الشروط واالحكام
عند استخدامك لهذا الموقع  ،تعتبر أنك قد قرأت ووافقت على الشروط واألحكام التالية:

نطبق المصطلحات التالية على هذه الشروط واألحكام وبيان الخصوصية وإشعار إخالء المسؤولية وأي أو كل االتفاقيات:
يشير كل من "العميل" و "أنت" و "الخاص بك" إليك  ،أي الشخص الذي يصل إلى هذا الموقع ويقبل شروط وأحكام
الشركة .تشير "الشركة" و "أنفسنا" و "نحن" و "نحن" إلى شركتنا .يشير "الطرف" أو "األطراف" أو "نحن" إلى كل
من العميل وأنفسنا  ،أو إما العميل أو أنفسنا .تشير جميع الشروط إلى العرض والقبول والنظر في الدفع الالزم للقيام بعملية
مساعدتنا للعميل بالطريقة األنسب  ،سواء عن طريق االجتماعات الرسمية لمدة محددة  ،أو أي وسيلة أخرى  ،لغرض
صريح وهو تلبية احتياجات العميل فيما يتعلق بتوفير الخدمات  /المنتجات المعلنة للشركة  ،وف ًقا للقانون األردني السائد
ويخضع له .أي استخدام للمصطلحات المذكورة أعاله أو غيرها من الكلمات في صيغة المفرد والجمع و  /أو هو  /هي أو هم
 ،يتم اعتباره قابالً للتبادل وبالتالي يشير إلى نفسه.
بيان الخصوصية
ونحن ملتزمون بحماية خصوصيتك .يستخدم الموظفون المعتمدون داخل الشركة على أساس الحاجة إلى المعرفة فقط أي
معلومات تم جمعها من العمالء األفراد ،نراجع باستمرار أنظمتنا وبياناتنا لضمان أفضل خدمة ممكنة لعمالئنا.
السرية
ُتعتبر سجالت العميل سرية  ،وبالتالي لن يتم إفشاءها ألي طرف ثالث  ،بخالف  Orbex Limitedأو أي طرف ثالث بنا ًء
على تقدير الشركة وحدها إذا كان ذلك مطلو ًبا قانو ًنا إلى السلطات المختصة  ،يحق للعمالء طلب االطالع على نسخ من أي
اوجميع سجالت العميل التي نحتفظ بها  ،بشرط أن يتم ابالغنا بشكل معقول بهذا الطلب .يطلب من العمالء االحتفاظ بنسخ

من أي مؤلفات صادرة فيما يتعلق بتقديم خدماتنا .عند الضروره  ،سنصدر للعميل معلومات مكتوبة مناسبة أو نشرات أو
نسخ من السجالت كجزء من عقد متفق عليه  ،لصالح كال الطرفين لن نبيع أو نشارك أو نؤجر معلوماتك الشخصية ألي
طرف ثالث أو نستخدم عنوان بريدك اإللكتروني للبريد غير المرغوب فيه .أي رسائل بريد إلكتروني ترسلها هذه الشركة
ستكون مرتبطة فقط بتقديم الخدمات والمنتجات المتفق عليها.
االستثناءات وقيود إخالء المسؤولية
يتم توفير المعلومات الواردة في هذا الموقع على أساس "كما هي" .إلى أقصى حد يسمح به القانون  ،هذه الشركة:
يستثنى جميع اإلقرارات والضمانات المتعلقة بهذا الموقع ومحتوياته أو التي تقدمها أو قد يتم تقديمها من قبل أي شركات
تابعة أو أي طرف ثالث  ،بما في ذلك فيما يتعلق بأي معلومات غير دقيقة أو عموالت في هذا الموقع و  /أو أدبيات الشركة
؛ ويستثني كل المسؤولية عن األضرار الناشئة عن أو فيما يتعلق باستخدامك لهذا الموقع .وهذا يشمل  ،على سبيل المثال ال
الحصر  ،الخسارة المباشرة أو خسارة األعمال أو األرباح (سواء كانت خسارة هذه األرباح متوقعة أم ال  ،أو نشأت في
السياق الطبيعي لألشياء أو أنك أبلغت هذه الشركة بإمكانية حدوث مثل هذه الخسارة المحتملة)  ،الضرر الناجم لجهاز
الكمبيوتر الخاص بك  ،وبرامج الكمبيوتر واألنظمة والبرامج والبيانات الموجودة عليها أو أي أضرار تبعية وعرضية أخرى
مباشرة أو غير مباشرة .ومع ذلك  ،ال تستبعد هذه الشركة المسؤولية عن الوفاة أو اإلصابة الشخصية الناجمة عن إهمالها.
تنطبق االستثناءات والقيود المذكورة أعاله فقط إلى الحد الذي يسمح به القانون .ال تتأثر أي من حقوقك القانونية كمستهلك.

