الخدمــات الظاهــرة علــى الموقــع االلكترونــي مُ قدّ مــة مــن قبــل مجموعة  Equitiالمحــدودة (األردن)
وشــركة  Equiti Capital UKالمحــدودة
مجموعة  Equitiالمحــدودة (األردن) هــي اســم تجــاري مســجل فــي األردن (رقــم التســجيل  ،)50248وهــي
مفوضــة ومرخصــة مــن قبــل هيئــة األوراق الماليــة األردنيــة بعنوانهــا المســجل فيبوليفــارد العبدلــي –
بنايــة رقــم  – 23شــارع ســليمان النابلســي – مجمــع جوبــا  -الطابــق الثانــي – عمــان – االردن.
 Equiti Capital UKالمحــدودة (رقــم تســجيل الشــركة )07216039 :مفوضــة ومرخصــة مــن قبــل هيئــة الرقابــة
الماليــة البريطانيــة (رقــم مرجــع الشــركة ،)528328 :بعنوانهــا المســجل فــي  69شــارع ولســن ،لنــدنEC2A ،
 ،2BBالمملكــة المتحــدة.

التعامالت باستخدام البطاقة تتم معالجتها من قبل  Equiti Capital UKالمحدودة.

شروط وأحكام الموقع
يرجى قراءة هذه الشروط واألحكام بعناية قبل استخدام هذا الموقع
 Equitiهــي االســم التجــاري لمجموعــة إكويتــي المحــدوده/االردن www.equiti.com/ae-ar ،هــو موقــع
شــبكة االنترنــت التــي تديرهــا وتملكهــا مجموعــة اكويتــي المحــدودة.
تحدد هذه األحكام قواعد استخدام موقعنا االلكتروني. www.equiti.com/ae-ar :
وصولــك واســتخدامك لهــذا الموقــع يخضــع لشــروط وأحــكام الموقــع والتفاقيــة العمــاء الخاصــة بنــا
(أحــكام وشــروط العمــاء) وأليــة إشــعارات وبــراءة ذمــة أو أحــكام وشــروط أخــرى وغيرهــا مــن البيانــات
الــواردة فــي هــذا الموقــع (جميعهــا المســماة «باألحــكام والشــروط») .باســتخدامك لهــذا الموقــع ،فانــت
توافــق علــى أن تخضــع لشــروط االســتخدام.

باستخدامك موقعنا فإنك تقبل هذه الشروط
باســتخدام موقعنــا ،أنــت تؤكــد قبولــك والتزامــك لشــروط االســتخدام .أمــا فــي حــال عــدم قبولــك لهــذه
الشــروط ،فيجــب عــدم اســتخدام موقعنــا .مــن المستحســن طباعــة نســخة مــن هــذه الشــروط لتكــون
مرجع ـ ًا لــك فــي المســتقبل.

قد تخضع لشروط أخرى أيض ًا
شــروط االســتخدام هــذه تشــير إلــى الشــروط اإلضافيــة التاليــة والتــي تتطبــق علــى اســتخدامك لموقعنــا
أيضـ ًا:
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تحــدد سياســة الخصوصيــة لدينــا ،شــروط اســتخدامنا لبياناتــك الشــخصية التــي نجمعهــا عنــكأو التــي تزودنــا بهــا .باســتخدامك موقعنــا فإنــك توافــق علــى مثــل هــذه اإلجــراءات وتضمــن لنــا أن
جميــع البيانــات المــزودة مــن قبلــك هــي صحيحــة.
تحــدد سياســة االســتخدام المقبولــة لدينــا ،االســتخدامات المســموحة والممنوعــة لموقعنــاااللكترونــي .عنــد اســتخدامك لموقعنــا ،يجــب االلتــزام بهــذه السياســة.
تحــدد سياســة ملفــات تعريــف االرتبــاط ،المعلومــات المتعلقة بملفــات تعريــف االرتبــاط فــيموقعنــا.

قد تخضع هذه الشروط للتغيير
نحــن نقــوم بتعديــل هــذه الشــروط مــن وقــت آلخــر .لذلــك يرجــى التحقــق مــن هــذه الشــروط فــي كل مــرة
ترغــب باســتخدام موقعنــا لتتأكــد مــن فهمــك للشــروط المطبقــة فــي ذلــك الوقــت.

