لشروط واألحكام الخاصة باستخدام الموقع أو أي من قنوات التواصل الخاصة به
عزيزي المستخدم أهال وسهال بك في موقع دائرة مراقبة الشركات .الرجاء قراءة الشروط واألحكام بعناية والتي
تنظم آلية استخدام الموقع وحمايته عند تصفح صفحات الموقع و/أو استخدام أي من الخدمات .الرجاء عدم االستمرار
في استخدام الموقع و/أو الخدمات في حال عدم موافقتك على الشروط واألحكام ويعتبر استمرارك باستخدام الموقع
و/آو الخدمات موافقة من قبلك عليها وعلى االلتزام بتطبيقها.

شروط االستخدام
إنك توافق على أن استخدامك موقع  www.ccd.gov.joسيقتصر فقط على األغراض المشروعة ،وإنك سوف
تمتنع عن إرسال أو بث أي مادة من خالل هذا الموقع يكون من شأنها أن تخل أو تتعدى على حقوق اآلخرين أو تحد
من أو تمنع استخدامهم لهذا الموقع ،أو تنطوي على أمر غير مشروع ،أو على تهديد أو إساءة أو قدح أو ذم أو قذف،
أو تعدي على خصوصية اآلخرين ،أو حقوق النشر الخاصة بالغير ،أو على ألفاظ فاحشة ،أو تسيء إلى األديان
والمقدسات أو تنتهك حرمتها ،أو تكون ألي سبب آخر غير مقبولة ،أو يكون من شأنها أن تشجع على ارتكاب
جريمة أو تنطوي على جرم أو فعل يترتب عليها مسؤولية جزائية و/أو مدنية أو تكون فيها مخالفة ألي قانون.

إنهاء االستخدام
تحتفظ دائرة مراقبة الشركات  ،وفق ما تراه مناسباً ،بحقها في إنهاء أو تعليق أو عدم تمكين المستخدم من دخول أو
استخدام الموقع و/أو الخدمات في أي وقت ودون الحاجة ألي إنذار أو إشعار ،ويسقط حق المستخدم بالدخول إلى
الموقع و/أو الخدمات في أي من الحاالت األنفة الذكر.

التعويض
يلتزم المستخدم ويتعهد بان يعوض الدائرة تعويضا ً كامالً عن أية خسائر مباشرة أو غير مباشرة و/أو أية أضرار
و/أو مطالبات ودعاوى أو إجراءات أو تكاليف أو رسوم أي كان نوعها (باالضافة إلى أية نفقات قانونية و/أو
قضائية) تنشأ نتيجة إلخالله بأي بند من بنود الشروط واألحكام و/أو نتيجة استخدامه للموقع و/أو الخدمات و/أو
تزويده ألي من البيانات أو المعلومات للدائرة بصورة غير مشروعة .كما ويلتزم المستخدم بالتعهد والتعاون التام مع
دائرة الجمارك بالدفاع ضد تلك المطالبات من قبل أي طرف ثالث ،وعدم تسوية أي قضية إال بموافقة خطية مسبقة
من قبل دائرة مراقبة الشركات.

بحقوق الملكية الفكرية
إن جميع محتويات هذا الموقع؛ والتي تشمل النصوص والرسومات والشعارات والصفحات والوثائق والصور
والتسجيالت المسموعة والمرئية وحقوق قواعد البيانات وطرق العرض والعالمات التجارية وأية بيانات أو
معلومات أخرى محمية بموجب القوانين النافذة .وحيث أن حقوق الملكية الفكرية الخاصة بهذه المواد مملوكة بالكامل
أو مرخص استعمالها لدائرة مراقبة الشركات وجميعها محفوظة للدائرة ،وال يجوز ألي كان أن يعيد إنتاج أو
استعمال هذه المواد ،أو أي جزء منها دون الحصول على الموافقة الخطية المسبقة من الدائرة ،ويستثنى من ذلك
أغراض الدراسة ،األبحاث أو االطالع وفقا ً لما نص عليه القانون بهذا الخصوص.

حدود المسؤولية
 .1ال تتحمل الدائرة في أي حال من األحوال أية مسؤولية ألية بيانات و/أو معلومات مزودة تم نشرها عن
طريق أي طرف ثالث من خالل الموقع.
 .2ال تتحمل الدائرة في أي حال من األحوال أية مسؤولية تجاه المستخدم و/أو أي طرف ثالث عن أية خسائر
و/أو أية أضرار سواء مباشرة و/أو غير مباشرة ناتجة عن أية التزامات تعاقدية ،سوء استعمال ،إهمال
و/أو ناتجة عن استخدام الموقع و/أو الخدمات.

 .3ال تتحمل الدائرة في أي حال من األحوال أية مسؤولية ناتجة عن الحاالت التالية-:
 فقدان أي من الخدمات و/أو البيانات و/أو المعلومات الناتجة عن التأخير في التوصيل و/أوعدم التوصيل و/أو عن أي انقطاع أو تعليق للموقع و/أو الخدمات.
 أي خلل و/أو أية عيوب في الموقع و/أو أية تكاليف ،خسائر ،ربح فائت و/أو أضرارمباشرة و/أو غير مباشرة ،ناتجة عن استخدام المستخدم للموقع و/أو سوء استخدام و/أو عدم
التمكن من استخدام و/أو تصفح المستخدم للموقع و/أو الخدمات و/أو عن أي انقطاع أو تعليق
للموقع و/أو الخدمات.
 أية فيروسات و/أو أية برامج أو غيرها من شانها أن تؤثر على جهاز الحاسوب و/أواستخدام وتصفح المستخدم للموقع و/أو الخدمات.
 تعارض بين الموقع وأية مواقع أخرى ،خدمات ،برامج تشغيلية ،و/أو أية أدوات أو أجهزة. .4تقوم الدائرة ببذل الجهد المعقول لصيانة الموقع وإعادة وصل الخدمة في حال حدوث أي إخفاق تقني .وال
تتحمل الدائرة في أي حال من األحوال أية مسؤولية في حال حدوث أي خلل و/أو أية عيوب في الموقع.

االختصاص القانوني والقضائي
القوانين األردنية وحدها الواجبة التطبيق فيما يتعلق بكافة النزاعات والمطالبات والخالفات التي تنشأ عن استخدامك
لهذا الموقع .كما تختص محاكم وسط العاصمة األردنية (قصر العدل) حصريا ً في نظر تلك النزاعات والبت فيها.