سياسة إلغاء االيداع والسحب
ال تسمح الشركة بإلغاء معاملة اإليداع أو السحب بمجرد أن تباشرها الشركة.
سياسة إنهاء االتفاقيات واالسترداد

لكل من العميل ولنا الحق في إنهاء أي اتفاقية خدمات ألي سبب من األسباب  ،ولن يتم تقديم أي مبالغ مستردة  ،حيث تعتبر
الخدمة قد بدأت وجارية  ،لجميع النوايا واألغراض .سيتم رد أي أموال تم دفعها لنا والتي تشكل دفعة فيما يتعلق بتوفير
الخدمات غير المستخدمة.
التوفر
ما لم ُينص على خالف ذلك  ،فإن الخدمات الواردة في هذا الموقع متاحة عالم ًيا .جميع اإلعالنات مخصصة فقط للسوق
األردني .أنت وحدك المسؤول عن تقييم مدى مالءمة أي تنزيالت وبرامج ونصوص متوفرة من خالل هذا الموقع لغرض
معين .يحظر إعادة توزيع أو إعادة نشر أي جزء من هذا الموقع أو محتواه  ،بما في ذلك عن طريق وضع اطار أو أي
وسيلة أخرى مماثلة أو أي وسيلة أخرى  ،دون الحصول على موافقة خطية صريحة من الشركة .ال تضمن الشركة أن
الخدمة من هذا الموقع لن تتعرض لالنقطاع أو في الوقت المناسب أو خالية من األخطاء  ،على الرغم من تقديمها بأفضل
قدرة .باستخدام هذه الخدمة  ،فإنك بذلك تعوض هذه الشركة وموظفيها ووكالئها والشركات التابعة لها عن أي خسارة أو
.ضرر  ،بأي طريقة كانت  ،ومهما كان السبب.
ملفات الدخول
نستخدم عناوين  IPلتحليل االتجاهات وإدارة الموقع وتتبع حركة المستخدم وجمع ديموغرافيات واسعةمعلومات لالستخدام
الكلي.
ال ترتبط عناوين  IPبمعلومات التعريف الشخصية .باإلضافة إلى ذلك  ،بالنسبة إلدارة األنظمة  ،واكتشاف أنماط االستخدام
وأغراض استكشاف األخطاء وإصالحها  ،تقوم خوادم الويب لدينا تلقائ ًيا بتسجيل معلومات الوصول القياسية بما في ذلك
نوع المتصفح  ،وأوقات الوصول  /البريد المفتوح  ،وعنوان  URLالمطلوب  ،وعنوان  URLلإلحالة .ال تتم مشاركة هذه
المعلومات مع جهات خارجية ويتم استخدامها فقط داخل هذه الشركة على أساس الحاجة إلى المعرفة .لن يتم استخدام أي
معلومات تعريف فردية متعلقة بهذه البيانات بأي شكل من األشكال.

كوكيز
مثل معظم مواقع الويب التفاعلية  ،يستخدم موقع الويب الخاص بهذه الشركة [أو مزود خدمة اإلنترنت] ملفات تعريف
االرتباط لتمكيننا من استرداد تفاصيل المستخدم لكل زيارةُ .تستخدم ملفات تعريف االرتباط في بعض مناطق موقعنا لتمكين
وظائف هذه المنطقة وسهولة االستخدام ألولئك الذين يزورونها .بعض شركائنا التابعون لنا يستخدمون الكوكيز أيضآ.
روابط لهذا الموقع
ال يجوز لك إنشاء رابط إلى أي صفحة من صفحات هذا الموقع دون موافقتنا الخطية المسبقة .إذا قمت بإنشاء رابط إلى
صفحة من هذا الموقع  ،فإنك تقوم بذلك على مسؤوليتك الخاصة  ،وستنطبق االستثناءات والقيود الموضحة أعاله على
استخدامك لهذا الموقع عن طريق االرتباط به.
نحن ال نراقب أو نراجع محتوى مواقع األطراف األخرى المرتبطة من هذا الموقع .اآلراء المعبر عنها أو المواد التي تظهر
ناشرا لهذه اآلراء أو المواد .يرجى العلم
على هذه المواقع ليست بالضرورة مشتركة أو معتمدة من قبلنا وال ينبغي اعتبارها
ً
أننا لسنا مسؤولين عن ممارسات الخصوصية أو المحتوى لهذه المواقع .نشجع مستخدمينا على أن يكونوا على علم عندما
يغادرون موقعنا وأن يقرأوا بيانات الخصوصية لهذه المواقع .يجب عليك تقييم أمان ومصداقية أي موقع آخر متصل بهذا
الموقع أو يتم الوصول إليه من خالل هذا الموقع بنفسك  ،قبل الكشف عن أي معلومات شخصية لهم .لن تتحمل هذه الشركة
أي مسؤولية عن أي خسارة أو ضرر بأي طريقة  ،ومهما كان السبب  ،نتيجة إفصاحك عن معلومات شخصية ألطراف
ثالث.
حقوق التأليف
توجد حقوق الطبع والنشر وحقوق الملكية الفكرية األخرى ذات الصلة في جميع النصوص المتعلقة بخدمات الشركة
والمحتوى الكامل لهذا الموقع.
شعار هذه الشركة هو عالمة تجارية مسجلة لهذه الشركة في المملكة األردنية الهاشمية