قد تحدث تغييرات على الموقع
قــد نقــوم بتحديــث وتغييــر موقعنــا مــن وقــت آلخــر لنعكــس التغيــرات التــي حصلــت علــى منتجاتنــا ،علــى
حســب احتياجــات المســتخدمين للموقــع وعلــى حســب أولويــات عملنــا .ســنحاول جاهديــن بإعالمــك
بهــذه التغيــرات.

قد نقوم بإيقاف أو إلغاء موقعنا االلكتروني
إن موقعنا متاح مجان ًا.
ً
محتــوى فيــه بشــكل دائــم مــن دون توقــف .قــد ال يكــون
نحــن ال نضمــن اســتمرار عمــل موقعنــا أو أي
لدينــا خيــار آخــر ســوى ايقــاف أو إلغــاء الموقــع تحــت ظــروف اســتثنائية معينــة تتعلــق بأســباب تجاريــة
وتشــغيلية متعلقــة بموقعنــا .ســنحاول جاهديــن بإعالمــك عــن أي توقــف أو إلغــاء لموقعنــا االلكترونــي.
إنهــا مســؤوليتك في التأكــد مــن أن جميــع مســتخدمي شــبكة االنترنــت الخاصــة بــك لدخــول موقعنا،علــى
علــم بشــروط االســتخدام واألحــكام والشــروط المطبقــة األخــرى ويلتزمــون بهــا.
إن موقعنــا هــو الســتخدام األشــخاص الموجوديــن فــي البلــدان التــي تســتطيع اســتخدام منتجاتنــا
وخدماتنــا .فنحــن ال نقــدم هــذا المحتــوى المتــاح مــن خــال موقعنــا الســتخدامها فــي أماكــن أخــرى

يجب الحفاظ على تفاصيل حسابك بشكل آمن
يجــب الحفــاظ علــى ســرية المعلومــات وعــدم كشــفها ألي أحــد ،ســواء قمــت باختيارهــا أو قمنــا بتزويدهــا
لــك ،كرمــز تعريــف المســتخدم أو كلمــة المــرور أو أي معلومــات تعتبــر جــزء مــن اإلجــراءات األمنيــة لدينــا.
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لدينــا الحــق في تعطيــل رمــز تعريــف المســتخدم او كلمــة المــرور فــي أي وقــت مــن األوقــات ،ســواء قمــت
باختيارهــا بنفســك أو تــم تخصيصهــا مــن قبلنــا ،عنــد اعتقادنــا بأنــك لــم تلتــزم بــأي بنــد مــن بنــود شــروط
االســتخدام.
إذا كنــت تظــن أنــه قــد تــم الكشــف عن رمــز تعريــف المســتخدم أو كلمــة المــرور
الخــاص بــك ،يجــب عليــك إعالمنــا علــى الفــور عبــر. compliancejo@equiti.com :

كيفية استخدام المواد المتاحة على موقعنا
نحــن المتملكيــن أو المرخصيــن لجميــع الحقــوق الملكيــة الفكريــة والمــواد المنشــورة علــى موقعنــا.
وهــذه المــواد محميــة بموجــب قوانيــن ومعاهــدات حقــوق النشــر فــي جميــع أنحــاء العالــم .جميــع الحقــوق
محفوظــة.
يحــق لــك طباعــة نســخة أو تحميــل مقتطفــات مــن أي صفحــة مــن موقعنــا الســتخدامك الشــخصي أو
حتــى للفــت انتبــاه اآلخريــن داخــل مؤسســتك لمحتــوى معيــن منشــور علــى موقعنــا.
ال يحــق لــك تعديــل أي ورقــة أو نســخة رقميــة مــن أي مــواد قمــت بطباعتهــا أو تحميلهــا تحــت أي ظــرف،
وال يجــوز لــك اســتخدام أي رســوم توضيحيــة أو صــور أو مقاطــع صوتيــة أو فيديــو أو أيــة رســومات بشــكل
منفصــل عــن النــص المصاحــب لــه.
يجــب قبــول الوضــع الحالــي للموقــع (وأي مــن المســاهمين الذيــن تــم التعــرف عليهــم) كمــا هــو محــدد مــن
قبــل مؤلفــي محتــوى موقعنــا االلكتروني.
ال يجــوز اســتخدام أي جــزء مــن محتــوى موقعنــا االلكترونــي ألغــراض تجاريــة دون الحصــول علــى ترخيــص
مــن قبلنــا أو مــن قبــل مانحــي الترخيــص لنــا.
عنــد اعتقادنــا بأنــك قمــت بطباعــة أو نســخ او تحميــل أي جــزء مــن محتــوى موقعنــا بشــكل مخالــف
لشــروط االســتخدام هــذه ،ســيتم إيقــاف اســتخدامك لموقعنــا علــى الفــور ويتوجــب عليــك إعــادة أو إتــاف
أي نســخة حصلــت عليهــا مــن هــذه المــواد.

