EAN / UPCهذا يعني أن رموز. قبل الماسحات الضوئية متعددة االتجاهات

  .عندما يتم تعديل أحد األبعاد، يجب تعديل البعد اآلخر بمقدار متناسب. وعرض الرمز

تم تحديد مجموعة من األحجام يكما  . لها ارتفاع وعرض محددين  EAN / UPCبسبب هذه العالقة، فإن رموز و

لهذه المجموعة من األحجام ب وكثيرا ما يشار  . ٪ من حجم التسمية أو التصميم222٪ إلى 82المسموح بها من 

.   EAN / UPCوتتواجد على أوامر شراء المنتجات وهي تستخدم لتحديد أحجام الرمز"" عوامل التكبير "" 

  EAN / UPCعوامل تكبير رمز وتظهر االشكال التالية 
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 )٪08)الحد األدنى 

 

 )٪188)االسمية 

 

 )٪288)الحد األقصى 

 

 

هذه . ، يمكن تحديد ارتفاع مخفض للرمز  EAN / UPCمن أجل تقليل مقدار المساحة التي يأخذها تصميم رمز و

هذا يحدث بسبب التأثير ، وويجب تجنبها  EAN / UPCالعملية التي تسمى اقتطاع، ال يسمح بها في داخل رمز 

  . االتجاهات للبيع بالتجزئةالسلبي لعملية االقتطاع على نسب المسح بواسطة أجهزة المسح متعددة 

 وكذلك في نقاط البيع من ( الشحن والتوزيع)في مجال الخدمات اللوجستية  EAN / UPCتستخدم الرموز  عندما

(POS)  ومثاال على هذا يكون الرمز المستخدم على  . ٪222٪ و 152فإن نطاق التكبير يقتصر على مدى بين

 . )أو المايكرويف  TVعلى سبيل المثال)الكرتون مستخدم لتطبيقات منزلية كبيرة 

 :  GS1-128ورموز  ITF- 14رموز 

 غالبا ما يتم تحديد أحجام الرمز. لديها أيضا مجموعة من األحجام المحددة GS1- 128ورموزITF- 14رموز 

14 -ITF128و-GS1  باستخدام معامل تكبيرfactor-X بدال من قيم تكبيرية . 

 معامل تقليل العرض( التكبير)إن الحد األدنى للحجم  .عملية الطباعة المناسبةآخر عملية مهمة هي اختيار 

(BWR) معامل )كما يجب على شركات الطباعة إنشاء حد أدنى لحجم الرمز . للرمز يختلف حسب عملية الطباعة

 . لتحقيق نتائج جيدة  BWRوتحديد معامل ( التكبير
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 : تنسيق نص الباركود : الخطوة السابعة

لنص الخاص بالباركود الذي يتواجد تحت الرمز الشريطي مهم جدا ألنه في حالة تلف الرمز الشريطي أو أن إن ا

 . تكون نوعيته رديئة ، يتم استخدام النص كخطة احتياطية لقراءة قيمة البار كود

تسمح اآلن   GS1، ولكن نظام مواصفات  EAN / UPCلالستخدام مع رموز B -OCRتم تحديد استخدام الخطي

 ورموز ITF- 14يجب أن يكون النص المستخدم لرموز كما . بوجود أي خط طالما أنه يمكن قراءته بوضوح

128 -GS1 المواصفات العامة يمكن قراءته بالعين وهو واضح ومقروء في حجم يتناسب مع حجم الرمز حسب 

 GS1 ،عدد األرقام التي تتم طباعتها تحت الرمز ا ان كمEAN / UPC   في النص الخاص

 : يكون كما يلي بالقراءة البشرية

  A-UPCرقما، ال أكثر وال أقل، تحت الرمز  12يجب، دائما وبدون استثناء، طباعة  -

  EAN-.13رقما، ال أكثر وال أقل، تحت الرمز 13يجب، دائما وبدون استثناء، طباعة  -

 . EAN-8ورموز   E-UPCأقل، تحتيجب، دائما وبدون استثناء، طباعة ثمانية أرقام، ال أكثر وال  -

 :اختيار لون الباركود : الخطوة الثامنة

كما يمكن  )المساحات والمناطق الهادئة)تركيبة اللون األمثل للرمز الشريطي  هي أشرطة سوداء مع خلفية بيضاء 

 . استخدام الوان اخرى

 :  اختيار موضع أو مكان  الباركود: الخطوة التاسعة 

وينبغي عند تعيين موضع الباركود النظر في . عند مناقشة موقع رمز فإننا نشير إلى مكان الباركود على المنتج

على سبيل )يجب استشارة مهندس التغليف للتأكد من أن الرمز لن يكون غامضا أو تالفا . عملية التعبئة والتغليف

لعبوة، أو تحت طبقة تغطيها طبقة أخرى أثناء التعبئة المثال، ان تكون بعيدة عن حافة الكرتون، أو  تحت غطاء ا

 (. والتغليف

 : بناء خطة جودة لرمز الباركود: الخطوة العاشرة 

، يصف وسيلة لتقييم  ISO / IEC 15416صفات اختبار الجودة لطباعة الرموز الشريطية الخطية، الذي يسمى 

ينظر إلى الرمز بنفس الطريقة التي    ISOهناك مدقق يعتمد على نظام . نوعية رموز الباركود بعد أن يتم طباعتها

للتحقق من جودة   ISO / IECيستخدم أسلوب  GS1نظام معايير كما ان  . يرى فيها الماسح الضوئي الرموز

الذي يستخدم الرمز، حيث يتم   GS1الرموز، ولكنها أيضا تحدد درجة الحد األدنى الالزم لكل رمز حسب معيار

  GS1باإلضافة إلى الحد األدنى من الدرجات، كما ان نظام  . توضيح أين يتم استخدامه، أو رقم تعريف يحمله،

 .يحدد أيضا عرض الفتحة للشريط على الرمز والطول الموجي
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  :انواع الباركود -( 6)

 GS1يوفر عدة أنواع من الرموز الشريطية الستخدامها من قبل أعضاء  GS1نظام المعايير العالمية األول 

أسباب االستخدام قد تختلف لكل نوع وذلك ألن األنواع المختلفة ان . اعتمادا على نوع التطبيق الذي يستخدمونه

ي ألنه يعمل على اختيار الرمز الشريطي الذ GS1للرموز الشريطية تختلف في القوة والضعف، وهذا يميز 

 . يناسب كل تطبيق بشكل أفضل

 : تشمل االنواع التالية GS1إن الرموز الشريطية المستخدمة من قبل 

1- EAN / UPC1 ،GS1 DataBar ،128-GS1 ،14-ITF ،GS1 DataMatrix ،GS1 QR 

Code والرمز الشريطي المركب . 

