عـقـد
الفريق األول -

شــركـــة هـيـئــة الـتــرقـيــم األردنـيــــــة ،وعنوانها:
ص.ب  562929عمان  11151االردن
هاتف 11526 2 9261165 / 5 :فاكس11526 2 9261169 :
بريد الكتروني info@gs1jo.org.jo :موقع الكتروني www.gs1jo.org.jo :

الفريق الثاني  __________________________ -وعنوانها:ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 الصفة القانونية _______________________________________________
 مقـرهـــا ___________________________________________________
 صندوق بريد _______________ الرمزالبريدي __________ المنطقة__________
 هاتف_________________________ فاكس ________________________
 بريد الكتروني________________________________________________
حيث أن شركة هيئة الترقيم األردنية) - (GS1 Jordanوتدعى هنا في هذا العقد بالفـريـق األول -شركة ذات مسؤولية محدودة
مملوكة بالكامل للمؤسسة األردنية لتطوير المشاريع االقتصادية ،وهي الجهة الوطنية المخولة والمسؤولة عن ادارة كافة العمليات المتعلقة
بترقيم السلع والخدمات واألماكن واألصـول حسب المواصفات والمعايير العالميـة الخاصة بنظـام  GS1 Systemبصفتها عضو في المنظمة
. GS1 Global Organisation
وحيث أن شركة /مؤسسة  ............................................................وتدعى هنا في هذا العقد بالفريق الثاني ،ترغب
باالستفادة من خدمات الفريق االول ،لذا فقد تم االتفاق بين الطرفين على هذا العقد وفقا للشروط واألحكام التالية:
أولا:

ثانيا ا:

 -1تعتبر المقدمة جزءاً ال يتجزأ من هذا العقد وتقرأ معه.
 -6إن ملحق هذا العقدد والدذي يتضدمن تعريفدا للمصدطلحات المسدتخدمة ،ويتضدمن وصدفا لالرقدام العالميدة المشدمولة بالعقدد يعتبدر
جزءاً من هذا العقد.
التزامات الفريق األول-:

 .1يمنح الفريق األول الفريق الثاني رقما عالميا (أرقاما عالمية) الستخدامها في ترميز السدلع ،الخددمات ،االمداكن واالصدول الخاصدة
بالفريق الثاني واالستفادة من التطبيقات والمواصفات الفنية الخاصة بنظام .GS1 System
 .6يمنح الفريق االول الفريق الثاني شهادة عضوية سنويا وعند تجديد االشتراك السنوي بداية كل عام ،كما يمنح الفريق االول االرقام
العالمية المرخص باستخدامها على المنتجات /الخدمات الخاصة بالفريق الثاني.
 .6يلتزم الفريق األول وخالل مدة هذا العقد وأي تجديد الحق بأن يزود الفريدق الثداني بالمعلومدات الفندـية الالزمدة والمتعلقـدـة بتطبيدق
المواصفات الفنية الخاصة بنظـام  GS1 Systemوأي تطويرات على هذا النظام أو خدمات ممكنة.
ثالثا:

التزامات الفريق الثاني:
 .1يلتددزم الفريددق الثدداني باسددتخدام األرقددام العالميددة الممنوحددة لدده مددن قبددل الفريددق االول حصددرا علددى المنتجات،الخدددمات ،االمدداكن
واالصول.
 .6يلتزم الفريق الثاني عند استخدام هذه االرقام بتطبيق المواصفات والمعايير الفنية الخاصة بنظام .GS1 System
 .6يلتزم الفريق الثاني بعدم السماح ألي طرف ثالث باستخدام الرقم (األرقام) العالمية المرخص له باستخدامها كما هو مبين في شهادة
العضوية وقائمة االرقام الموزعة للمنتجات/الخدمات.
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 .4يلتزم الفريق الثاني باعالم الفريق االول خطيا بأي تغيير يطرأ على الشركة سواء من حيث الصفة القانونية أو المفوضدين بدالتوقيع
أو عنوان الشركة او تصفية الشركة و/أو وقف أعمالها.
 .9يلتزم الفريق الثاني وفور التوقيع على هذا العقد بتسديد رسوم العضوية واالشتراك السنوي ،كذلك فانه:
 يلتزم بتسديد رسوم االشتراك السنوية للسنوات الالحقة وفقا لجدول الرسوم الذي يحدده الفريق األول وذلك في بداية كل عام.
 يحق للفريق األول أن يعلن عن مهلة يمدد فيها فترة تسديد رسوم االشتراك السنوية ،على أن ال تتجاوز هدذه المهلدة نهايدة الشدهر
الرابع من كل عام.
 في حال عدم تسديد الرسوم في مواعيدها المقررة فإن الفريق الثاني يكون ملزما بتسديد الرسوم حسب نظام الرسوم المعتمد لدى
هيئة الترقيم االردنية بما في ذلك جميع السنوات التي لم يتم تسديد رسوم اشتراكها ولم يدتم طلدب وقدف االشدتراك خطيدا مدن قبدل
الفريق الثاني خالل هذه الفترة.
رابعا ا:

مــدة العقــد:
الشقترا

 .1تبدأ مدة هذا العقد من تاريخ التوقيع عليه وتنتهي في  11 /11من نفس العام فقط في حال طلب الفريقق الثقاني وقق
بكتاب خطي قبل شهر من نهاية العام.
 .6يتجدد هذا العقد تلقائيا ً لمدة سنة ميالدية أخرى شريطة تسديد االشتراكات حسب جدول الرسوم المقدر مدن قبدل الفريدق االول ،وفدي
حال عدم تسديد االشتراك في موعده ( خالل الثلث االول من كل عام) فإن للفريق األول الحق في اتخداذ االجدراءات القانونيدة عدن
السنة /السنوات المستحقة عليه.
ً
 .6في حال رغبة الفريق الثاني إنهاء هذا العقد  /العضوية فإنه يلتزم بإبالغ الفريق األول برغبته هذه خطيا وذلك خالل مدة ال تقل
عن شهر قبل انتهاء مدة العقد األصلية أو تجديداته .وفي حال تقدم الفريق الثاني بطلب انهاء هذا العقد بعد انتهاء مدة العقد او
تجديداته يلتزم بتسديد رسوم االشتراك المستحقة عليه ثم يتم وقف العقد بناء على طلبه خطيا.
خامسا :أحكــام عـامـة:
.1
.6
.6
.4
.9
.2
.7

في حال إنهاء هذا العقد/العضوية ألي سبب من األسباب فإن الفريق الثاني يلتزم بعدم استخدام األرقام العالمية موضوع هذا العقدد
على أي من المنتجات  /الخدمات الخاصة به اعتبارا مـن تاريـخ انهـاء هذا العقد/العضوية.
ال يحق للفريق الثاني في حال انهاء العقد/العضوية االستفادة من الخدمات التي يمنحها الفريق االول العضائه.
يحق للفريق األول في حال إنهاء هذا العقد/العضوية ألي سبب من األسباب إعادة استخدام ذات الرقم العالمي موضدوع هدذا العقدد
ومنحه ألي فريق آخر وذلك بعد مرور فترة زمنية مناسبة يقدرها الفريق األول والذي له الحق أيضا ً بإبالغ هيئات الترقيم الدولية
والجهات الوطنية ذات العالقة.
يحق للفريق األول إنهاء هذا العقد في حدال تحققده مدن وجدود أي مخالفدة أو إسداءة السدتخدام األرقدام العالميدة موضدوع هدذا العقدد
خالفا للقانون أو قواعد التعامل المتعارف عليها.
يقر الفريقان بأن العنوان المحدد في هذا العقد يعتبر عنوانا مختارا للفريقين لغايات التبليغ وفقا ألحكام القانون.
تعتبر الرسائل االلكترونية والمكالمات الهاتفية المتبادلة بين الفريقين منتجة آلثارها وصالحة لإلثبات في أي خالفدات قدد تنشدأ بدين
الفريقين.
تختص محاكم عمان (قصر العدل) في النظر بأي خالف يقع بين الفريقين حول تنفيذ هذا العقد او اي من بنوده او تفسيره.

نظم هذا العقد وتم التوقيع عليه من الفريقين في هذا اليوم ..................بتاريخ .........../......./.......

اسم المفوض بالتوقيع عن الشركة

الـفـــريـــق الول
هيئة الترقيم االردنية

الفـريــق الثـــانـي
..............................................

..............................................

التوقيع

التوقيع
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مـلـحــــق ()1

البنــد



هيئة الترقيم الردنية GS1 Jordan



المنظمة العالمية GS1



نظام GS1 System



شهادة العضوية



الرقام العالمية

التـعـــريـ

تأسسدددت عدددام  6116كشدددركة غيدددر ربحيدددة مملوكدددة بالكامدددل للمؤسسدددة
االردنية لتطويرالمشاريع االقتصادية .تعمل على تطوير اسواق العدرض
والطلدددب للقطاعدددات الوطنيدددة الصدددناعية والتجاريدددة والخدميدددة لمواكبدددة
متطلبدددات اسدددواق التجدددارة فدددي دول العدددالم مدددن خدددالل تطبيدددق نظدددام
المواصدفات والمعدايير العالميدة  GS1 Systemولرفدع مسدتوى أداء
العمليات المختلفة في اإلنتاج والتخزين والتوزيع والبيع .

تعمددل علددى ادارة نظددام عددالمي لتعريددف السددلع والخدددمات واالصددول
واالمدداكن مددن خددالل وضددع المواصددفات والمعددايير الفنيددة حسددب نظددام
 GS1 Systemتهدف الى توحيد لغة التجارة العالمية ،ويتركز عملهدا
فددي أربعددة مجدداالت رئيسددية هددي البدداركود ،التجددارة االلكترونيددة ،شددبكة
المعلومددددات العالميددددة  ،GDSNالترميددددز االلكترونددددي اعتمددددادا علددددى
تكنولوجيا التردد الراديوي  ، RFIDاضافة الى تنفيذ مشروعات خاصة
بالتتبع ضمن قطاعات الصاناعات الغذائية والخدمات الصحية.
 :هددو نظددام المواصددفات العالميددة "االمريكددي /أالوروبددي" لترميددز السددلع
والخدمات المعروف سابقا باسم نظام) .) EAN.UCC
تصدرها هيئة الترقيم االردنية للشركات االعضاء الحاصلين علدى أرقدام
عالمية لمنتجاتهم/خدماتهم والمرخص لهم باستخدامها ،حيدث يدتم اصددار
شهادة العضوية سنويا عند تجديد االشتراك كل عام.
أرقام مميدزة تمدنح بنداء علدى معدايير عالميدة تتضدمن رقدم بدادىء خداص
بالمؤسسة /الشركة وخانات اضافية تخصص للسلع/الخدمات وتوزع من
قبل هيئة الترقيم االردنية ،وتعتبر االرقام العالمية أساس عمليات التبدادل
التجاري بين مختلدف دول العدالم كلغدة واحددة مشدتركة باسدتخدام وسدائل
تكنولوجية مختلفة مثل الباركود أو التجارة االلكترونية.
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