ال تعتمد على المعلومات الواردة في هذا الموقع
إن محتــوى موقعنــا هــو للحصــول علــى معلومــات عامــة فقــط .وليــس مــن المفــروض بهــا تقدمــة
ً
أوال الحصــول علــى مشــورة مــن قبــل مستشــارين
النصيحــة واالعتمــاد عليهــا .لذلــك يتوجــب عليــك
محترفيــن أو متخصصيــن قبــل اتخــاذ أي خطــوة أو االمتنــاع عنهــا علــى أســاس محتويــات موقعنــا.
علــى الرغــم مــن ســعينا الدائــم لتحديــث المعلومــات الموجــودة علــى موقعنــا ،ولكننــا ال نضمــن بشــكل
صريــح أو ضمنــي مــن أن البيانــات والمحتويــات الموجــودة علــى موقعنــا هــي دقيقــة أو كاملــة أو محدثــة.
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لسنا مسؤولين عن المواقع االلكترونية المربوطين بها
يحتــوي موقعنــا االلكترونــي علــى روابــط لمواقــع أخــرى ومــوارد متاحــة مــن قبــل أطــراف ثالثــة ،كــن علــى
درايــة مــن أن هــذه الروابــط موجــودة لعــرض المعلومــات فقــط .وال ينبغــي تفســير وجــود هــذه الروابــط
بمثابــة موافقــة أو إقــرار مــن قبلنــا علــى هــذه المواقــع أو المعلومــات الموجــودة فيهــا.
ال

نملــك

الســيطرة

علــى

محتويــات

أو

مــوارد

هــذه

المواقــع.

المحتوى الذي يتم إنشائه من قبل المستخدم غير موافق عليه من قبلنا
قــد يحتــوي هــذا الموقــع علــى معلومــات ومــواد تــم تحميلهــا مــن قبــل مســتخدمين آخريــن للموقــع ،بمــا
فيهــا لوحــات اإلعالنــات وغــرف الدردشــة .لــم يتــم التحقــق أو الموافقــة علــى هــذه المعلومــات والمــواد مــن
قبلنــا .ووجهــات النظر المعروضة مــن قبــل المســتخدمين ال تع ّبــر عــن قيمنــا ووجهــات نظرنــا.
إذا كنــت ترغــب بتقديــم شــكوى عــن هــذه المعلومــات أو المــواد المحملــة مــن قبــل المســتخدمين اآلخريــن
يرجى مراســلتنا عبر. compliancejo@equiti.com :