 

 : مبدأ العمل كل نوع  1.1

 : EAN/UPCأوروبي أمريكي  1.1.1

 

ألنها مصممة لالستخدام من قبل المحالت ذات حجم ( POS)لتجارة التجزئة في نقاط بيع يتم استخدام هذا النوع 

التي تكون مستخدمة في نقاط البيع والخدمات اللوجستية ( البار كود)الرموز الشريطية ان . بيع المنتجات العالي

هذه الرموز الشريطية مصممة كما ان . الستيعاب عمليات المسح اللوجستية بحجم اكبريجب أن تكون مطبوعة 

 . ومعرفات خاصة للتطبيقات مثل قياس متغير للمواد التجارية والترقيم الداخلي GS1لتحمل مفاتيح معايير 

 : GS1 DataBarالرمز الخاص بالبيانات الشريطية  .2.1.1

 

، وهي أصغر من (POS)هذا النوع هو عائلة من الرموز التي يمكن مسحها في تجارة التجزئة في نقاط بيع ان 

ويمكن أن تحمل معلومات إضافية مثل األرقام التسلسلية، وأرقام الكثير  EAN / UPCالنوع األوروبي االمريكي 
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مصممة لالستخدام في  GS1 DataBarهناك مجموعة فرعية من الرموز الشريطية كما ان  .من تواريخ االنتهاء

العالمي المستقبلي العتمادها في المستقبل ألن  GS1لس لمج GS1نقاط البيع واعتبرت كجزء من  قوة المهام 

GS1 DataBar  يمكن أن تحمل كل سمات ومفاتيحGS1   والقيام بتخزين ذلك في مساحة أصغر من نوعEAN 

/ UPC .  تمت الموافقة بالفعل على استخدام ولقدGS1 DataBar  في المنتجات وبنود الرعاية الصحية التي ال

 . OSPتعبر نقاط البيع 

، or EAN-(previously referred to as UCC/EAN 128-GS1 128-(128النوع  .3.1.1

 : or EAN-UCC/EAN 128-128والذي كان يعرف سابقا باسم 

 

ولكن  GS1من أن تحمل كل سمات ومفاتيح GS1 (128-UCC/EAN )-128يمكن للرموز الشريطية من نوع 

 . POSال يمكن استخدامها لتحديد البنود التي تعبر نقاط البيع 

 : ITF-14النوع  .4.1.1

 

، يمكن طباعتها مباشرة على الكرتون GTINsيمكنها فقط أن تحمل معلومات من نوع  ITF-14الرموز الشريطية 

 . POSالمموج، ولكن ال يمكن استخدامها لتحديد البنود التي تعبر نقاط البيع 

 : GS1 DataMatrixنوع مصفوفة البيانات  .5.1.1

 

GS1 DataMatrix  وهو رمز أصبح مستخدما على نحو متزايد رمزا في " مصفوفة ثنائية األبعاد"هو رمز

تتطلب قراءتها استخدام  الماسحات  GS1 DataMatrixألن و . مجال الرعاية الصحية  بالنسبة للكثيرين

مستخدمة حاليا في مجال الرعاية الصحية للمنتجات التي ال تعبر نقاط  جعلهاية تعتمد على الكاميرا، هذا الضوئ

 .  POSالبيع 
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1.1.1. GS1 QR Code : 

 

GS1 QR Code  والن هذا النوع من الرموز يتطلب  .لتخزين البيانات" مصفوفة ثنائية األبعاد"هو رمز يستخدم

الماسحات الضوئية القائمة على كاميرا فهو مقيد حاليا لالستخدام مع التطبيقات التي سوف تشمل الماسحات 

 (. POS)الضوئية داخل األجهزة النقالة وال يستخدم لنقاط البيع 

1.1.1. Composite Component  صفوفة م"المكون مركب مكون هو : الرمز ذو المكون المركب

ويسمى مكونا أو جزءا ألنه يتم استخدامه فقط مع الرموز الشريطية ،  GS1وهو محدد من قبل " خطية ثنائية البعد

 . RSSأو  GS1-128الخطية مثل 

 

 : العالقة بين المشاريع 

. حيوية للقطاع الخاص فيما يخص االستفادة من نظام الترقيم العالمي تعتبر هذه المشاريع االربعة

ولكن تطبيق هذه المشاريع يجب ان ياخذ تسلسال معينا بحيث يمكن لنتائج كل مشروع ان تصب 

في نجاح المشروع الذي يليه، وعليه فان التسلسل المنطقي لهذه المشاريع يكون حسب الترتيب 

 : التالي

نظام ترميز يهدف الى تحديد هوية المنتجات وحمايتها :     Barcodeمشروع الترقيم  -1

عملية  لفي اسواق الجملة او اسواق التجزئة ويسهسواء في االسواق المحلية او الخارحية، 

 .والتخزين عشراء وبيع السلع والخدمات ويقلل تكاليف ادارة عمليات البي

حيث يتم تبادل البيانات :  eCOMتبادل البيانات من خالل الشبكة العالمية مشروع  -2

بالوسائل الاللكترونية للمنتجات والخدمات بما يضمن اجراء عمليات البيع والشراء وفق انظمة 

 .االلكترونية ةالتجار

حيث يتم تبادل البيانات حول المنتجات والخدمات :  GDSNمشروع تزامن تبادل البيانات   -3

عالميا بشكل متزامن بحيث يتعرف الزبائن والموردون على اية تعديالت تتم لمزودي السلع 

الخدمات بشكل مباشر حين تعديلها، االمر الذي يقلل من وقت وصول المنتج وزيادة فرص 

 .التسويق

م استخدام رمز المنتج وتتبعه عبر شبكة حيث يت: EPCود المحدث كأستخدام نظام البار -4

الجيل القادم من عمليات ال  يعتبر لتحديد مكان ومواصفات المنتج، و( موجات الراديو ) السلكية 

Barcode  حيث يساعد على الحد من نفاذ المخزون وادارة افضل للمنتجات. 
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Barcode eCOMGDSNEPC
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 : واقع الترقيم المستخدم حاليا  -( 1)

يقوم االتحاد العام للصناعات الفلسطينية باستقصاء واقع الترقيم المستخدم حاليا في الشركات الفلسطينية، وذلك من 

