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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 وتنتهيي مدتيه فيي  11 /11مين نفي عيام االشيترا ويجيدد العقيد اعتبيارا مين
 1/1من العام التالي لعام االشترا وينتهي في  11/11مين كيل عيام وفيي حيال رغبية الفرييق ال ياني إنهياء هيذا العقيد /
العضييوية فهنييه يلتييزم بييهبق الفريييق األول برغبتييه هييذي خطيييا وذلي خييقل مييدة ال تقييل عيين شييهر قبييل انتهيياء مييدة العقييد
األصلية أوالمدة التي جدد لها.
 .1يتجدد هذا العقد تلقائيا ً ضمن ذات الشروط وجدول الرسوم واالشيترا المقيرر مين قبيل الفرييق االول و/أو أيية تعيديقت
وزيادات علي جيدول الرسيوم واالشيترا يقررهيا ويفرضيها الفرييق األول ،وفيي حيال رغبية الفرييق ال ياني إنهياء هيذا
العقد /العضوية فانه يلتزم بهبق الفريق األول برغبته هذي خطيا قبل شيهر مين انتهياء ميدة العقيد األصيلية أو الميدة التيي
جدد لها .يلتزم بتسديد رسوم االشترا و/أو أية غرامات مستحقة عليه بالغ ما بلغت.
ثالثا:
.1
.1
.1
.4
.5
.6
.7

رابعا:

التزامات الفريق األول-:
يميينح الفريييق األول الفريييق ال يياني عنييد االنضييمام رقييم بيياد عييالمي  GS1 Company Prefixيمكنييه ميين ترميييز
منتجاتهم و/أو خدماتهم كذل االستفادة من الرقم الباد في ترميز جميع المنتجات باستخدام المفتاح التعريفي .GTIN
يمينح الفرييق األول الفرييق ال ياني إمكانيية االسيتفادة مين اليرقم البياد العيالمي  GS1 Company Prefixفيي تعريي
وترميز األصول والوحدات اللوجستية والو ائق وغيرها وبما يتفق مع نظام GS1 System Standards.
يمنح الفريق األول الفريق ال ياني إمكانيية اليدخول إلي صيفحة  Member Loginللخيدمات االلكترونيية الدارة بيانيات
منتجاته /خدماته والحصول عل أية مزايا أوتحدي ات تتم عبر الصفحة وذل وفق األس التي يحددها الفريق األول.
يمنح الفريق األول شهادة عضوية سنوية للفريق ال اني ت بت حقه في استخدام الرقم الباد العيالمي GS1 Company
 Prefixوأرقام المنتجات المرخص له باستخدامها وذل عند تسديد االشترا السنوي.
يوفر الفريق األول للفريق ال اني االشترا بخدمة  GS1 Registry Platformمع حق الفريق األول برفع أو جزء من
و/أو إزالة جميع أو جزء من البيانات الخاصة بالفريق ال اني بالنيابة عنه.
يمنح الفريق األول الفريق ال اني إمكانية االستفادة من أية خدمات إضافية والتي يحددها ويعلن عنها الفريق األول.
للفريق األول وحسب ما يراي مناسبا وخقل مدة سريان هذا العقد وأي تجديد الحق بأن ييزود الفرييق ال ياني بالمعلوميات
الفنيـية القزمية والمتعلقـيـة بتطبييق المواصيفات والمعيايير الفنيية الخياص بنظيـام  GS1 System Standardsوأيية
تطويرات عل هذا النظامم أو خدمات ممكنة.
التزامات الفريق الثاني:
 .1يلتزم الفريق ال اني بدفع الرسوم المقررة مين قبيل الفرييق األول حسيب جيدول الرسيوم واالشيترا المقيرر مين قبيل
الفرييق األول و/أو أييية تعييديقت وزيييادات علي جييدول الرسييوم واالشييترا يقررهيا الفريييق األول .وفييي حييال عييدم
تسديد االشترا في موعدي فهن للفريق األولل الحق فيي اتخياذ اإلجيراءات القانونيية عين السينة /السينوات المسيتحقة
عليه.
 .1لييي للفريييق ال يياني الحييق فييي التنييازل عيين الييرقم العييالمي  GS1 Company Prefixو/أو أي رقييم ميين أرقييام
المنتجات العالمية المرخصة له مين خيقل اسيتخدام المفتياح التعريفيي  GTINوغيرهيا مين مفياتيح األرقيام الخاصية
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بتعري وترميز األصول والوحيدات اللوجسيتية والو يائق وغيرهيا وفقيا لنظيام المواصيفات والمعيايير الفنيية GS1
 System Standardsو/أو الخدمات الممنوحة له و/أو السماح للغير باستخدامها كليا أو جزئيا تحيت طائلية فسيخ

