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)األردن(  مجموعة Equiti المحــدودة  قبــل  مــن  ُمقّدمــة  االلكترونــي  الموقــع  علــى  الظاهــرة  الخدمــات 
وشــركة Equiti Capital UK المحــدودة

مجموعة Equiti المحــدودة )األردن( هــي اســم تجــاري مســجل فــي األردن )رقــم التســجيل 50248(، وهــي 
مفوضــة ومرخصــة مــن قبــل هيئــة األوراق الماليــة األردنيــة بعنوانهــا المســجل فــي بوليفــارد العبدلــي – 

بنايــة رقــم 23 – شــارع ســليمان النابلســي – مجمــع جوبــا - الطابــق الثانــي – عمــان – االردن.

Equiti Capital UK المحــدودة )رقــم تســجيل الشــركة: 07216039( مفوضــة ومرخصــة مــن قبــل هيئــة الرقابــة 
 EC2A ،الماليــة البريطانيــة )رقــم مرجــع الشــركة: 528328(، بعنوانهــا المســجل فــي 69 شــارع ولســن، لنــدن

2BB، المملكــة المتحــدة.

التعامالت باستخدام البطاقة تتم معالجتها من قبل Equiti Capital UK المحدودة.

سياسة االستخدام المقبول للموقع

  www.equiti.com/ae-ar ــر ــا عب تحــدد سياســة االســتخدام المقبــول للموقــع شــروط الوصــول لموقعن
وتنطبــق هــذه السياســة علــى جميــع مســتخدمي وزوار هــذا الموقــع.

اســتخدامك لموقعنــا يعنــي موافقتــك وقبولــك بااللتــزام بكافــة بنــود سياســة االســتخدام المقبولــة. يــدار 
الموقــع مــن قبــل “Equiti” وهــي االســم التجــاري لمجموعــة اكويتــي المحــدودة/ األردن.

االستخدامات المحظورة
الموقــع  االلكترونــي ألغــراض مشــروعة فقــط. ويحظــر عليــك اســتخدام  الموقــع  يمكنــك اســتخدام 

االلكترونــي:

-بأي طريقة تخالف أي قانون أو الئحة محلية أو وطنية أو دولية معمول بها.
-بأي طريقة غير قانونية أو احتيالية، أو استخدام له أي غرض أو تأثير غير مشروع أو احتيالي.

-لغرض إيذاء أو محاولة إيذاء القاصرين بأي شكل من األشكال.
-إلرســال أو اســتالم أو تحميــل أو تنزيــل أو اســتخدام أو إعــادة اســتخدام أي مــادة ال تتوافــق مــع 

معاييــر محتــوى لدينــا عــن قصــد )علــى النحــو المبيــن أدنــاه(.
-إلرســال، أو التشــجيع علــى إرســال، أي إعالنــات أو مــواد ترويجيــة غيــر مرغــوب فيهــا أو غيــر مصــرح 

بهــا أو أي شــكل آخــر مــن أشــكال الدعــوات )البريــد المزعــج(.
ــى فيروســات أو  ــوي عل ــل أي مــواد تحت ــات أو إرســال أو تحمي ــام عــن قصــد بإرســال أي بيان -للقي
أحصنــة طــروادة أو ديــدان أو قنابــل موقوتــة أو متلصصيــن أو برامــج تجسســية أو برامــج أدويــر 
أو أي برامــج ضــارة أخــرى أو رمــز حاســوبي مماثــل مصمــم للتأثيــر ســلبًا علــى تشــغيل أي برامــج 
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أو أجهــزة حاســوبية.

أنت توافق أيضًا على:

-عــدم إعــادة إنتــاج أي جــزء مــن الموقــع االلكترونــي أو نســخه أو إعــادة بيعــه بالمخالفــة ألحــكام 
شــروط اســتخدام موقعنــا االلكترونــي.