وكانت .  وتوزيعها على الشركات الصناعية الفلسطينية في الضفة الغربية وقطاع غزة خالل استبانة تم اعدادها

 : خصائص العينة التي تم توزيع االستبانة عليها كما يلي 

لقد توزعت عينة الدراسة بين الضفة : توزيع عينة الدراسة بين الضفة الغربية وقطاع غزة -1

% 33في الضفة الغربية و % 17، حيث بلغت (1)لجدول رقم  الغربية وقطاع غزة حسب البيانات المتوفرة في ا

 .شركة 92في قطاع غزة من اصل الشركات التي قامت بالرد على االستبانة واالستجابة لبنودها والبالغة 

 ( 1)جدول رقم  

 عينة الدراسة 

 النسبة العدد المنطقة

 %67 62 الضفة الغربية

 %33 30 قطاع غزة

 %100 92 المجموع

لقد توزعت العينة عشوائيا حسب قطاعات العمل المتوفرة للصناعات الفلسطينية، :  قطاع الشركات -2

ان اكبر نسبة تمثيل كانت لقطاع الصناعات الغذائية والزراعية يليها قطاع الصناعات ( 2)حيث يبين الجدول رقم 

 . الخشبية والذي تركز بشكل اساسي في قطاع غزة

 (2)جدول رقم 

 كات الشر قطاع 

 النسبة التكرار الفئة

 %1 1 حجر ورخام

 %2 2 دوائية

 %48 44 والزراعيةغذائية ال

 %4 4 نسيج ومالبس

 %16 15 خشبية

 %13 12 كيميائية

 %1 1 معدنية

 %5 5 ورقية

 %9 8 اخرى

 %100 92 المجموع

 

 

سياسة التوظيف في عينة الدراسة لكل من الذكور ( 4)والجدول رقم  ( 3)يبين الجدول رقم :  التوظيف -3

% 81، أي بنسبة ( لالناث 111) و ( للذكور  3929) واالناث، حيث بلغ معدل التوظيف في عينة الدراسة بواقع 
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ت الى تشغيل االناث في لالناث من اجمالي حاالت التوظيف مما يدلل على توجه هذه القطاعا% 14للذكور و 

 .قطاعات الصناعات الفلسطينية

 ( 3)جدول  رقم 

 الموظفين الذكور : التوظيف 

مجموع الذكورالعاملين  

في عينة الدراسة 

3929 

 النسبة التكرار الفئة

1—5 8 9% 

6—10 15 16% 

11—15 16 17% 

16—20 16 17% 

21—25 10 11% 

26—30 7 8% 

 %22 20 32اكثر من 

 %100 92 المجموع

 

 (4)جدول رقم 

 الموظفين االناث: التوظيف 

مجموع االناث 

العامالت في عينة 

 111الدراسة 

 النسبة التكرار الفئة

0 42 46% 

1—5 31 34% 

6—10 6 7% 

11—15 3 3% 

16—20 4 4% 

21—25 1 1% 

26—30 1 1% 

 %4 4 32اكثر من 

 %54 92 المجموع

 

تتنوع وتتعدد المنتجات الفلسطينية التي تنتجها الشركات الصناعية، منها ما هو : تصدير المنتجات -4

حيث يبلغ عدد المنتجات التي تنتجها عينة الدراسة . مخصص لالستهالك المحلي ومنها ما هو مخصص للتصدير

من % 34 توزيع فئات هذه المنتجات على عينة الدراسة، حيث يالحظ ان( 5)منتجا، ويبين الجدول رقم  7719

وهذا يدلل على تنوع وغزارة عدد المنتجات في الشركات الصناعية . منتجا 32عينة الدراسة تنتج اكثر من 

 .الفلسطينية اضافة الى اهمية هذا القطاع في رفد االقتصاد الوطني
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 (5)جدول رقم  

 المنتجات  

مجموع المنتجات في 

 7719عينة الدراسة 

 منتجا 

 النسبة التكرار الفئة

1—5 20 22% 

6—10 12 13% 

11—15 7 8% 

16—20 7 8% 

21—25 4 4% 

26—30 11 12% 

 %34 31 32اكثر من 

 %100 92 المجموع

من هذه الشركات % 33يبين ان ( 1)كما ان جزء من هذه المنتجات مخصصة لعمليات التصدير، فان الجدول رقم 

توزيع (  7)كما يبين الجدول رقم . رقيمعديدة، وهذا بيرز الحاجة الى نظام الت تقوم بتصدير منتجاتها الى اسواق

مصدرا في عينة الدراسة، وبذلك تكون نسبة المنتجات المصدرة الى اجمالي  913المنتجات المصدرة بمجموع 

 .كعدد منتجات مصدرة% 12المنتجات 

 ( 1)جدول رقم  

 تصدير المنتجات

 النسبة العدد االجابة

 %33 30 نعم

 %66 61 ال

 %1 1 ال اجابة

 %100 92 المجموع

 

 (7)جدول رقم 

 عدد المنتجات المصدرة 

مجموع المنتجات  

المصدرة في عينة 

 منتجا  913الدراسة 

 النسبة التكرار الفئة

0 55 60% 

1—5 5 5% 

6—10 9 10% 

11—15 6 7% 

16—20 5 5% 

21—25 1 1% 

26—30 4 4% 

 %8 7 32اكثر من 

 %100 92 المجموع
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%  81تبين ان ( 8)من خالل تحليل عينة الدراسة  ومن نتائج الجدول رقم    : انواع الترقيم المستخدم -5

الموضوع  وهذا يدلل على اهمية. ال تستخدم الترقيم% 13من الشركات عينة الدراسة تقوم باستخدام الترقيم مقابل 

 .سيظهر التحليل الحقا مبررات الحاجة الى هذا الترقيم ، حيثبضرورة التفكير في نظام ترقيم فلسطيني

 

 (  8)جدول رقم 

 استخدام الترقيم 

 النسبة العدد االجابة

 %86 79 نعم

 %13 12 ال

 %1 1 ال اجابة

 %100 92 المجموع

 

الترقيم، ولعدم وجود نظام ترقيم فلسطيني تلجأ الشركات الفلسطينية الى استخدام انظمة  ولحاجة الشركات الى

من الشركات التي اجابت وبينت % 81يظهر بان ( 9)ترقيم اخرى، فمن خالل تحليل العينة ومن نتائج الجدول رقم 