مسؤولياتنا اتجاه الخسائر واألضرار التي تتعرض لها
سواء كنت مستهلك أو مستخدم تجاري:
نحــن ال نســتثني أو نحــد مــن مســؤولياتنا اتجاهــك بــأي شــكل مــن األشــكال .وهــذا يشــمل حــاالت الوفــاة
واإلصابــة الشــخصية الناجمــة عــن إهمالنــا أو إهمــال موظفينــا أو وكالئنــا أو المتعاقديــن معنــا أو تلــك
الناجمــة عــن أعمــال التزويــر أو االحتيــال أو التشــويه.
ســيتم تطبيــق قيــود مختلفــة واســتثناءات مــن المســؤولية عــن المســؤوليات الناجمــة مــن تزويدكــم
بالمنتجــات ،والتي ســتذكر في شــروط وأحــكام العمــاء لدينــا.
إذا كنت مستخدم تجاري:
نحن نســتثني كل الشــروط الضمنية والضمانات والتعهدات واإلقرارات أو غيرها من الشــروطالتــي قــد تنطبــق علــى موقعنــا أو علــى أي محتــوى فيها.
نحــن غيــر مســؤولين عــن أيــة خســارة أو ضــرر ســواء كان فــي العقــد أو خطــأ (بمــا فيهــا اإلهمــال)أو خــرق واجــب قانونــي معيــن أو غيــر ذلــك حتــى لــو كان هــذا الشــيء متوقــع أو ناشــئ بموجــب أو
لــه عالقــة ب:
 .iاستخدام أو عدم القدرة على استخدام موقعنا; أو
 .iiاستخدام أو اعتماد على أي محتوى معروض على موقعنا.
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وباألخص لن نكون مسؤولين عن: .iالخسائر أو المبيعات أو األعمال التجارية أو االيرادات;
 .iiديمومة العمل;
 .iiiخسارة في المدخرات المتوقعة;
 .viفقدان فرصة استثمار أو سمعة أو شهرة; أو
 .vأية خسارة غير مباشرة أو كانت نتيجة لشيء أو ضرر ما.
إذا كنت مستخدم مستهلك:
موقعنــا متوفــر فقــط لالســتخدام الشــخصي .وأنــك توافــق بعــدم اســتخدام موقعنــا ألي غــرضأو نشــاط تجــاري ،وال نتحمــل مســؤولية اتجــاه أي خســارة فــي األربــاح أو األعمــال أو االنقطاعــات
فــي األعمــال أو فقــدان فرصــة اســتثمارية معينــة.
إذا تســبب خلــل فــي محتــوى رقمــي مــزود مــن قبلنــا بإلحــاق أضــرار بجهــازك أو المحتــوى الرقمــيالتابــع لــك وكان هــذا بســبب فشــل برعايتنــا أو باســتخدام مهاراتنــا ،ســنقوم بإصــاح هــذا الضــرر
أو تعويضــك عــن ذلــك .ومــع ذلــك ،نحــن غيــر مســؤولين عــن األضــرار الــذي كان مــن الممكــن ان
تتجنبهــا مــن خــال اتبــاع نصائحنــا لعمــل تحديــث مجانــي معــروض عليــك أو عــن األضــرار الناجمــة
مــن عــدم اتبــاع تعليمــات التثبيــت أو عــدم امتــاكك للحــد األدنــى المطلــوب للنظــام.

تحميل محتوى على موقعنا
يتوجــب عليــك االلتــزام بمعاييــر المحتــوى المحدد في سياســة االســتخدام المقبولة لدينا عند اســتخدامك
للخصائــص التــي تســمح لــك بتحميــل محتــوى معيــن علــى موقعنــا أو عنــد التواصــل مــع مســتخدمين
آخريــن.
أنــت تتعهــد بــأن أي مشــاركة مــن هــذا القبيــل تتوافــق مــع هــذه المعاييــر ،وأنــك ملتــزم بهــذه السياســة
وســتقوم بتعويضنــا فــي حــال عنــد هــذا التعهــد .هــذا يعنــي أنــك مســؤول عــن أيــة خســارة أو ضــرر نتعــرض
لــه نتيجــة انتهــاكك لهــذا التعهــد.
يعتبــر المحتــوى المحمــل مــن قبلــك علــى موقعنــا غيــر ســرية وغيــر مملوكــة مــن قبــل أحــد .أنت المســؤول
عــن االحتفــاظ بحقــوق ملكيتــك لهــذا المحتــوى ،ولكــن يُطلــب منــك منحنــا ترخيــص محــدد لالســتخدام
والتخزيــن والنســخ والتوزيــع وجعلهــا متاحــة ألطــراف أخــرى.
كمــا يحــق لنــا الكشــف عــن هويتــك ألطــراف ثالثــة عنــد ادعائهــم أن المحتــوى المنشــور أو المحمــل مــن
قبلــك فــي موقعنــا يشــكل انتهــاك ًا لحقــوق ملكيتهــم الفكريــة أو حقهــم فــي الخصوصيــة.
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يحــق لنــا إزالــة أي منشــور مــن علــى موقعنــا عنــد اعتقادنــا بأنــه ال يتوافــق مــع معاييــر المحتــوى المنصــوص
فــي سياســة االســتخدام المقبولــة مــن قبلنا.
أنت المسؤول الوحيد في حماية واسترجاع المحتوى الخاص بك.

