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المفوض بالتوقيع :

حيث أن الفـريـق األول هو الجهة الوطنية المخولة والمسؤولة عن إدارة كافة العمليات المتعلقة بمنح وترقيم السلع والخدمات
واألماكن واألصـول وغيرها حسب المواصفات والمعايير العالميـة لنظـام  GS1 System Standardsبصفته عضو في المنظمة
العالمية  .GS1 Global Organisationوحيث يرغب الفريق الثاني بالحصول على أرقام عالمية (باركود) للسلع والمنتجات
والخدمات التي يتعامل بها من الفريق األول وفقا للشروط التالية -:
أوالً :تعتبر المقدمة جزءا ً ال يتجزأ من هذا العقد وتقرأ معه.
ثانيا  :مــدة العقــد :
 .1تبدأ مدة هذا العقد من تاريخ التوقيع عليه وتنتهي مدته في  16 /91من نفس عام االشتتتتتتتترا ويجدد العقد اعتبارا من
 1/1من العام التالي لعام االشتتتتتتتترا وينتهي في  16/91من كل عام وفي حال رغبة الفريق الثاني إنهاء هذا العقد /
العضوية فإنه يلتزم بإبالغ الفريق األول برغبته هذه خطيا وذل خالل مدة ال تقل عن شهر قبل انتهاء مدة العقد األصلية
أوالمدة التي جدد لها.
 .6يتجدد هذا العقد تلقائيا ً ضتتمن ذات الشتتروط وجدول الرستتوم واالشتتترا المقرر من قبل الفريق االول و/أو أية تعديالت
وزيادات على جدول الرسوم واالشترا يقررها ويفرضها الفريق األول ،وفي حال رغبة الفريق الثاني إنهاء هذا العقد/
العضوية فانه يلتزم بإبالغ الفريق األول برغبته هذه خطيا قبل شهر من انتهاء مدة العقد األصلية أو المدة التي جدد لها.
يلتزم بتسديد رسوم االشترا و/أو أية غرامات مستحقة عليه بالغ ما بلغت.

اسم المفوض بالتوقيع عن الفريق الثاني:
التــــوقــــيــــــــــــــع:
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ثالثا:
.1
.6
.9
.4
.9
.2
.7

رابعا:

التزامات الفريق األول-:
يمنح الفريق األول الفريق الثاني عند االنضمام رقم بادئ عالمي  GS1 Company Prefixيمكنه من ترميز منتجاتهم
و/أو خدماتهم كذل االستفادة من الرقم البادئ في ترميز جميع المنتجات باستخدام المفتاح التعريفي .GTIN
يمنح الفريق األول الفريق الثاني إمكانية االستفادة من الرقم البادئ العالمي  GS1 Company Prefixفي تعريف وترميز
األصول والوحدات اللوجستية والوثائق وغيرها وبما يتفق مع نظام GS1 System Standards.
يمنح الفريق األول الفريق الثاني إمكانية الدخول إلى صفحة  Member Loginللخدمات االلكترونية الدارة بيانات
منتجاته /خدماته والحصول على أية مزايا أوتحديثات تتم عبر الصفحة وذل وفق األسس التي يحددها الفريق األول.
يمنح الفريق األول شهادة عضوية سنوية للفريق الثاني تثبت حقه في استخدام الرقم البادئ العالمي GS1 Company
 Prefixوأرقام المنتجات المرخص له باستخدامها وذل عند تسديد االشترا السنوي.
يوفر الفريق األول للفريق الثاني االشترا بخدمة  GS1 Registry Platformمع حق الفريق األول برفع أو جزء من
و/أو إزالة جميع أو جزء من البيانات الخاصة بالفريق الثاني بالنيابة عنه.
يمنح الفريق األول الفريق الثاني إمكانية االستفادة من أية خدمات إضافية والتي يحددها ويعلن عنها الفريق األول.
للفريق األول وحسب ما يراه مناسبا وخالل مدة سريان هذا العقد وأي تجديد الحق بأن يزود الفريق الثاني بالمعلومات
الفنـية الالزمة والمتعلقــة بتطبيق المواصفات والمعايير الفنية الخاص بنظـام  GS1 System Standardsوأية
تطويرات على هذا النظامم أو خدمات ممكنة.
التزامات الفريق الثاني:
.1
.6