ستخدم الترقيم االسرائيلي ت% 11شركة تستخدم الترقيم االردني، و  71من اصل % 81نوع الترقيم المستخدم ان 

ومن هنا يظهر الحاجة الى استخدام الترقيم واللجوء الى انظمة ترقيم غير . وحالة واحدة تستخدم الترقيم المصري

فلسطينية بسبب عدم توفر نظام للترقيم الفلسطيني وان اللجوء اكثر  الى الرقيم االردني لتشابه الظروف بين 

 .ل عليهاالردن وفلسطين ولسهولة الحصو

 (9)جدول رقم 

 نوع الترقيم المستخدم 

 النسبة  العدد  المنطقة 

 %11 8 اسرائيلي

 %86 61 اردني

 %1 1 مصري

 %1 1 اسرائيلي -اردني

 %100 71 المجموع 

 

  

ان لجوء الشركات الفلسطينية الى نظام الترقيم :    الترقيم المستخدم وايجابيات وسلبيات فوائد -1

المصري او االسرائيلي يظهر حاجة الشركات الى هذا النوع من الترقيم اضافة الى انها ترى فوائد  االردني او

كل من فوائد ( 11) و الجدول رقم ( 12) ويمثل الجدول رقم . وايجابيات في هذا الترقيم تلبي لها هذه الحاجة

تسهيل ئم، حيث بينت  عينة الدراسة ان وايجابيات الترقيم الحالي المستخدم حسب رؤية عينة الدراسة للوضع القا

وتسهيل عملية توزيع المنتجات وتصنيفها وطلبها من المستودعات والمساعدة في  وزيادة التسويق والمبيعات

كما بينت  ان تسهيل عمليات التسويق والبيع والتصدير واختصار الوقت . التصدير هي من اهم فوائد الترقيم الحالي

ولكن بالمقابل فان للترقيم الحالي سلبيات، ترى عينة الدراسة . هم ايجابيات الترقيم الحاليوتسهيل العمل هي من ا
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تتركز في  ان كون هذا الترقيم ليس فلسطينيا، مما يبرر الحاجة (  12)ان هذه االسلبيات كما يظهرها الجدول رقم 

 .الى وجود نظام ترقيم فلسطيني

 

 ( 12)جدول رقم 

 الحالي  فوائد استخدام الترقيم

 2 تصنيف المنتجات بناء على رقم معترف به دوليا   

 6 تلبية طلبات الزبائن   

 23 تسهيل وزيادة التسويق والمبيعات   

 3 تسويق المنتجات بناء على رقم معترف به عالميا   

 29 تسهيل عملية توزيع المنتجات وتصنيفها وطلبها من المستودعات   

 10 المساعدة في التصدير   

 14 التعريف باالصناف   

 1 كلفة الترقيم البسيطة   

 88 المجموع 

 

 ( 11)جدول رقم 

 ايجابيات استخدام الترقيم الحالي 

 5 معتمد دوليا   

 31 تسهيل عمليات التسويق والبيع والتصدير   

 14 اختصار الوقت وتسهيل العمل   

 7 اثبات هوية المنتجات  

 57 المجموع 

 

 ( 12)جدول رقم 

 سلبيات الترقيم الحالي 

 3 التاخر في االجراءات عند اضافة منتجات   

 14 ليس فلسطينيا   

 1 صنف  1222محدودية عدد االصناف لغاية   

 1 صعوبة الحصول علية  

 1 من المحالت  رعدم االستخدام في كثي  

 20 المجموع 
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 : استعداد الشركات الفلسطينية الى التحول الى الترقيم الفلسطيني - 6

ترقيم اردنية بدرجة كبيرة من  ةمن خالل التحليل السابق يظهر حاجة الشركات الى نظام الترقيم ولجوئها الى انظم

الترقيم، ولقد رأت هذه الشركات فوائد وايجابيات تعود عليها من استخدام الترقيم وهي  سد احتياجاتها من انظمة

من عينة % 95ان ( 13)حيث بينت من واقع الجدول رقم . في نفس الوقت تتوق الى استخدام نظام ترقيم وطني

تي تستخدم ترقيم حاليا او تلك االستعداد للتحويل الى الترقيم الفلسطيني في حالة وجوده سواء تلك ال لديها الدراسة 

في  -الترقيم الفلسطيني   وهي في ذلك تتوقع ان. التي ال تستخدم نظام الترقيم وتنوي استخدام هذا النظام مستقبال

اثبات مصدر المنتجات والتعريف والتي تتركز في  ( 14) عليها بالفوائد كما يظهرها الجدول سيعود  -حالة وجوده 

لكن هناك تخوف من عدد بسيط من الشركات . اضافة الى تسهيل عمليات التسويق وتنمية االقتصادانها فلسطينية 

خاصة وان فكرة وجود نظام ترقيم فلسطيني حديثة وتطرح الول مرة اضافة  من ان كلفة التحويل قد تكون مرتفعة

 .الى عدم معرفة مقدار المساعدة او الدعم الفني الذي يمكن الحصول عليه

 ( 13)رقم  جدول 

 االستعداد للتحويل الى الترقيم الفلسطيني

 النسبة  العدد  االجابة

 %95 87 نعم

 %5 5 ال

 %0 0 ال اجابة 

 %100 92 المجموع 

 

 

 (14)جدول رقم  

 فوائد الترقيم الفلسطيني 

 56 اثبات مصدر المنتجات والتعريف انها فلسطينية   

 16 التسويق وتنمية االقتصاد   

 4 المحافظة على الملكية   

 2 المساعدة في تصنيف المنتجات  

 10 تسهيل االجراءات   

 88 المجموع 

 

 ( 15)جدول رقم  

 سلبيات  الترقيم الفلسطيني 

 3 كلفة التحويل   

 3 المجموع 
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 : النتائج والتوصيات  -7

 : النتائج 

ينية بما يسهل عملية تسويق هذه المنتجات باالضافة طوجود حاجة الى نظام ترقيم يخدم الشركات الفلس -1

 الى المساعدة في عملية التصنيف والفرز والتصدير 

 ترقيم فلسطيني ملجوء الشركات الفلسطينية الى انظمة ترقيم من دول اخرى بسبب عدم وجود نظا  -2

اثبات  الى  ه يؤدي االن هنية الى استخدام نظام ترقيم فلسطيني في حالة وجودياستعداد الشركات الفلسط -3

هوية المنتجات ويؤدي الى دعم وتنمية االقتصاد الفلسطيني كما ان االجراءات ستكون اسهل في حالة توفر مثل 