-عدم الوصول بدون ترخيص إلى أو التداخل مع أو إتالف أو تعطيل:

i. أي جزء من الموقع االلكتروني.
ii. أي معدات أو شبكة يتم تخزين الموقع االلكتروني عليها.

iii. أي برامج مستخدمة في تقديم الموقع االلكتروني; أو
vi. أي معلومات أو شبكات أو برامج يملكها أو يستخدمها أي طرف ثالث.

الخدمات التفاعلية
يجــوز لنــا مــن وقــت آلخــر تقديــم خدمــات تفاعليــة علــى الموقــع االلكترونــي, بمــا فــي ذلــك، علــى ســبيل 

الحصر)خدمــات تفاعليــة( المثــال ال 

-غرف الدردشة.
-لوحات اإلعالنات.

عنــد تقديمنــا لخدمــات تفاعليــة، ســنقدم لكــم معلومــات واضحــة عــن نــوع الخدمــة المتاحــة، مــا إذا كانــت 
خاضعــة لإلشــراف ومــا هــو شــكل اإلشــراف المســتخدم )ســواء كان إشــراف بشــري أو تقنــي(.

نحــن نبــذل قصــارى جهدنــا لتقييــم مخاطــر االســتخدام المحتملــة )باألخــص األطفــال( مــن أطــراف ثالثــة 
عنــد اســتخدامهم ألي خدمــة تفاعليــة علــى موقعنــا االلكترونــي، وســنقرر فــي كل حالــة مــا إذا كان مــن 
المناســب اإلشــراف علــى الخدمــات المعنيــة )بمــا فــي ذلــك نــوع اإلشــراف الــذي سيســتخدم( فــي ضــوء 
تلــك المخاطــر. ومــع ذلــك نحــن لســنا ملزميــن باإلشــراف أو مراقبــة أو مراجعــة أي خدمــة تفاعليــة علــى 
الموقــع، ونخلــي صراحــًة مســؤوليتنا عــن أي خســارة أو ضــرر ناجــم عــن اســتخدام أي خدمــة تفاعليــة مــن 

قبــل المســتخدم مخالفــة لمعاييــر المحتــوى، ســواء كانــت أو لــم تكــن خاضعــة لإلشــراف.

عنــد قيامنــا باإلشــراف علــى خدمــة تفاعليــة ســنقد لكــم وســائل التواصــل مــع المشــرف ألي استفســار أو 
صعوبة.

معايير المحتوى
تنطبــق هــذه المعاييــر علــى أي مــن وجميــع المــواد التي تشــاركنا بها في الموقع االلكتروني )المشــاركات(، 

كمــا تنطبــق المعاييــر أيضــًا علــى أي خدمات تفاعلية مرتبطــة بالموقع االلكتروني.
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يجــب عليــك االلتــزام بــروح المعاييــر التاليــة. تنطبــق المعاييــر علــى أي جــزء مــن المســاهمة أو عليهــا 
بالكامــل.

يجب على المشاركات:

-أن تكون دقيقة )في حالة احتوائها على حقائق(.

-أن تكون مملوكة بصدق )في حالة احتوائها على آراء(.

-أن تمتثل للقانون المعمول به في االردن أو أي بلد نشرت منها.

ال يجب على المشاركات:

-أن تحتوي على أي مادة تشهيرية بأي شخص.
-أن تحتوي على أي مادة فاحشة أو هجومية أو بغيضة أو تحريضية.

-أن تشجع على أي مواد جنسية صريحة.
-أن تشجع على العنف.

-أن تشــجع علــى التمييــز علــى أســاس العــرق أو الجنــس أو الديــن أو الجنســية أو اإلعاقــة أو 
التوجــه الجنســي أو العمــر.

-أن تنتهــك أي مــن حقــوق التأليــف والنشــر أو حقــوق قاعــدة البيانــات أو العالمــة التجاريــة ألي 
شــخص آخــر.