االتصاالت:
يمكن للعمالء الوصول إلى شركتنا عبر:
مكاتبنا :وتقع في شارع الملكة نور  ،مجمع بنك اإلسكان
هاتف5562268 6 962 + :
فاكس5622293 6 962+ :
البريد اإللكترونيInfo@ajiadsecurities.com :
قوة قهرية
لن تكون الشركة مسؤولة تجاه الطرف اآلخر عن أي إخفاق في أداء أي التزام بموجب أي اتفاقية ناتجة عن حدث خارج
عن إرادة هذا الطرف بما في ذلك على سبيل المثال ال الحصر  ،أي القضاء والقدر أو اإلرهاب أو الحرب أو التمرد السياسي
أو العصيان أو التمرد .أعمال شغب أو اضطرابات مدنية أو عمل لسلطة مدنية أو عسكرية أو انتفاضة أو زلزال أو فيضان
أو أي حدث آخر طبيعي أو من صنع اإلنسان خارج سيطرتنا  ،مما يؤدي إلى إنهاء اتفاقية أو عقد مبرم  ،وال يمكن توقعه
بشكل معقول .يجب على أي طرف متأثر بمثل هذا الحدث إبالغ الطرف اآلخر على الفور بنفس الشيء ويجب أن يستخدم
جميع المساعي المعقولة لالمتثال لشروط وأحكام أي اتفاقية واردة في هذه الوثيقه.
تنازل
ال يشكل فشل أي من الطرفين في اإلصرار على األداء الصارم ألي حكم من أحكام هذه االتفاقية أو أي اتفاقية أو فشل أي من
الطرفين في ممارسة أي حق أو تعويض يحق له أو لهما بموجب هذه االتفاقية تنازالً عنه ولن يتسبب في التقليل من
االلتزامات بموجب هذه االتفاقية أو أي اتفاقية .لن يكون أي تنازل عن أي من أحكام هذه االتفاقية أو أي من أحكامها سار ًيا
ً
صراحة على أنه كذلك وموقع من قبل الطرفين
.ما لم يتم النص

العام
تحكم قوانين األردن هذه الشروط واألحكام .من خالل الوصول إلى هذا الموقع واستخدام خدماتنا  ،فإنك توافق على هذه
الشروط واألحكام وعلى االختصاص الحصري للمحاكم األردنية في جميع النزاعات الناشئة عن هذا الوصول .إذا تم اعتبار
أي من هذه الشروط غير صالح أو غير قابل للتنفيذ ألي سبب من األسباب (بما في ذلك  ،على سبيل المثال ال الحصر ،
االستثناءات والقيود الموضحة أعاله)  ،فسيتم فصل الشرط غير الصالح أو غير القابل للتنفيذ من هذه الشروط وستظل
الشروط المتبقية سارية .ال يجوز تفسير فشل الشركة في تنفيذ أي من األحكام المنصوص عليها في هذه الشروط واألحكام
وأي اتفاقية  ،أو عدم ممارسة أي خيار لإلنهاء  ،على أنه تنازل عن هذه األحكام ولن يؤثر على صالحية هذه الشروط
واألحكام أو من أي اتفاقية أو أي جزء منها  ،أو الحق بعد ذلك في إنفاذ كل حكم .ال يجوز تعديل هذه الشروط واألحكام أو
تعديلها أو تنويعها أو استكمالها إال كتاب ًيا وموق ًعا من قبل الممثلين المفوضين حسب األصول للشركه.
اإلخطار بالتغييرات
تحتفظ الشركة بالحق في تغيير هذه الشروط من وقت آلخر حسب ما تراه مناس ًبا  ،وسيشير استخدامك المستمر للموقع إلى
موافقتك على أي تعديل لهذه الشروط .إذا كانت هناك أي تغييرات على سياسة الخصوصية الخاصة بنا  ،فسنعلن أنه تم
إجراء هذه التغييرات على صفحتنا الرئيسية وعلى صفحات رئيسية أخرى على موقعنا .إذا كانت هناك أي تغييرات في كيفية
استخدامنا لعمالء موقعنا معلومات التعريف الشخصية  ،فسيتم إرسال إشعار بالبريد اإللكتروني أو البريد العادي إلى
المتأثرين بهذا التغيير .سيتم نشر أي تغييرات تطرأ على سياسة الخصوصية الخاصة بنا على موقعنا اإللكتروني قبل  3أيام
من حدوث هذه التغييرات .لذلك ُينصح بإعادة قراءة هذا البيان بشكل منتظم
تشكل هذه الشروط واألحكام جز ًءا من االتفاقية المبرمة بيننا وبين العميل .إن دخولك إلى هذا الموقع اإللكتروني و  /أو
التعهد بالحجز أو االتفاقية يشير إلى فهمك وموافقتك وقبولك إلشعار إخالء المسؤولية والشروط واألحكام الكاملة الواردة
.هنا .حقوق المستهلك القانونية الخاصة بك لن تتأثر
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