 هذا النظام 

ان حصول فلسطين على صفة عضو مراقب في االمم المتحدة واالعتراف بدولة فلسطين فتح الباب الى  -4

 .GS1االنضمام الى هيئة التقييم الدولية طلب , امكانية انشاء نظام ترقيم فلسطيني

رؤية االتحاد لهذه الخطوة  بهدف التخفيف في االجراءات ودعم  هوية المنتج  ينسجم الترقيم مع  -5

 الفلسطيني وتهيئة المناخ االستثماري المناسب

 : التوصيات 

 بناء نظام ترقيم فلسطيني -1

 الى هذا النظام تهيئة االجراءات والخطوات الالزمة النضمام الشركات  -2

 ة الظروف المناسبة لعملية التحويل ئدراسة كلفة واجراءات التحويل من االنظمة االخرى وتهي -3
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واالجراءات التي نفذها االتحاد لغاية اعداد ( ركود الفلسطيني االب) مشروع الترقيم المحلي  -( 0) 

 :  الدراسة

عملية التطوير هي عملية مستمرة، ولكن بعض المشاريع تحتاج الى تهيئة  لقد ارتأى االتحاد منذ البداية ان 

وبالنسبة الى مشروع . منها داخلية ومنها خارجية قد ال يكون بمقدور االتحاد التاثير فيها فمجموعة من الظرو

المضي قدما في هذا المشروع وتهيئة الظروف المناسبة  تطوير نظام الترقيم الفلسطيني فقد سعى االتحاد الى

 : النجاحه، حيث قام االتحاد خالل الفترة الماضية بالخطوات التالية

o اعداد ورقة مباديء. 

o اعداد مقترح تمويلي، تم تقديمه لعدة جهات. 

o  تقديم طلب منحة لICI  التي اعتمدت مشروع للمساعدة في تأسيس الهيئة. 

o من تجارب دول أخرى في هدا المجال خاصة لألردن زيارات لألستفادة. 

o  مراسالت مع هيئة الترقيم العالمية والتي مقرها بروكسل من اجل الحصول على عضوية فلسطين والتي

 هي شرط اساسي لتأسيس الهيئة في فلسطين

 

 : تكلفة االنضمام الى نظام الترقيم الفلسطيني( 9) 

من عينة % 81من خالل تحليل نتائج المسح لعينة من الشركات الصناعية الفلسطينية فان النتائج تشير الى ان 

المسح تستخدم نظام الترقيم االردني، وبالتالي فان اقرب مثال حي  يمكن تطبيقة ويكون مقبوال من الشركات 

ا النظام فان رسوم االنضمان لنظام الترقيم تختلفة الفلسطينية هو ما يوفره نظام الترقيم االردني الحالي، ووفق هذ

 : حسب فئات الشركات المختلفة وهي على النحو التالي 

 دينارا اردنيا رسوم انتساب تدفع لمرة واحدة  75

 : رسوم اشتراك سنوية يتم تحديدها حسب رؤية االتحاد، وحسب المطبق في االردن تكون كالتالي 

 ة وشركات التضامن والتوصية البسيطة والتوصية باالسهم دينارا للشركات الفردي 85= 

 دينارا للشركات ذات المسؤولية المحدودة والجمعيات الخيرية والمؤسسات غير الربحية  152= 

 دينارا للشركات المساهمة العامة والمؤسسات الحكومية  322= 

 المبالغ المحددة اعاله ال تشمل ضريبة القيمة المضافة = 

الى نظام الترقيم  ضمام تخفيض هذه الرسوم من اجل تشجيع الشركات الفلسطينية لالنالى يرتأي االتحاد وقد 

الجديد، خاصة ان نتائج مسح العينة االحصائية للشركات الصناعية الفلسطينية اظهرت رغبة هذه الشركات 

 .حماية هوية المنتج الفلسطيني لالنضمام الى نظام الترقيم الفلسطيني العتبارات عديده اهمها
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 : ةالترقيم الفلسطينيهيئة اجراءات انضمام الشركات الفلسطينية الى (    18)

من اجل انضمام الشركات الفلسطينية الى هيئة الترقيم الفلسطينية يمثل االجراء التالي الية االنضمام والوثائق 

 : المطلوبة 
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 :  النماذج المطلوبة

 : فيما يلي قائمة بالنماذج المطلوبة لتطبيق النظام 

 رقم النموذج  عنوان النموذج  الرقم

 GS1-P-01 طلب االشتراك  1

 ------------- شهادة تسجيل الشركة  2

 GS1-P-02 كشف بالخدمات والمنتجات التي تقدمها الشركة  3

 GS1-P-03 اقية فنموذج االت 4

 GS1-P-04 نموذج شهادة العضوية  5
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شهادة العضوية 
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 شهادة عضوية

 بأن الساد  _________________________________ ضشهد 

_____________________________________________ 

 ___________________: الع وان______ : ب .ص

 _______________: هاضف

 _______________: فاك 

 

اررقام )القد ضم م  هم الرقم العالاي _____________ قد ان اوا لع وية اله ئة بةاريخ 

 : الفقا لاا ييي GS1 Systemحسب مواصفات ن ام ( العالا ة

Barcode Type Check Digit Item Number Prefix 

    

 

 ________لغاية _____________ عياا بأن ع ويةهم في اله ئة سارية ال   الفةر  من 

 الادير الة ف ذي 

( الةوق ع)  

( االسم بالكامل)  

 : رقم الشهاد 

 :صدرت بةاريخ

 

 

 . ضجدد هذه الشهاد  س ويا ع د دفع رسوم االشةراك الس وية -

الاؤسسة اسةخدام الرقم السيعي الاا وح لها ما لم ضكن مسدد  لرسوم االشةراك الس وية الض ال شهاد  /ال ي ق ليشركة -

 . ع وية سارية الع وية

الال يساح ( EAN.UCCسابقا ) GS1 Systemالاؤسسة بةطب ق القواعد الالاعاي ر الف  ة الخاصة ب  ام /ضيةزم الشركة  -

 . ليغ ر باسةخدام الرقم السيعي الخاص بها

الاؤسسة بإع م اله ئة الط ا عن أي ضعديل يطرأ عيى اساها أال الصفة القانون ة لها اال ع وانها الضزاليد  /ضيةزم الشركة  -

 . اله ئة باا يثبت ذلك
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 طلب اشتراك
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 طلب اشتراك 

 االجراءات الارالراق الاطيوبة : 