العقد والمساءلة القانونية.
 .1يلتزم الفريق ال اني تزويد الفريق األول بالبريد االلكتروني الذي يعتمدي علي صيفحة  Member Loginللخيدمات
االلكترونية لغايات التبليغ والدارة كافة العمليات المتعلقة بهدارة بياناته
 .4يلتزم الفريق ال اني عند استخدام صفحة  Member Loginللخدمات االلكترونية بأن تكون بيانيات المنيت/ /العقمية
التجارية :
▪
▪
▪
▪

صحيحة
ال تخل بحقوق الخصوصية أو حقوق المؤل أو العقمات 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 عل أي فيروسات أو برمجيات خبي ة أو أي مواد أخرى خبي ة أو ضارة من الناحية التكنولوجية.

 .5يلتزم الفريق ال اني بتوفير صور المنتجات وفقا للمعايير واألس التي يحددها الفريق األول
 .6يلتزم الفريق ال اني بتوفير البيانيات الرئيسيية للمنيت /المتعلقية بيرقم البياركود العيالمي للمنيت ،/العقمية التجارية،اسيم
الشركة أوالمؤسسة ،وص المنت ،/تصني المنت ،/السوق المستهد  ،صورة المنت /كحد أدني مين البيانيات علي
صفحة .Member Login
 .7ال يقدم الفريق األول أي تصريح أو تعهد بأن استعمال الفريق ال اني 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 عل تقديم أعل كفاءة ممكنة لمنع أي انقطاع أو أي خطأ لهذي الخدمة.
 .8يلتزم الفريق ال اني بهعقم الفريق األول خطيا بأي تغيير يطرأ عل الشيركة سيواء مين حييث الصيفة القانونيية و/أو
المفوضيين بيالتوقيع عين الشيركة و/أو تصيفية الشيركة و/أو وقي أعمالهيا و/أو عنيوان الشيركة خيقل أسيبوع كحييد
أقص من تاريخ إجراء هذا التغيير.
 .9يقر الفريق ال اني بأن العنوان الم بت إزاء اسيمه و/أو الم بيت علي طليب االشيتر هيو الميوطن المختيار إلجيراء
التبليغات وأية اخطارات أو مراسقت عل العنوان المذكور و /أو البريد االلكترونيي علي  Member Loginتعيد
صحيحة ومنتجة ال ارها القانونية ما لم يخطر الفريق األول خطيا بتغيير عنوانه.
 .11يقر الفريق ال اني أن البريد االلكتروني الذي اعتمدي عل صفحة  Member Loginم بتا لغايات التبليغ وم بتا ألية
عمليات يزاولها علي هيذي الصيفحة بميا فيي ذلي التوقييع علي العقيود المدرجية ضيمن الصيفحة مين خيقل الضيغط
بالموافقة سواء تمت مزاولة هذي العمليات من المفوض بالتوقيع نفسه او أي شخص آخر.
خامسا :أحكــام عـامـة:
.1
.1
.1
.4
.5
.6