.9
.4

يلتزم الفريق الثاني بدفع الرستتتوم المقررة من قبل الفريق األول حستتتب جدول الرستتتوم واالشتتتترا المقرر من قبل
الفريق األول و/أو أية تعديالت وزيادات على جدول الرسوم واالشترا يقررها الفريق األول .وفي حال عدم تسديد
االشترا في موعده فإن للفريق األولل الحق في اتخاذ اإلجراءات القانونية عن السنة /السنوات المستحقة عليه.
ليس للفريق الثاني الحق في التنازل عن الرقم العالمي  GS1 Company Prefixو/أو أي رقم من أرقام المنتجات
العالمية المرخصتتتتتة له من خالل استتتتتتخدام المفتاح التعريفي  GTINوغيرها من مفاتيح األرقام الخاصتتتتتة بتعريف
وترميز األصتتول والوحدات اللوجستتتية والوثائق وغيرها وفقا لنظام المواصتتفات والمعايير الفنية GS1 System
 Standardsو/أو الخدمات الممنوحة له و/أو الستتتتتتماح للغير باستتتتتتتخدامها كليا أو جزئيا تحت طائلة فستتتتتتخ العقد
والمساءلة القانونية.
يلتزم الفريق الثاني تزويد الفريق األول بالبريد االلكتروني الذي يعتمده على صتتتفحة  Member Loginللخدمات
االلكترونية لغايات التبليغ والدارة كافة العمليات المتعلقة بإدارة بياناته
يلتزم الفريق الثاني عند استتتخدام صتتفحة  Member Loginللخدمات االلكترونية بأن تكون بيانات المنتج /العالمة
التجارية :
▪
▪
▪
▪

صحيحة
ال تخل بحقوق الخصوصية أو حقوق المؤلف أو العالمات التجارية أو حقوق الملكية الفكرية األخرى العائدة ألي من
الغير وغير مخالفة ألحكام أي من القوانين واألنظمة والتعليمات السارية والمطبقة.
تلبي مواصفات نظام  GS1 System Standardsوال تخل بالسياسات المطبقة.
ال تتضمن أو تنطوي على أي فيروسات أو برمجيات خبيثة أو أي مواد أخرى خبيثة أو ضارة من الناحية التكنولوجية.

 .9يلتزم الفريق الثاني بتوفير صور المنتجات وفقا للمعايير واألسس التي يحددها الفريق األول

اسم المفوض بالتوقيع عن الفريق الثاني:
التــــوقــــيــــــــــــــع:
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 .2يلتزم الفريق الثاني بتوفير البيانات الرئيستتتتتية للمنتج المتعلقة برقم الباركود العالمي للمنتج ،العالمة التجارية،استتتتتم
الشركة أوالمؤسسة ،وصف المنتج ،تصنيف المنتج ،السوق المستهدف ،صورة المنتج كحد أدنى من البيانات على
صفحة .Member Login
 .7ال يقدم الفريق األول أي تصريح أو تعهد بأن استعمال الفريق الثاني لصفحة  Member Loginأو أي خدمة أو
مكون منها لن يتعرض النقطاعات ،وأنه سيكون متاحا بشكل منتظم زمنيا وآمن وخال من األخطاء .إال أن الفريق
االول يعمل على تقديم أعلى كفاءة ممكنة لمنع أي انقطاع أو أي خطأ لهذه الخدمة.
 .5يلتزم الفريق الثاني بإعالم الفريق األول خطيا بأي تغيير يطرأ على الشتتتركة ستتتواء من حيث الصتتتفة القانونية و/أو
المفوضتتتين بالتوقيع عن الشتتتركة و/أو تصتتتفية الشتتتركة و/أو وقف أعمالها و/أو عنوان الشتتتركة خالل أستتتبوع كحد
أقصى من تاريخ إجراء هذا التغيير.
 .5يقر الفريق الثاني بأن العنوان المثبت إزاء استتتتتمه و/أو المثبت على طلب االشتتتتتتر هو الموطن المختار إلجراء
التبليغات وأية اخطارات أو مراستتتتالت على العنوان المذكور و /أو البريد االلكتروني على  Member Loginتعد
صحيحة ومنتجة الثارها القانونية ما لم يخطر الفريق األول خطيا بتغيير عنوانه.
 .11يقر الفريق الثاني أن البريد االلكتروني الذي اعتمده على صفحة  Member Loginمثبتا لغايات التبليغ ومثبتا ألية
عمليات يزاولها على هذه الصتتتتتفحة بما في ذل التوقيع على العقود المدرجة ضتتتتتمن الصتتتتتفحة من خالل الضتتتتتغط
بالموافقة سواء تمت مزاولة هذه العمليات من المفوض بالتوقيع نفسه او أي شخص آخر.
خامسا :أحكــام عـامـة:
.1
.6
.9
.4
.9
.2
.7

