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المنظمة العالمية للترقيم
114 Member Organizations
Over one million user companies
)(from SMEs to Global companies

Member driven
150 countries served; 25 different
economic sectors

Over 6 billion transactions a day

 114فرع للمنظمة
أكثر من مليون شركة تستخدم معاييرنا (من الشركات
الصغيرة والمتوسطة الى الشركات العالمية)
نقود عمالئنا للنجاح دائما
نخدم  150دولة في  25قطاع اقتصادي مختلف
أكثر من  6مليارات معاملة تجارية تستخدم الرقم
العالمي للمنتج في اليوم الواحد
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GS1 AISBL

مجلس إدارة المنظمة العالمية للترقيم
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GS1 Management Board

المنظمة العالمية للترقيم في مصر

GS1 Egypt

GS1 Egypt was formed in 1997, more than 25 years in Egyptian market

•

تأسست فرع المنظمة العالمية للترقيم في مصر في عام  ، 1997أكثر من  52عاما في السوق المصرية

GS1 Egypt is serving more than 10,000 Customers daily in the unique identification
services and providing consultation and training for the GS1 Global Standards
•

•

•

تخدم المنظمة العالمية للترقيم في مصر أكثر من  15،000عميل يوميًا في خدمات تحديد الهوية الفريدة وتقدم االستشارات والتدريب لـ
(معايير التتبع العالمية)

This number is increasing every day due to the trust between GS1 Egypt and our
members
•
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هذا الرقم يتزايد يوميا وهذا بسبب الثقة الموجودة بين فرع المنظمة العالمية للترقيم في مصر وعمالئها الحاليين
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•

Most active Sectors in Egypt

أكثر القطاعات نشاطا في مصر

القطاع الحكومي – Government

قطاع الزراعة Agriculture -

 General Merchandiseالبضائع العامة
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األغذية Fresh Foods -
الطازجة

قطاع الرعاية الصحية Healthcare -

المنسوجات Apparel -

قطاع التجزئة Retail -

المنتجات سريعة CPG/Grocery -
البيع/البقالة

الشراكات الحكومية والقطاعية

Government & industry partnerships
National Food Security Authority

MAF

الهيئة القومية لسالمة الغذاء

كارفور

Egyptian Ministry of Health

Amazon

وزارة الصحة المصرية

امازون

Egyptian Ministry of Finance

Jumia

وزارة المالية المصرية

جوميا
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Customer Journey
رحلة العميل
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Customer Journey

رحلة العميل

Prepare your
documents
Receive your
products Data/
Photos

جهز اوراقك

Choose your
category

Deliver your
products / Photos
if you need

Sign your contract

Enter the product
data to have your
GTIN

Pay your fees

Receive your
MyGS1 account
log in

 بيانات/ استلم صور
منتجاتك

اختر باقتك

سلم منتجاتك او صورها

اتعاقد

ادخل بيانات منتجاتك من
اجل الحصول على الرقم

ادفع الرسوم

استلم اسم المستخدم وكلمة
السر
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رحلة العميل
.1

جهز اوراقك

•

فى حالة حضور الممثل القانوني للشركة

‒

نسخة سارية من السجل التجاري (لم يتعدى الثالث أشهر)

‒

نسخة سارية من البطاقة الضريبية

‒

نسخه ساريه من الرقم القومي للمثل القانوني للشركة

‒

بريد إلكتروني

•

في حالة من ينوب عن أحد ممثلي الشركة قانونيا

−

توكيل عام رسمي للتعامل مع الهيئات الغير حكومية أو توكيل خاص
للتعامل مع الشركة المصرية للترقيم أو تفويض من الشركة عليه صحة
توقيع من البنك

−

صورة من البطاقة الشخصية لحامل التوكيل أو التفويض

Customer Journey
1. Prepare your documents
In case of the legal Representatives

A valid copy of the commercial register
)(issuance date is less than 3 months

-

A valid copy of the Tax ID

-

A valid Copy of the legal representative ID

-

E-Mail Address

-

in case of someone else
General or Special POA or Authorization
Letter “the signature should be
”authenticated from the bank

A valid copy of the POA holder national ID
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•

•
-

-

2. Choose your Category

 اختر باقتك.2
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2. Choose your Category

 اختر باقتك.2
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Customer Journey
3.

Sign your Contract

A.

Visit our website and finalize
your subscription & we will
send you a courier for contract
signature

B.

Come to our office to sign your
contract

4.

Pay your fees

•

You can pay by:

A.

Cash Payment

B.

Bank deposit in any Egyptian Bank

C.

Credit Card Payment

D.

E.