 . ضعبئة ناوذج طيب االشةراك الضوق عه .1

 . من قبل مدير الشركة أال من قبل الافوض بالةوق ع( لدى ه ئة الةرق م)ضوق ع االضفاق ة  .2

 . صور  حديثة عن شهاد  ضسج ل الشركة في الزار  الص اعة الالةجار  مب  ا ف ها الصفة القانون ة ليشركة .3

 . أال بالخدمات الخاصة بالشركة /كشف بالا ةجات ال  .4

 : ضسديد الرسوم الةال ة .5

 .  ار ضاثل رسوم انةساب الضدفع لار  الاحد  ع د الةسج لدي( ----) - أ

 : الاؤسسة كاا ييي /رسوم اشةراك س وية يةم ض ديدها الفقا ليصفة القانون ة لةسج ل الشركة  - ب

 . دي ار ليشركات الفردية الشركات الة امن الالةوص ة البس طة الالةوص ة بارسهم( ---) -

 . لا دالد ، الالاساهاة الخاصة، الالجاع ات الخ رية الالاؤسسات غ ر الرب  ةدي ار ليشركات ذات الاسؤالل ة ا( ----) -

 . دي ار ليشركات الاساهاة العامة الالاؤسسات ال كوم ة( ------) -

 . ض اف ضريبة الق اة الا افة عيى الرسوم أع ه - ت

 معلومات أساسية 

 …………………………………………………………………………………………………………………الاؤسسة  /اسم الشركة 

  .………………………………………………………………………………………………………………( باليغة االنجي زية)االسم 

   …………………………اسم الشارع  ………………………ال ي  ………………………الادي ة  الاؤسسة   /مقر الشركة 

 ......................رقم الاب ى  /اسم 

  .……………………………. ب.ص ..……………………الادي ة  …………………………البيد   الع وان البريدي 

  ..……………………………………………الرمز البريدي    

 ……………………………………… …………………………………………………رقم الهاضف    

  .……………………………………………… ..………………………………………رقم الفاك     

 ……………………………………………………………………………..……البريد االلكةرالني    

اسم الادير ....................................................    ..........................الاوقع االلكةرالني   

 ....................................................................................................................العام 

  .…………………………………………………………………………………………………………أسااء الافوض ن بالةوق ع /اسم 

  .…………………الظ فةه  ..…………………………………………………………اسم الاوظف الاسؤال  عن الةعامل بالباركود 

 : الشركة /عدد موظفي الاؤسسة 

  500أكثر من   500 -101    100 – 51   15 -11  10 -  1
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  المؤسسة /صفة تسجيل الشركة : 

 شركة مساهاة عامة    ذات مسؤالل ة م دالد     مؤسسة فردية  

 قطاع حكومي     صة مساهاة الا   شركة ض امن  

 جاع ة ال رية    ضوص ة بس طة  

 رب  ة  مؤسسة غ ر   ضوص ة بارسهم  

 

  النشاط االقتصادي 

 ( ياكن االة ار اكثر من نشاط)طب عة ال شاط 

اسة راد    ضجار  جاية    ضجار  ضجزئة   زراعة   ص اعة  

 قطاع عام   الدمات    الضصدير 

 ( ياكن االة ار أكثر من قطاع)القطاع 

   آالت المعدات     ضبغ السجائر    مواد غذائ ة المشرالبات  

 م ةجات ب سة ك ة   مسة  رات ضجا ل  أدالية ال   مؤسسات حكوم ة 

 ك ااالية مواد     مطاعم الف ادق     أجهز  كهربائ ة  

 ب وك اله ئات مال ة     مواد ب اء     م ةجات معدن ة  

 ضعبئة الضغي ف     الرق الكرضون    مواد ض   ف م زل ة  

 أثاث الضجه زات مكةب ة   أقاشة الأنسجة الألبسة جاهز      نقل الاضصاالت  

 مؤسسات الدم ة   ص ف المج ت المطبوعات  

  ...……………………………………………………………………………………الاؤسسة  /يرجى ضوض ح طب عة نشاط الشركة 

  .………………………………………………………………………………………( في حا  الجود ضصدير)الدال  الةي ضصدر لها 

 

  بيانات فنية 

  الاؤسسة الكاب وضر في مجاالت /هل ضسةخدم الشركة : 

 إدار  الاسةودعات   إدار  اإلنةاج    إدار  الاب عات   إدار  الاشةريات  

 ال ضسةخدم الكاب وضر  

  في أي من الاجاالت الةال ة ضرغب باسةخدام ن ام الةرم ز(GS1 Identification Keys) ؟ 

  Global Trade Item Number (GTIN)الخدمات  /الا ةجات  

  Global Individual & Returnable Assetsارصو   
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  Global Location Number (GLN)ارماكن  /الاواقع  

  Global Service Relation Number (GSRN)ما يةعيق بالخدمة  

  Serial Shipping Container Code (SSCC)الش ن  

  Variable Measureارالزان الاةغ ر   

 Global Document Type Identifier (GDTI)الوثائق  

 الكةب الالاج ت  

  ما هو نوع الباركود الاطيوب ال صو  عي ه؟ 

  EAN-13     EAN-8   UPC-A   UPC-E  

 GS1 Data Bar (RSS)    GS1-128   ITF-14   GS1 Data Matrix  

  ؟ (من ال   بطاقة الب ان الاخصصة)أي مسةوى ضعبئة الضغي ف ضسةخدم ن ام الةرم ز عيى 

 ( كونة  ر  /بالة  /كرضونات كب ر  )عيى الا ةجات الاعد  ليش ن   . عيى الحدات الا ةج الةي ضباع بالةجزئة 

 : .........................................أالرى . عيى الكرضونات الةي ض ةوي عيى عدد من الا ةجات الاةااثية 

  خدم ن اما لةص  ف السيع الالا ةجات الفق مواصفات م دد ؟ ضسة /هل ضطبق 

 . ال أعرف  ال    نعم  

 : ................................................... عم، حدد طب عة ن ام ضص  ف السيع الذي ضسةخدمهإذا كانت االجابة ب

  الخدمات الةي لديكم الالةي ضخةيف في الاواصفة كاليون الال جم، الالوزن الال كهة  /اذكر العدد الكيي ليا ةجات

 . الغ ره

  جا  عايك؟ في م( الباركود)هل سبق أن اسةخدمت الةرم ز السيعي 

 ال    نعم  

 (: في حا  الجود موّرد)الذي ضةعامل معه الشركة  اسم مورد الباركود

: رقم الهاضف ............................................................................................................................ 