لسنا مسؤولين عن الفيروسات وال يجوز إدخالهم على موقعنا
نحن ال نضمن من أن موقعنا خالي وآمن من األخطاء والفيروسات.
أنــت المســؤول عــن تحديــد تقنيــة المعلومــات الخاصــة بــك وبرامــج الكمبيوتــر والمنصــة التــي تمكنــك مــن
الوصــول لموقعنــا .لــذا ننصحــك باســتخدام برنامــج حمايــة مــن الفيروســات.
ً
عنوة للفيروســات وأحصنة طروادة وديــدان االنترنت
ال يجــوز إســاءة اســتخدام موقعنــا مــن خــال إدخالــك
ً
والقنابل المنطقية أو المواد األخرى الخبيثة والضارة تقنيا .وال يجوز لك الدخول بطرق غير شرعية لموقعنا
أو للخادم الذي يتم تخزين موقعنا عليه أو أي خادم أو جهاز كومبيوتر أو قاعدة بيانات متصلة بموقعنا .ال
يجــوز مهاجمــة موقعنــا عبــر هجــوم رفــض الخدمة أو هجــوم توزيع رفض الخدمة .عند انتهاك لهذا الحكم،
ســتكون قــد ارتكبــت جريمــة جنائيــة بموجــب قانــون إســاءة اســتخدام الحاســوب لعــام  .1961وســيتم اإلبــاغ
عــن أي مخالفــة مــن هــذا القبيــل للســلطات المعنيــة بإنفــاذ القوانيــن ،وســنتعاون مــع هــذه الســلطات
بالكشــف عن هويتك لهم .في حال حدوث هذا االختراق ســتتوقف حقوقك باســتخدام موقع ًا في الحال.

قواعد إنشاء روابط على موقعنا
يحــق لــك إنشــاء رابــط فــي صفحتنــا الرئيســية ،شــرط أن تكــون بطريقــة عادلــة وقانونية وال تضر بســمعتنا
أو باالســتفادة منها.
ال يجوز إنشاء رابط بطريقة توحي بأي نوع من االرتباط أو الموافقة أو التأييد من قبلنا.
ال يجوز إنشاء رابط لموقعنا على مواقع غير مملوكة من قبلك.
ال يجــوز صياغــة موقعنــا علــى أي موقــع آخــر ،وال يســمح بإنشــاء رابــط فــي جــزء مــن موقعنــا غيــر الصفحــة
الرئيسية.
يحق لنا بسحب إذن إنشاء الرابط منك دون سابق إنذار.
يجــب علــى الموقــع المربــوط االمتثــال بمعاييــر المحتــوى المنصــوص عليهــا فــي سياســة االســتخدام
المقبولــة لدينــا.
غيــر
موقعنــا
علــى
محتــوى
أي
اســتخدام
أو
بربــط
ترغــب
كنــت
إذا
عبــرcompliancejo@equiti.com :
مراســلتنا
يرجــى
أعــاه،
عليــه
المنصــوص

ماهي قوانين البلدان التي تنطبق على كافة أنواع النزاعات؟
إذا كنــت مســتخدم مســتهلك ،يرجــى أخــذ العلــم بــأن شــروط االســتخدام هــذه بموضوعهــا وتكوينهــا
محكومــة بالقانــون األردنــي.
إذا كنــت مســتخدم تجــاري ،تخضــع شــروط االســتخدام هــذه بموضوعهــا وتكوينهــا (وأي نزاعــات غيــر
تعاقديــة أو شــكاوى) للقانــون األردنــي .وكالنــا يتفــق علــى الســلطات الخاصــة لمحاكــم المملكــة األردنيــة.
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