رحلة العميل
: اتعاقد.3
ادخل على موقعنا وانهي اجراءات اشتراكك وهنبعتلك مندوب علشان
تمضي العقد

-أ

او زور مكتبنا لتوقيع العقد

-ب

:ادفع الرسوم

.4

:يمكنك الدفع عن طريق

•

الدفع نقدا

-أ

االيداع في جميع البنوك الرسمية

-ب

الدفع عن طريق بطاقة االئتمان

-ت

Online Payment

الدفع على الموقع الرسمي

-ث

Fawry Payment

الدفع عن طريق خدمة فوري

-ج
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رحلة العميل
.5

استلم اسم المستخدم وكلمة السر

•

استلم رسالة بريد الكترونى بها خطوات تشغيل الحساب وكيفية
استخراج ارقام الباركود

•

لو محتاج دعم ،تواصل مع فريق الدعم عن طريق ( البريد
االلكتروني ،الموقع الرسمي ،الرقم المختصر للشركة)
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Customer Journey
5. Receive your My GS1
credentials to log
in
Receive an email with the
onboarding steps for reference

•

If you need any support, contact
the support team over (Email,
)Website, Hotline

•

Customer Journey

رحلة العميل

6. Enter your product data to have your GTIN

GTIN ادخل بيانات منتجاتك من اجل الحصول على رقم ال
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Customer Journey
7. Deliver your products photos /
data
•

Send your company products samples
or products photos “should be up to
photography standards” for capturing
all the products data set

رحلة العميل
 بيانات منتجاتك/ سلم صور.7
أرسل عينات المنتجات لتصويرها أو صور المنتجات الستكمال
جميع بيانات المنتج "يجب ان تكون الصور متوافقة مع
"معايير التصوير
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•

Customer Journey
8. Receive Products Images /data
if you need
•

receive your product images / data
over (productconnect.gs1eg.org)

رحلة العميل
بيانات/  استلم صور.8
المنتجات
 بيانات منتجاتك من خالل الرابط/ استلم صور
)productconnect.gs1eg.org( التالي
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•

If you face any obstacles, contact our Customer Support
 تواصل مع خدمة العمالء، إذا واجهك اي عوائق
•

Vendors can reach GS1 Egypt over:

1. Hotline:16841

2. Chatting tool on GS1 Egypt website:
www.gs1eg.org
3. Email: noon@gs1eg.org
:يستطيع الموردين الوصول الينا عن طريق

•

16841 : الرقم المختصر.1
: التحدث مع خدمة العمالء على الموقع الرسمي.2
www.gs1eg.org
noon@gs1eg.org : البريد االلكتروني.3

© GS1 Egypt 2020

FAQs
بعض االسئلة الدارجة
1. Is it a must to photograph the products in GS1 Egypt?
Answer: No, photographing in GS1 Egypt is not mandatory, vendor can send us the
photos of the products or photograph in GS1 Egypt
 هل تصوير المنتجات الزامي في المنظمة العالمية للترقيم في مصر ؟.1

 يمكن للعميل ارسال صور المنتجات او التصوير في المنظمة العالمية للترقيم في مصر،  التصوير ليس الزامي، ال:االجابة
2. If I am importing a brand, shall I put the brand GTIN or acquire a new GTIN?
Answer: If the brand has the GTIN from the brand owner then vendor can use this GTIN
if not he must acquire a new GTIN
 هل يتم وضع رقم المنتج االصلي ام احضار رقم جديد في حالة االستيراد من الخارج؟.2

 يتم وضع رقم صاحب المنتج في حالة وجوده وان لم يكن له رقم يتم الحصول على رقم جديد:االجابة
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FAQs
بعض االسئلة الدارجة
?3. Will GS1 Egypt extend the offer of 100 % on the entry fees
Answer: Yes, Noon.com members will enjoy 100 % discount till end of June 2022

 .3هل العرض المقدم من المنظمة العالمية للترقيم في مصر والذي يشمل خصم % 100على رسوم دخول العضوية ساري ؟
االجابة :نعم  ،جميع موردين نون دوت كوم يتمتعون بالخصم حتى يونيو 2022

? 4. How can I deliver my products photos to GS1
Answer:
You can attach Products photos beside each product on your account

•

You can use the mass upload tool if you have a bulk of photos you need to upload

•

 .4كيف يتم تسليم صور منتجاتي ل  GS1؟
االجابة:
•

•
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يمكنك إرفاق صور المنتجات بجانب كل منتج على حسابك

يمكنك استخدام أداة التحميل الشامل إذا كان لديك الكثير من الصور التي تحتاج إلى تحميلها
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Thanks
شكرا
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