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 الختم واالمضاء   قرئ وصودق عليه

 الجزائر بتاريخ:

  

 ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………: اسم الشركة

 .………………………………………………………………………………………………………………………….........……………………………………………: اسم ولقب المسؤول

 ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………: الوظيفة 

 ………………………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………… العنوان: 

 . حرفي، جمعية .... 3 . شخص طبيعي 2 . شخص معنوي1:        الشكل القانوني

 ......................................................: الحرفي( )رقم بطاقة رقم السجل التجاري

………………………………………………………………………الهاتف    …………………………………………………………………………………  : البريد االلكتروني

 شروط االنضمام

 GS1 هدفها تطوير وترويج نظام عالمي متعدد القطاعات للتعريف واالتصال بالمنتجات  ربحية يرالجزائر )الجمعية الجزائرية لترقيم المواد( هي جمعية غ

  .الدولية من أجل تزويد جميع الجهات الفاعلة في سلسلة التوريد باألداء األمثل يرعلى المعاي يروالخدمات والعناوين، يستند هذا األخ

الجزائر  GS1 يشترك في GS1 يرام معايكل متعامل اقتصادي يرغب في استخد

  :وبالتالي يصبح عضوا فيها من أجل االستفادة من المزايا مثل

 التسجيل في الخدمات المقدمة من GS1  

 المشاركة في الندوات المختلفة التي تنظمها GS1  الجزائر 

  يرالمساعدة في المسائل المتعلقة بتطبيق معاي GS1  

   يرالتطبيقات المختلفة لمعاياإلعالم والمشورة بشأن GS1 

الجزائر و الطرف المنخرط بالشروط  GS1 تلتزم كل من امجرد االنضمبمو  

  : التالية

 :المنخرطالجزائر اتجاه  GS1 التزامات

وطني الالجزائر تحت تصرف المنخرط وبطلب منه الملف  GS1 تضع .1

 .الدوري للملف يينالجزائر مع التح GS1 لـين والمنضمالتجاريين للشركاء 

ل ماالجزائر المنخرط في وضع العناصر الالزمة الستع GS1 ترافق .2

الجزائر على المواد ووحدات  GS1 ة من طرفيرالمس يروتطبيق المعاي

 .الشحن

الجزائر تحت تصرف المنخرط المعلومات والوثائق التقنية  GS1 تضع .3

 للتطبيقات بصفة دورية

مجال تطبيق نظام الترميز وهذا عن  ن المنخرط من المساعدة التقنية فيتمك .4

الجزائر  GS1 ادارة )تقومينه في المشاركة في الندوات التدريبية تمكطريق 

 03تعيين كنها يم بتبليغ رزنامة هذه الندوات الى المؤسسة المنخرطة التي

 .عنها للمشاركة ينممثل

بات ومد المنخرط بالنصائح واالستشارات التقنية الالزمة في حالة تلقيه صع .5

  .ل الترقيم والترميزمافي استع

الجزائر بسرية المعلومات المقدمة لها من طرف المنخرط  GS1 تلتزم .6

  .المؤسسة يروالمتعلقة بتنظيم وتسي

  :الجزائر GS1 التزامات المنخرط اتجاه 

  GS1  ومقاييس يريلتزم المنخرط باالمتثال الصارم لقواعد تطبيق معاي .1

تطبيقاته و تلك بين ن التنسيق مااجل ض جرد وضعها، منبم الجزائر

  .الموجودة في السوق و زبائنه

يلتزم المنخرط بعدم الكشف ألي طرف كان، اال بترخيص مكتوب من  .2

ل المقاييس، الخبرة المكتسبة ماالجزائر، عن طرق استع GS1 طرف

 الجزائر  GS1 والمساعدة التقنية المتعلقة التي تحصل عليها من

 بمجرد اشتراك سنوي ومقابلدفع رسوم االنخراط يلتزم المنخرط ب .3

  .خاصة بكل منخرط يرالجزائر وفق معاي GS1 االنخراط في

في حالة مراجعة رسوم االنخراط واالشتراك السنوي، ألسباب تقتضيها  .4

 GS1 عية واقتصادية، فانه يتم اخطار المنخرط من طرفماظروف اجت

ه حيز التنفيذ للزيادة وجب رسالة مضمنة شهرين قبل دخولبم الجزائر

  .المقررة

الجزائر باالكتتاب في الدليل  GS1 مه الىماجرد انضبم يلتزم المنخرط .5

  .نتوجه او منتجاتهبم ونشره للمعلومات الخاصة "منتوجني "االلكترو

في الوضعية القانونية  يرالجزائر عن اي تغ GS1 يلتزم المنخرط بإبالغ .6

 .لشركته

 : عامة ترتيبات

 للمنخرط تحميلكن يم ال GS1 ل بطريقة تدليسيه ماالجزائر مسؤولية استع

 ثلة لتلك الممنوحة له من طرفماالم يرللمقاييس والمعاي يرمن طرف الغ

GS1 الجزائر. 

  شهرا ويتم تجديده بطريقة ضمنية عن طريق دفع  12مدة االشتراك

 .االشتراك السنوي للسنة الموالية

 من طرف المنخرط فانه يتم فسخ  في حالة عدم دفع االشتراك السنوي

  .عقد االنخراط وسحب الرقم التعريفي المسند له

 ل المقاييس و مايتعهد المنخرط الذي تم فسخ عقده بالكف عن استع

مه لها، وذلك ماالجزائر، عند انض  GS1الرموز الممنوحة له من طرف 

  .على كل من مواده ووسائل التغليف التابعة له

   ل رموزماالمنخرط في استعفي حالة مواصلة GS1  الجزائر بعد فسخ

الجزائر االشتراكات المقابلة للفترة  GS1 عقد االنخراط، فانه يلتزم بدفع لـ

 . الجزائر  GS1 ل رموز ومقاييسماالمعنية اي التي واصل فيها استع

  في حالة امتناع المنخرط عن الدفع فانه يخول لـ GS1  الجزائر اتخاذ

 .لقانونية من اجل استيفاء حقوقهاجميع الوسائل ا

  او تنفيذ بنود العقد، في حالة عدم  يريتم عرض النزاع المتعلق بتفس

  إقليميا.التوصل الى حل ودي، على المحكمة المختصة 

  الجمعية الجزائرية للترقيم

في الجمعيةاستمارة التسجيل   
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