الشروط واألحكام الخاصة باستخدام الموقع أو أي من قنوات التواصل الخاصة به:
عزيزي المستخدم أهالً وسهالً بك كي موقك هيئك الززاهك ومفح ك الدسكحد الرجكح قكرا ا الوكرو واأل فكحم
بعزحي والتي تزظم آلي استخدام الموق و محيتك عزكد تحكدف حكد حم الموقك وسأو اسكتخدام أي مكا الخكدمحم
الرجح عدم االستمرار ي استخدام الموق وسأو الخدمحم ي حل عدم موا قت علك الوكرو واأل فكحم ويعتبكر
استمرار بحستخدام الموق وسآو الخدمحم موا ق ما قبل عليهح وعل االلتزام بت بيقهح.

شروط االستخدام:
إزك توا كع علك أا اسكتخدام موقك  www.jiacc.gov.joسيقتحكر قك علك األغكرا الموكروع وإزك
سوف تمتز عا إرسحل أو بث أي محدا ما خكالل هكاا الموقك يفكوا مكا وكأزهح أا تخكل أو تتعكدق علك قكو
اآلخككريا أو ت ككد مككا أو تمزك اسككتخدامهم لهككاا الموقك أو تز ككوي علك أمككر غيككر موككرو أو علك تهديككد أو
إسح ا أو قدح أو ام أو قاف أو تعدي عل خحوحي اآلخريا أو قو الزور الخحح بحلغير أو عل ألدكحظ
غير الئق أو تسي إل األديحا والمقدسحم أو تزته رمتهح أو تفوا ألي سبب آخكر غيكر مقبولك أو يفكوا
مككا وككأزهح أا توككج علك ارتفككحب جريمك أو تز ككوي علك جككرم أو عككل يترتككب عليهككح مسك ولي جزائي ك وسأو
مدزي أو تفوا يهح مخحلد ألي قحزوا.

إنهاء االستخدام:
الدسحد و ع مح تراه مزحسبح ً ب قهح ي إزهح أو تعليكع أو عكدم تمفكيا المسكتخدم
ت تدظ هيئ الززاه ومفح
ما دخول أو استخدام الموق وسأو الخدمحم ي أي وقم ودوا ال حج ألي إزاار أو إوعحر.

التعويض:
يلتكزم المسككتخدم ويتعهككد بكأا يعككو الهيئك تعويضكح ً فككحمالً عككا أيك خسككحئر مبحوككرا أو غيككر مبحوككرا وسأو أيك
أضككرار وسأو م حلبككحم ودعككحوق أو إجككرا ام أو تفككحليف أو رسككوم أي فككحا زوعهككح (بحإلضككح إل ك أي ك زدقككحم
قحزوزي وسأو قضحئي ) تزوكأ زتيجك إلخاللك بكأي بزكد مكا بزكود الوكرو واأل فكحم وسأو زتيجك اسكتخدام للموقك
وسأو الخككدمحم وسأو تزويككده مككا البيحزككحم أو المعلومككحم للهيئ ك بحككورا غيككر موككروع ودوا االخككالل ب قككو
الهيئ بحلرجو جزائيح ً عل المستخدم زتيج إخاللك بحسكتخدام الموقك وسأو مخحلدك أي مكا بزكود قكحزوا جكرائم
أزظم المعلومحم.

حقوق الملكية الفكرية:
إا جمي م تويحم هاا الموق ؛ والتي تومل الزحوص والرسكومحم والوكعحرام والحكد حم والوقكحئع والحكور
والتسجيالم المسموع والمرئي و قو قواعد البيحزحم و ر العر وأي بيحزحم أو معلومحم أخرق م ميك
بموجككب القككوازيا الزح ككاا .و يككث أا قككو الملفيك الدفريك الخححك بهككاه المككواد مملوفك بحلفحمككل أو مككرخص
الدسحد حرا ً وجميعهح م دوظ للهيئ واليجكوز ألي فكحا أا يعيكد إزتكحأ أو
استعمحلهح لهيئ الززاه ومفح
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استعمحل هاه المواد أو أي جز مزهح دوا ال حول عل الموا قك الخ يك المسكبق مكا الهيئك ويسكتقز مكا
ال األغرا التعليمي المتعلق بحلمزحهج واألب حث أو اإل ال و قح ً لمح زص علي القحزوا بهاا الخحوص.

حدود المسؤولية:
 .1ال تت مل الهيئ بأي حل ما األ وال أي مس ولي ألي بيحزحم وسأو معلومحم مزودا تم زورهح عكا ريكع
أي رف قحلث ما خالل الموق .
 .2ال تت مل الهيئ بأي حل ما األ وال أي مس ولي تجكحه اسكتخدام الموقك أو الخكدمحم وسأو االسكتخدام مكا
قبل أي رف قحلث عا أي خسحئر وسأو أضرار سكوا مبحوكرا وسأو غيكر مبحوكرا زحتجك عكا ايك التزامكحم
تعحقدي أو سو استعمحل أو إهمحل أو عدم مراعحا أ فحم القوازيا واألزظم الزح اا.
 .3ال تت مل الهيئ بأي حل ما األ وال أي مس ولي زحتج عا ال حالم التحلي :
 قداا أي ما الخدمحم وسأو البيحزحم وسأو المعلومحم الزحتجك عكا التكأخير كي التوحكيل وسأو عكدمالتوحيل وسأو ازق ح أو تعليع للموق وسأو الخدمحم.
 أي خلل وسأو عيوب ي الموق وسأو أي تفحليف تتعلع بحلخسحئر أو الربف الدحئكم وسأو أيك أضكرارمبحورا وسأو غير مبحورا زحتج عا استخدام الموقك وسأو سكو اسكتخدام وسأو عكدم الكتمفا مكا
استخدام وسأو تحدف المستخدم للموق وسأو الخدمحم وسأو عا أيك ازق كح أو تعليكع للموقك وسأو
الخدمحم.
 أي يروسحم وسأو أي بكرامج أو غيرهكح مكا وكأزهح أا تك قر علك جهكحز ال حسكوب وسأو اسكتخداموتحدف المستخدم للموق وسأو الخدمحم.
 التعحر بيا الموق وأي مواق أخرق خدمحم برامج توغيلي وسأو أي أدوام أو أجهزا. تقوم الهيئ ببال الجهكد المعتكحد لحكيحز الموقك وإعكحدا وحكل الخدمك كي كحل كدوث أي إخدكحتقزككي .وال تت مككل الهيئك بكأي ككحل مككا األ ككوال أيك مسك ولي ككي ككحل ككدوث أي خلككل وسأو أي ك
عيوب ي الموق .
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االختصاص القانوني والقضائي:
القوازيا األردزي و دهح الواجب الت بيع يمح يتعلع بفح ك الززاعكحم الجزائيك والمدزيك والم حلبكحم والخال كحم
التي تزوأ عا استخدام لهاا الموق فمح تختص م حفم وس العححم األردزيك (م فمك بدايك عمكحا) حكريح ً
ي زظر تل الززاعحم والبم يهح.
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