.5

يحق للفريق األول استتتتتتتتخدام ومشتتتتتتتاركة بيانات الفريق الثاني المستتتتتتتجلة على قاعدة البيانات مع المنظمات والهيئات
والمؤستتتتستتتتات والشتتتتركات وعبر مواقع االنترنت محليا ودوليا دون تحمل أدنى مستتتتؤولية عن جودة بيانات المنتجات
الخاصة بالفريق الثاني.
للفريق األول الحق في عدم إظهار و /أو إزالة أي محتوى بيانات و/أو صتتور تخص الفريق الثاني وبأي وقت من على
صفحة  Member Loginوذل لعدم صحة ودقة بيانات المنتجات الخاصة به و/أو ما قد يسبب أي ضرر للغير و/أو
بناء على طلب من جهات رسمية.
يحق للفريق األول إنهاء أي من الخدمات اإلضتتتتتتتافية التي يتم منحها للفريق الثاني في حال عدم التزامه باإلجراءات
الالزمة و/أو بنود العقد ألي من هذه الخدمات التي يحصل عليها من قبل الفريق األول.
يحق للفريق األول إنهاء هذا العقد في حال تحققه من وجود أية مخالفة أو إساءة الستخدام األرقام العالمية موضوع هذا
العقد خالفا للقانون واالداب العامة والعرف أو قواعد التعامل المتعارف عليها
يقر ويعترف الفريق الثاني أن بنود هذا العقد تعتبر جزءا ال يتجزأ من أية عقود و/أو خدمات إضتتتتتافية الحقة يتم التعاقد
عليها بين طرفي العقد.
تعتبر الرستتتائل االلكترونية والمكالمات الهاتفية المتبادلة والرستتتائل النصتتتية على العنوان المذكور ستتتواء إزاء استتتم كل
فريق على هذا العقد و/أو على طلب اال شترا منتجة ألثارها و صالحة لإلثبات في أي خالفات قد تن شأ بين الفريقين ما
لم يبلغ أحد الفريقين الفريق اآلخر بتغيير عنوانه حسب االصول..
في حال عدم دفع الفريق الثاني لرستتتتتوم االشتتتتتترا و/أو اخالله بالتزاماته بموجب هذا العقد ،للفريق األول كامل الحق
ومطلق الحرية ودون أية مستتتتتتتؤولية ترتب عليه ودون حاجة الخطار أو إنذار الفريق الثاني في هذا العقد فستتتتتتتخ العقد
وستتحب كافة األرقام التي منحت للفريق الثاني وبتجميد اشتتتراكه وكافة الخدمات التي يقدمها الفريق األول له .وفي هذه
الحالة ال يحق للفريق الثاني وتحت طائلة المسؤولية استخدام األرقام العالمية موضوع هذا العقد على أي من السلع و/أو
المنتجات /الخدمات الخاصتتتة به اعتبارا من تاريخ إنهاء هذا العقد/العضتتتوية أو فستتتخه وال يحق للفريق الثاني استتتتخدام
الخدمات التي يمنحها الفريق األول للفريق الثاني والمرتبطة بهذا العقد ومنها على ستتتتتبيل المثال ال الحصتتتتتر استتتتتتخدام
صفحته على  Member Loginو .GS1 Registry platform
يحق للفريق األول في حال إنهاء هذا العقد/العضوية أو فسخه ألي سبب من األسباب وقف الترخيص باستخدام األرقام
والخدمات الممنوحة للفريق الثاني بموجب العقد وله إبالغ هيئات الترقيم الدولية وأسواق بيع التجزئة وبيع التجزئة عبر
االنترنت وكافة الجهات والمؤسسات المعنية محليا ودوليا بكافة الوسائل التي يراها مناسبة.

اسم المفوض بالتوقيع عن الفريق الثاني:
التــــوقــــيــــــــــــــع:
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 .5يعتبر نموذج طلب االشترا الذي يعبئه ويوقع عليه الفريق الثاني جزءا من العقد.
 .11تختص محكمة بداية عمان في النظر بأي خالف أو نزاع قد ينشتتأ بين الفريقين حول تنفيذ هذا العقد أو أي من بنوده أو
تفسيره.
 .11يقر ويصتتترح الفريق الثاني أنه قد قرأ هذا العقد وكافة البنود قبل أن يوقع عليها وأنه فهمها واستتتتوعبها ووافق على كل
محتوياتها ويلتزم بما ورد فيها التزاما كامال وبناء على ما تقدم تم توقيع هذا العقد.
في هذا اليوم .....................................................بتاريخ ............./............../...............
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