يحييق للفريييق األول اسييتخدام ومشيياركة بيانييات الفريييق ال يياني المسييجلة عل ي قاعييدة البيانييات مييع المنظمييات والهيئييات
والمؤسسييات والشييركات وعبيير مواقييع االنترنييت محليييا ودوليييا دون تحمييل أدني مسييؤولية عيين جييودة بيانييات المنتجييات
الخاصة بالفريق ال اني.
للفريق األول الحق في عدم إظهار و /أو إزالة أي محتوى بيانات و/أو صور تخص الفريق ال اني وبأي وقت من علي
صفحة  Member Loginوذل لعدم صحة ودقة بيانات المنتجات الخاصة به و/أو ما قد يسبب أي ضرر للغيير و/أو
بناء عل طلب من جهات رسمية.
يحق للفريق األول إنهاء أي مين الخيدمات اإلضيافية التيي ييتم منحهيا للفرييق ال ياني فيي حيال عيدم التزاميه بياإلجراءات
القزمة و/أو بنود العقد ألي من هذي 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 هيذا
العقد خقفا للقانون واالداب العامة والعر أو قواعد التعامل المتعار عليها
يقر ويعتر الفريق ال اني أن بنود هذا العقد تعتبر جزءا ال يتجزأ من أية عقود و/أو خدمات إضافية الحقية ييتم التعاقيد
عليها بين طرفي العقد.
تعتبر الرسائل االلكترونية والمكالميات الهاتفيية المتبادلية والرسيائل النصيية علي العنيوان الميذكور سيواء إزاء اسيم كيل
فريق عل هذا العقد و/أو عل طلب االشترا منتجة أل ارها وصالحة لإل بات في أي خقفات قد تنشأ بين الفيريقين ميا
لم يبلغ أحد الفريقين الفريق اآلخر بتغيير عنوانه حسب االصول..
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 .7في حال عدم دفع الفريق ال اني لرسوم االشترا و/أو اخقليه بالتزاماتيه بموجيب هيذا العقيد ،للفرييق األول كاميل الحيق
ومطلق الحرية ودون أية مسؤولية ترتيب علييه ودون حاجية الخطيار أو إنيذار الفرييق ال ياني فيي هيذا العقيد فسيخ العقيد
وسحب كافة األرقام التي منحت للفريق ال اني وبتجميد اشتراكه وكافة الخدمات التي يقدمها الفريق األول ليه .وفيي هيذي
الحالة ال يحق للفريق ال اني وتحت طائلية المسيؤولية اسيتخدام األرقيام العالميية موضيوع هيذا العقيد علي أي مين السيلع
و/أو المنتجييات /الخييدمات الخاصيية بييه اعتبييارا ميين تيياريخ إنهيياء هييذا العقد/العضييوية أو فسييخه وال يحييق للفريييق ال يياني
استخدام الخدمات التي يمنحهيا الفرييق األول للفرييق ال ياني والمرتبطية بهيذا العقيد ومنهيا علي سيبيل الم يال ال الحصير
استخدام صفحته عل  Member Loginو .GS1 Registry platform
 .8يحق للفريق األول في حال إنهاء هذا العقد/العضوية أو فسخه ألي سبب من األسباب وق الترخيص باستخدام األرقام
والخدمات الممنوحة للفريق ال اني بموجب العقيد وليه إبيق هيئيات التيرقيم الدوليية وأسيواق بييع التجزئية وبييع التجزئية
عبر االنترنت وكافة الجهات والمؤسسات المعنية محليا ودوليا بكافة الوسائل التي يراها مناسبة.
 .9يعتبر نموذج طلب االشترا الذي يعبئه ويوقع عليه الفريق ال اني جزءا من العقد.
 .11تختص محكمة بداية عمان في النظر بأي خق أو نزاع قد ينشأ بين الفريقين حول تنفيذ هذا العقد أو أي من بنيودي أو
تفسيري.
 .11يقر ويصرح الفريق ال اني أنه قد قرأ هذا العقد وكافة البنود قبل أن يوقع عليها وأنه فهمها واسيتوعبها ووافيق علي كيل
محتوياتها ويلتزم بما ورد فيها التزاما كامق وبناء عل ما تقدم تم توقيع هذا العقد.

3