 ..................................: ......................رقم الفاك ...................................... 

 _____________________________________________________________ 

  

 ن ن الاوقعون ادناه نشهد أن الاعيومات الةي اعط ت بطيب االشةراك هذا ص   ة . 

  الاؤسسة /اسم الشركة................................................ :............. 

 اسم الافوض بالةوق ع............................................................... : 

 الةوق ع:........................الةاريخ.............................................  : 

  

 

 الةم الشركة
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 ل سةخدام الدااليي فقط

 حوالة  ش ك         نقدا        طريقة الدفع دي ار أردني      رسوم االنةساب                           

 : .............................رقم الش ك رسوم االشةراك                                 دي ار أردني

 : ..............................اسم ال قد                 ض ق م

 : ....................الفرع: ..................... ضاريخ الش ك المجموع الكلي                                 دينار أردني 
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 العقد
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 عقد

 ________________________: وعنوانها_______________________________  -الفريق األول 

 _____________________________________الداللة  –الادي ة _____________ : ب.ص 

 ________________________________ فاك  ________________________ : هاضف 

 _______________________________________________________: بريد الكةرالني 

 _______________________________________________________: موقع الكةرالني 

 

 ______________________: الع وانها_________________________________  -الفريق الثاني 

 الصفة القانون ة :_______________________________________________________ 

 مقرها :____________________________________________________________ 

 الا طقة_______________ : الرمز البريدي_____________ : ص دالق بريد :_____________ 

 فاك _________________________ : هاضف :_______________________________ 

  بريد الكةرالني________________________________________________________ 

 

شركة ذات  –الضدعى ه ا في العقد بالفريق ارال   -________________________________ ح ث أن شركة 

، الهي الجهة الوط  ة الاخولة الالاسؤاللة عن ________________________ مسؤالل ة م دالد  مايوكة بالكامل 

 GS1سب الاواصفات الالاعاي ر العالا ة الخاصة إدار  كافة العاي ات الاةعيقة بةرق م السيع الالخدمات الارماكن الارصو  ح

System  بصفةها ع و في الا  اةGS1 Global Organization . 

الضدعى ه ا في -____________________________________________ مؤسسة  /الح ث أن شركة 

ضفاق ب ن الطرف ن عيى هذا العقد الفقا هذا العقد بالفريق الثاني، ضرغب باالسةفاد  من الدمات الفريق ارال ، لذا فقد ضم اال

 : ليشرالط الارحكام الةال ة

 

 : أوال

 . ضعةبر الاقدمة جزءا ال يةجزأ من هذا العقد الضقرأ معه -1

إن مي ق هذا العقد الالذي ية ان ضعريفا لياصطي ات الاسةخدمة، الية ان الصفا لألرقام العالا ة الاشاولة بالعقد  -2

 . يعةبر جزءا من هذا العقد

 : التزامات الفريق األول: ياثان

السةخدامها في ضرم ز السيع، الخدمات، االماكن، ( أرقام عالا ة)يا ح الفريق االال  الفريق الثاني رقاا عالا ا  -1

 . GS1 Systemالارصو  الخاصة بالفريق االسةفاد  من الةطب قات الالاواصفات الف  ة الخاصة ب  ام 

الفريق الثاني شهاد  ع وية س ويا الع د ضجديد االشةراك الس وي بداية كل عام، كاا يا ح الفريق  يا ح الفريق االال  -2

 . الخدمات الخاصة بالفريق الثاني /ارال  اررقام العالا ة الارالص باسةخدامها عيى الا ةجات 

الاعيومات الف  ة ال زمة ييةزم الفريق ارال  الال   مد  هذا العقد الأي ضجديد الحق بأن يزالد الفريق الثاني ب -3

 . الأي ضطويرات عيى هذا ال  ام اال الدمات ماك ة GS1 Systemالالاةعيقة بةطب ق الاواصفات الف  ة الخاصة ب  ام 

 : التزامات الفريق الثاني: ثالثا
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الخدمات، ييةزم الفريق الثاني باسةخدام اررقام العالا ة الاا وحة له من قبل الفريق ارال  حصرا عيى الا ةجات،  -1

 . ارماكن الارصو 

 . GS1 Systemييةزم الفريق الثاني ع د اسةخدام هذه اررقام بةطب ق الاواصفات الالاعاي ر الف  ة الخاصة ب  ام  -2

العالا ة الارالص له باسةخدامها كاا هو ( اررقام )ييةزم الفريق الثاني بعدم السااح ري طرف ثالث باسةخدام الرقم  -3

 . الخدمات / وية القائاة اررقام الاوزعة ليا ةجات مب ن في شهاد  الع

ييةزم الفريق الثاني بإع م الفريق ارال  الط ا بأي ضغ  ر يطرأ عيى الشركة سواء من ح ث الصفة القانون ة أال  -4

 . أال القف أعاالها/الافوض ن بالةوق ع اال ع وان الشركة اال ضصف ة الشركة ال

 : هذا العقد بةسديد رسوم الع وية الاالشةراك الس وي، كذلك فإنه ييةزم الفريق الثاني الفور الةوق ع عيى -5

  ييةزم بةسديد رسوم االشةراك الس وية ليس وات ال حقة الفقا لجدال  الرسوم الذي ي دده الفريق ارال  الذلك في بداية

 . كل عام

 ى أن ال ضةجاالز هذه الاهية ي ق ليفريق ارال  ان يعين عن مهية يادد ف ها فةر  ضسديد رسوم االشةراك الس وية، عي

 . نهاية الشهر الثالث من كل عام

  في حا  عدم ضسديد الرسوم في مواع دها الاقرر  فإن الفريق الثاني يكون ميزما بةسديد الرسوم م افا إل ها غرامة

من الرسوم ارصي ة ب د أقصى حسب ن ام الرسوم الاعةاد لدى ( %10)ضأال ر ضعاد  

 (. اسم الفريق االال  اال الشركة الاع  ة)_________________________ 

  : مدة العقد: رابعا

من نف  العام فقط في حا  طيب الفريق الثاني القف  12 / 31ضبدأ مد  العقد من ضاريخ الةوق ع عي ه الض ةهي في  -1

 . ب الطي قبل شهر من نهاية العاماالشةراك بكةا

يةجدد هذا العقد ضيقائ ا لاد  س ة م  دية االرى شريطة ضسديد االشةراكات حسب جدال  الرسوم الاقر من قبل الفريق  -2

