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  11526 2  9261199فاكس: ال 
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 محمد زوانة تنفيذي / الالمدير  قائم بأعمال المفوض بالتوقيع :
                 

  -الفريق الثاني 

 

 : شارع المدينة:

 الرمزالبريدي:  :صندوق بريد

  محمول:الهاتف ال  رضي:األهاتف ال

  /                                           رقم الفاكس:

  كتروني:لبريد االال

 المفوض بالتوقيع :

 

  
ات ترقيم السلع والخدممنح وكافة العمليات المتعلقة ب إدارة الجهة الوطنية المخولة والمسؤولة عن وه ق األولـريـالف حيث أن

 عضو في المنظمة بصفته GS1 System Standards نظـام لفات والمعايير العالميـة حسب المواصوغيرها واألماكن واألصـول 
يرغب الفريق الثاني بالحصول على أرقام عالمية )باركود( للسلع والمنتجات وحيث  . GS1 Global Organisationالعالمية

 -وفقا للشروط التالية :  األولالفريق  مل بها منوالخدمات التي يتعا
 

 تعتبر المقدمة جزءاً ال يتجزأ من هذا العقد وتقرأ معه.  أوالً:
 

 د :ــدة العقــم ثانيا :
 

االشتتتتتتتترا  ويجدد العقد اعتبارا من عام من نفس  16/ 91في  مدته تبدأ مدة هذا العقد من تاريخ التوقيع عليه وتنتهي .1
في حال رغبة الفريق الثاني إنهاء هذا العقد / و من كل عام 91/16التالي لعام االشتتتتتتتترا  وينتهي في من العام  1/1

برغبته هذه خطيا وذل  خالل مدة ال تقل عن شهر قبل انتهاء مدة العقد األصلية  العضوية فإنه يلتزم بإبالغ الفريق األول
 .المدة التي جدد لهاأو
 

 و/أو أية تعديالت من قبل الفريق االول رجدول الرستتوم واالشتتترا  المقرذات الشتتروط و ضتتمنيتجدد هذا العقد تلقائياً  .6
/ عقدهذا ال إنهاءفريق الثاني رغبة الوفي حال ، األولوزيادات على جدول الرسوم واالشترا  يقررها ويفرضها  الفريق 

. دد لهاأو المدة التي ج األصليةاء مدة العقد برغبته هذه خطيا قبل شهر من انته األولالفريق  بإبالغيلتزم  فانه العضوية
  م االشترا  و/أو أية غرامات مستحقة عليه بالغ ما بلغت.ويلتزم بتسديد رس
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            -التزامات الفريق األول: :  ثالثا
    

 ميمكنه من ترميز منتجاته  GS1 Company Prefixعالمي  بادئ رقمعند االنضمام الفريق األول الفريق الثاني  يمنح .1
 . GTINجميع المنتجات باستخدام المفتاح التعريفي في ترميز  البادئكذل  االستفادة من الرقم  مو/أو خدماته

في تعريف وترميز  GS1 Company Prefixالعالمي  البادئاالستفادة من الرقم  إمكانيةالفريق الثاني  األوليمنح الفريق  .6
 GS1 System Standards.وغيرها وبما يتفق مع نظام والوثائق  اللوجستيةالوحدات و األصول

الدارة بيانات  خدمات االلكترونية لل  Member Loginصفحة  إلىالدخول  إمكانيةالفريق الثاني  األوليمنح الفريق  .9
 .األولالتي يحددها الفريق  األسسوذل  وفق   ةالصفحأوتحديثات تتم عبر  مزاياوالحصول على أية منتجاته /خدماته 

 GS1 Companyالعالمي  البادئتثبت حقه في استخدام الرقم للفريق الثاني سنوية شهادة عضوية  األوليمنح الفريق  .4

Prefix  د تسديد االشترا  السنويوذل  عن وأرقام المنتجات المرخص له باستخدامها . 
أو جزء من  برفع األولمع حق الفريق  GS1 Registry Platformللفريق الثاني االشترا  بخدمة  األوليوفر الفريق  .9

 الفريق الثاني بالنيابة عنه.جميع أو جزء من البيانات الخاصة ب إزالةو/أو 
  .ألولاالتي يحددها ويعلن عنها الفريق و ضافيةإخدمات من أية االستفادة  إمكانيةريق الثاني الف األوليمنح الفريق  .2
الفريق الثاني بالمعلومات وحسب ما يراه مناسبا وخالل مدة سريان هذا العقد وأي تجديد الحق بأن يزود  األولللفريق  .7

 ةوأي Standards  GS1 Systemبنظـام  والمعايير الفنية الخاصالفنـية الالزمة والمتعلقــة بتطبيق المواصفات 
 .م أو خدمات ممكنةمالنظاتطويرات على هذا 

 
 

 الفريق الثاني: التزامات : رابعا
 
 