-أن تتسبب في خداع أي شخص.
-أن تنتهك أي واجب قانوني مستحق لطرف ثالث، مثل أي واجب تعاقدي أو واجب الثقة.

-أن تشجع أي نشاط غير قانوني.
-أن تهدد خصوصية اآلخرين أو تسيء إليها أو تنتهكها، أو تسبب قلقًا دون مبرر.

-أن تسبب على األرجح أي مضايقة أو إحراج أو تنبيه أو إزعاج ألي شخص آخر.
-أن يتم استخدامها النتحال شخصية أي شخص أو لتحريف هويتك أو االنتماء ألي شخص.

-أن تعطي انطباعًا بأنها صادرة عننا، إذا لم يمكن الحال كذلك.
-أن تدعــو إلــى أو تشــجع علــى أو تســاعد أي فعــل غيــر قانونــي )علــى ســبيل المثــال فقــط( مثــل 

التعــدي علــى حقــوق الطبــع والنشــر أو ســوء اســتخدام الكمبيوتــر

التعليق واالنهاء
خــالل  مــن  هــذه  المقبــول  االســتخدام  لسياســة  انتهــاك  هنــاك  كان  إذا  مــا  لتقديرنــا،  وفقــًا  ســنحدد 
اســتخدامك للموقــع االلكترونــي. وعنــد حــدوث انتهــاك لهــذه السياســة، يجــوز لنــا اتخــاذ اإلجــراءات التــي 

نراهــا مناســبة.



Equiti Capital UK Ltd. | Equiti Group Limited Jordan | EGM Futures

يشــكل عــدم االمتثــال لهــذه السياســة انتهــاكًا جوهريــًا لشــروط االســتخدام التــي يســمح لــك بموجبهــا 
اســتخدام الموقــع االلكترونــي، ويمكــن أن يــؤدي ذلــك إلــى قيامنــا باتخــاذ أي مــن أو كافــة اإلجــراءات التاليــة:

-اإللغاء الفوري أو المؤقت أو الدائم لحقك في استخدام الموقع االلكتروني.
-الحــذف الفــوري أو المؤقــت أو الدائــم ألي مشــاركات أو مــواد قمــت بتحميلهــا علــى الموقــع 

االلكترونــي.
-إصدار تحذير لك.

-اتخــاذ اإلجــراءات القانونيــة ضــدك لســداد كافــة التكاليــف علــى أســاس التعويــض )بمــا فــي ذلــك، 
علــى ســبيل المثــال وليــس الحصــر، التكاليــف اإلداريــة والقانونيــة المعقولــة( الناتجــة عــن انتهــاك 

الشروط..
-اتخاذ إجراءات قانونية أخرى ضدك.

-الكشف عن هذه المعلومات لسلطات إنفاذ القانون حسبما نراه ضروريًا بشكل معقول.

تعــد  السياســة. وال  نتيجــة النتهــاكات هــذه  المتخــذة ضــدك  اإلجــراءات  نخلــي مســؤوليتنا عــن  نحــن 
اإلجــراءات المبينــة فــي هــذه السياســة محــدودة، ويجــوز لنــا اتخــاذ أي إجــراءات أخــرى نراهــا مناســبة علــى 

نحــو معقــول.

تغيير سياسة االستخدام المقبول
مــن الممكــن أن نقــوم بمراجعــة سياســة االســتخدام المقبــول فــي أي وقــت مــن خــالل تعديــل هــذه 
الصفحــة. ويتوقــع منــك مراجعــة هــذه الصفحــة مــن وقــت آلخــر لالطــالع علــى أي تغييــرات، حيــث تعتبــر 
تلــك التغييــرات ملزمــة قانونــًا بالنســبة لــك. ويمكــن اســتبدال بعــض األحــكام الــواردة فــي هــذه السياســة 

أيضــًا بأحــكام أو إخطــارات واردة فــي أي مــكان آخــر فــي هــذا الموقــع االلكترونــي.