فإن ليفريق ارال  ال ق في الاطالبة برسوم ( ال   الربع ارال  كل عام)ارال ، الفي حا  عدم ضسديد االشةراك في موعده 

 . الس وات الاسة قة عي ه /رامة الةأال ر عن الس ة االشةراك الغ

الع وية  فإنه ييةزم بإب غ الفريق ارال  برغبةه هذه الط ا الذلك  /في حا  رغبة الفريق الثاني إنهاء هذا العقد  -3

هذا العقد بعد الفي حا  ضقدم الفريق الثاني بطيب إنهاء . ال   مد  ال ضقل عن شهر قبل انةهاء مد  العقد ارصي ة أال ضجديداضه

 . انةهاء مد  العقد أال ضجديداضه ييةزم بةسديد رسوم االشةراك الاسة قة عي ه ثم يةم القف العقد ب اء عيى طيبه الط ا

 : أحكام عامة: خامسا

الع وية ري سبب من ارسباب فإن الفريق الثاني ييةزم بعدم اسةخدام اررقام العالا ة  /في حا  إنهاء هذا العقد  -1

 . الع وية /الخدمات الخاصة به اعةبارا من ضاريخ انةهاء هذا العقد  /موضوع هذا العقد عيى أي من الا ةجات 

 . ةي يا  ها الفريق ارال  رع ائهالع وية االسةفاد  من الخدمات ال /ال ي ق ليفريق الثاني في حا  إنهاء العقد  -2

ي ق ليفريق ارال  إعاد  اسةخدام ذات الرقم العالاي موضوع هذا العقد الم  ه ري فريق آالر الذلك بعد مرالر فةر   -3

 . زم  ة م اسبة يقدرها الفريق ارال  الالذي له ال ق أي ا بإب غ ه ئات الةرق م الدالل ة الالجهات الوط  ة ذات الع قة

ق ارال  إنهاء هذا العقد في حا  ض ققه من الجود أي مخالفة أال إساء  السةخدام اررقام العالا ة موضوع ي ق ليفري -4

 . هذا العقد ال فا ليقانون أال قواعد الةعامل الاةعارف عي ها

 . لقانونيقر الفريقان بأن الع وان الا دد في هذا العقد يعةبر ع وانا مخةارا ليفريق ن لغايات الةبي غ الفقا رحكام ا -5

ضعةبر الرسائل االلكةرالن ة الالاكالاات الهاضف ة الاةبادلة  ب ن الفريق ن م ةجة آلثارها الصال ة لإلثبات في أي ال فات  -6

 . قد ض شأ ب ن الفريق ن

في ال  ر بأي ال ف يقع ب ن الفريق ن حو  ض ف ذ هذا العقد اال أي ___________________ ضخةص م اكم  -7

 . من ب وده أال ضفس ره

 ________  /______ /_____ بتاريخ _________ لفريقين في هذا اليوم نظم هذا العقد وتم التوقيع عليه من ا
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 الفريق الثاني      الفريق األول   

 ه ئة الةرق م      اسم الافوض بالةوق ع عن الشركة  

___________________________   __________________________ 

 الةوق ع       الةوق ع   
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( 1)ملحق   

 التعريف  البند 

  هيئة الترقيم الفلسطينيةGS1 Palestine   كشركة غ ر رب  ة مايوكة بالكامل  ----ضأسست عام----------

ضعال عيى ضطوير اسواق العرض الالطيب ليقطاعات . ---------

 الوط  ة الص اع ة الالةجارية الالخدم ة لاواكبة مةطيبات اسواق

الةجار  في دال  العالم من ال   ضطب ق ن ام الاواصفات 

اللرفع مسةوى أداء العاي ات  GS1 Systemالالاعاي ر العالا ة 

 . الاخةيفة في االنةاج الالةخزين الالةوزيع الالب ع

  المنظمة العالميةGS1   ن ام عالاي لةعريف السيع الالخدمات الارصو   ضعال عيى ادار

الارماكن من ال   الضع الاواصفات الالاعاي ر الف  ة حسب 

ضهدف إلى ضوح د لغة الةجار  العالا ة،  GS1 Systemن ام 

اليةركز عايها في أربعة مجاالت رئ س ة هي الباركود، الةجار  

، الةرم ز GDSNااللكةرالن ة، شبكة الاعيومات العالا ة 

، RFIDااللكةرالني اعةاادا عيى ضك ولوج ا الةردد الراديوي 

اضافة إلى ض ف ذ مشرالعات الاصة بالةةبع ضان قطاعات 

 . الص اعات الغذائ ة الالخدمات الص  ة

  نظامGS1 System   لةرم ز " ارالرالبي /ارمريكي"هو ن ام الاواصفات العالا ة

 . (EAN.UCC)ن ام السيع الالخدمات الاعرالف سابقا باسم 

  ضصدرها ه ئة الةرق م في الداللة ليشركات االع اء ال اصي ن  شهادة العضوية

الدماضهم الالارالص لهم  /عيى ارقام عالا ة لا ةجاضهم 

باسةخدامها، ح ث يةم اصدار شهاد  الع وية س ويا ع د ضجديد 

 . االشةراك كل عام

 أرقام ما ز  ضا ح ب اء عيى معاي ر عالا ة ضة ان رقم بادئ  االرقام العالمية

 /الشركة الالانات اضاف ة ضخصص ليسيع  /الاص بالاؤسسة 

الخدمات الضوزع من قبل ه ئة الةرق م في الداللة، الضعةبر اررقام 

العالا ة أساس عاي ات الةباد  الةجاري ب ن مخةيف دال  العالم 

ك ولوج ة مخةيفة مقل كيغة الاحد  مشةركة باسةخدام السائل ض

 الباركود أال الةجار  االلكةرالن ة 
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 قائاة الا ةجات
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 قائمة المنتجات 

 ( ناوذج لإلسةخدام الدااليي)

 : .............................الةاريخ

، نرغب ضزاليدنا بأرقام باركود ..……………………………………………………………………………: مؤسسة /ن ن شركة 

 : لا ةجاض ا الةال ة

 وصف المنتج  نوع المنتج (االسم التجاري)اسم المنتج  الرقم

التعبئة  /النكهة  /اللون  /الحجم  /الوزن 

  …والتغليف 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 

 المفوض بالتوقيع عن الشركة 

…………………………………... 

 يسيم هذا ال اوذج إلى قسم الدمات ارع اء  *

  ………………………………………………: الاسةيم