حستتتب جدول الرستتتوم واالشتتتترا  المقرر من قبل  األولالمقررة من قبل الفريق رستتتوم ال يلتزم الفريق الثاني بدفع .1
 وفي حال عدم تسديد .األولو/أو أية تعديالت وزيادات على جدول الرسوم واالشترا  يقررها الفريق  األولالفريق 

 عن السنة /السنوات المستحقة عليه. القانونية اإلجراءاتاتخاذ  في الحق للاألواالشترا  في موعده فإن للفريق 
 أي رقم من أرقام المنتجات أو/و GS1 Company Prefixالرقم العالمي  عن الحق في التنازللفريق الثاني لليس  .6

تعريف بالخاصتتتتتة  األرقاموغيرها من مفاتيح  GTINاستتتتتتخدام المفتاح التعريفي من خالل له  ةالمرخصتتتتتالعالمية 
 GS1 Systemوالوثائق وغيرها وفقا لنظام المواصتتفات والمعايير الفنية  الوحدات اللوجستتتيةو األصتتولوترميز 

Standards  كليا أو جزئيا تحت طائلة فستتتتتتخ العقد و/أو الستتتتتتماح للغير باستتتتتتتخدامها و/أو الخدمات الممنوحة له
 والمساءلة القانونية.

خدمات لل Member Loginبالبريد االلكتروني الذي يعتمده  على صتتتفحة  األوليلتزم الفريق الثاني تزويد الفريق  .9
 بياناته  بإدارةلغايات التبليغ والدارة كافة العمليات المتعلقة االلكترونية 

لعالمة بيانات المنتج /ابأن تكون خدمات االلكترونية لل Member Loginستتتخدام صتتفحة عند ايلتزم الفريق الثاني  .4
 التجارية : 

 صحيحة ▪

 ة الفكرية األخرى العائدة ألي منتخل بحقوق الخصوصية أو حقوق المؤلف أو العالمات التجارية أو حقوق الملكيال  ▪
 المطبقة.والتعليمات السارية وحكام أي من القوانين واألنظمة أل وغير مخالفةالغير    

 تخل بالسياسات المطبقة. وال  GS1 System Standardsتلبي مواصفات نظام   ▪

 تتضمن أو تنطوي على أي فيروسات أو برمجيات خبيثة أو أي مواد أخرى خبيثة أو ضارة من الناحية التكنولوجية.ال  ▪
 

 األولالتي يحددها الفريق  واألسسلمعايير فقا لبتوفير صور المنتجات ويلتزم الفريق الثاني  .9
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مة التجارية،استتتتتم العالمي للمنتج، العالالباركود رقم ب للمنتج المتعلقة الرئيستتتتتيةبيانات اليلتزم الفريق الثاني بتوفير  .2
لى ع المنتج كحد أدنى من البيانات ةالشركة أوالمؤسسة، وصف المنتج، تصنيف المنتج، السوق المستهدف، صور

  .Member Loginصفحة 
أو أي خدمة أو  Member Login لصفحةريق الثاني  أي تصريح أو  تعهد بأن استعمال الف األولال يقدم الفريق  .7

أن الفريق  إالمكون منها لن يتعرض النقطاعات، وأنه سيكون متاحا بشكل منتظم زمنيا وآمن وخال من األخطاء. 
  لهذه الخدمة. أعلى كفاءة ممكنة لمنع أي انقطاع أو أي خطأتقديم االول يعمل على 

أو /وخطيا بأي تغيير يطرأ على الشتتتركة ستتتواء من حيث الصتتتفة القانونية  األولالفريق  بإعالميلتزم الفريق الثاني  .5
خالل أستتتبوع كحد الشتتتركة عنوان  أوو/ تصتتتفية الشتتتركة و/أو وقف أعمالها أوو/عن الشتتتركة المفوضتتتين بالتوقيع 
 هذا التغيير. إجراءأقصى من تاريخ 

 اءإلجرالمثبت على طلب االشتتتتتتر  هو الموطن المختار   أواستتتتتمه  و/ إزاءيقر الفريق الثاني بأن العنوان المثبت  .5
تعد  Member Loginالمذكور و/ أو البريد االلكتروني على التبليغات وأية اخطارات أو مراستتتتالت على العنوان 
 خطيا بتغيير عنوانه.  األولصحيحة ومنتجة الثارها القانونية ما لم يخطر الفريق 

مثبتا لغايات التبليغ ومثبتا ألية  Member Loginيقر الفريق الثاني أن البريد االلكتروني الذي اعتمده على صفحة  .11
عمليات يزاولها على هذه الصتتتتتفحة بما في ذل  التوقيع على العقود المدرجة ضتتتتتمن الصتتتتتفحة من خالل الضتتتتتغط 

 نفسه او أي شخص آخر.  بالموافقة سواء تمت مزاولة هذه العمليات من المفوض بالتوقيع
 
 

 ة:ـامـام عــخامسا: أحك
  

مع المنظمات والهيئات المستتتتتتتجلة على قاعدة البيانات  الفريق الثانياستتتتتتتتخدام ومشتتتتتتتاركة بيانات  األوليحق للفريق  .1
دون تحمل أدنى مستتتتؤولية عن جودة بيانات المنتجات  والمؤستتتتستتتتات والشتتتتركات وعبر مواقع االنترنت محليا ودوليا

 . الخاصة بالفريق الثاني
وبأي وقت من على  أي محتوى بيانات و/أو صتتور تخص الفريق الثاني إزالةأو و/  إظهارعدم الحق في  األولللفريق  .6

 أوو/ للغيريسبب أي ضرر  المنتجات الخاصة به و/أو ما قد عدم صحة ودقة بياناتل وذل   Member Loginصفحة 
 بناء على طلب من جهات رسمية. 

 باإلجراءاتالتي يتم منحها للفريق الثاني في حال عدم التزامه  اإلضتتتتتتتافيةأي من الخدمات  إنهاء األوليحق للفريق  .9
 . األولالخدمات التي يحصل عليها من قبل الفريق هذه من  أليالالزمة و/أو بنود العقد 

مخالفة أو إساءة الستخدام األرقام العالمية موضوع هذا  ةنهاء هذا العقد في حال تحققه من وجود أيللفريق األول إيحق  .4
  أو قواعد التعامل المتعارف عليهاواالداب العامة والعرف العقد خالفا للقانون 

التعاقد  الحقة يتم إضتتتتتافيةيقر ويعترف الفريق الثاني أن بنود هذا العقد تعتبر جزءا ال يتجزأ من أية عقود و/أو خدمات  .9
 عليها بين طرفي العقد.

استتتم كل  إزاءتعتبر الرستتتائل االلكترونية والمكالمات الهاتفية المتبادلة والرستتتائل النصتتتية على العنوان المذكور ستتتواء  .2
شأ بين الفريقين لإلثباتوصالحة  ألثارهافريق على هذا العقد و/أو على طلب االشترا  منتجة  ا م في أي خالفات قد تن

 .بتغيير عنوانه حسب االصول. اآلخرلم يبلغ أحد الفريقين الفريق 
حق كامل ال األولفي حال عدم دفع الفريق الثاني لرستتتتتوم االشتتتتتترا  و/أو اخالله بالتزاماته بموجب هذا العقد، للفريق  .7

الفريق الثاني في هذا العقد فستتتتتتتخ العقد  إنذارالخطار أو ومطلق الحرية ودون أية مستتتتتتتؤولية ترتب عليه ودون حاجة 
ه. وفي هذه ل األولالتي منحت للفريق الثاني وبتجميد اشتتتراكه وكافة الخدمات التي يقدمها الفريق  األرقاموستتحب كافة 

 أوع و/أي من السلالعالمية موضوع هذا العقد على  األرقامالحالة ال يحق للفريق الثاني وتحت طائلة المسؤولية استخدام 
فستتتخه وال يحق للفريق الثاني استتتتخدام  أوهذا العقد/العضتتتوية  إنهاءالمنتجات/ الخدمات الخاصتتتة به اعتبارا من تاريخ 

للفريق الثاني والمرتبطة بهذا العقد ومنها على ستتتتتبيل المثال ال الحصتتتتتر استتتتتتخدام  األولالخدمات التي يمنحها الفريق 
 . GS1 Registry platformو Member Loginصفحته على 

 ألرقاماباستخدام  وقف الترخيص األسبابسبب من  أليهذا العقد/العضوية أو فسخه  إنهاءفي حال  األوليحق للفريق   .5
عبر التجزئة  بيعهيئات الترقيم الدولية وأسواق بيع التجزئة و إبالغوالخدمات الممنوحة للفريق الثاني بموجب العقد وله 

 وكافة الجهات والمؤسسات المعنية محليا ودوليا بكافة الوسائل التي يراها مناسبة. االنترنت
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 ويوقع عليه الفريق الثاني جزءا من العقد. طلب االشترا  الذي يعبئهنموذج يعتبر  .5
 أوده نومن ب أي أوبين الفريقين حول تنفيذ هذا العقد  أو نزاع قد ينشتتأفي النظر بأي خالف  كمة بداية عمان تختص مح .11

 تفسيره. 
بنود قبل أن يوقع عليها وأنه فهمها واستتتتوعبها ووافق على كل الكافة و هذا العقدقد قرأ أنه  الفريق الثانييقر ويصتتترح  .11

  هذا العقد.محتوياتها ويلتزم بما ورد فيها التزاما كامال وبناء على ما تقدم تم توقيع 
 
 
 ............/.............../............... بتاريخ .....................................................يومهذا الفي 

 

 

 األولـق ــريــفــال

 األردنية الترقيمهيئة شركة 
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 شركة/مؤسسة - يـانـــق الثـالفـريـ
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 بالتوقيعاسم المفوض 
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