
  

  

 

 

وط وأحكام  ي موقع االال�ش
وين  ل��ت
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وط وأحكام  ي �ش
وين  :الموقع االل��ت

وط واألحكام  ي قبل استخدام هذا  بتمعن ير�� قراءة هذە ال�ش
وين  . الموقع االل��ت

كة انغوت للوساطة المال�ة ذ.م.مل سم التجاري ("نحن") هو اإل  إنجوت  موقع مملوك و هو  www.ingotbrokers.com.jo . �ش

كة انغوت للوساطة المال�ة ذ.م.م.  تديرە  �ش

وط بقواعد استخدام موقعنا  ك هذە ال�ش نت تخ��  www.ingotbrokers.com.jo:  ع� اإلن�ت

ي �خضع وصولك إ� هذا  
وين وط و لهذە ا واستخدامه    الموقع االل��ت القانون�ة  حكاماأل ل�ش إشعارات أو إخالء مسؤول�ة أو    ةوأ�، و وثائقنا 

ي هذا 
وط وأحكام أخرى أو ب�انات أخرى واردة �ن ي �ش

وين وط االستخدام").   الموقع االل��ت هذا ل  كباستخدام (�شار إليها مجتمعة باسم "�ش
ي 
وين وط االستخدامالموقع االل��ت  .، فإنك توافق ع� الخض�ع ل�ش

وط االستخ وط، �جب أال    دام هذە وأنك توافق ع� االمتثال لها. اذا لمباستخدام موقعنا ، فإنك تؤكد أنك تقبل �ش توافق ع� هذە ال�ش
ي المستقبل

وط للرج�ع إليها �ن  .�ستخدم موقعنا. نو�ي بطباعة �سخة من هذە ال�ش

 

وط أخرى قد تنطبق عل�ك   :�ش

 
�
ي تنطبق أ�ضا وط اإلضاف�ة التال�ة، والىت وط االستخدام هذە إ� ال�ش  :ع� استخدامك لموقعنا   �ش�ي �ش

ي نعالج بها أي ب�انات شخص�ة نجمعها منك أو تقدم - وط الىت لنا. باستخدام موقعنا،    ها تحدد س�اسة الخصوص�ة الخاصة بنا ال�ش
 .ة وصح�حةدق�ق أن جميع الب�انات المقدمة من قبلك �ي  ؤكد لنا فإنك توافق ع� هذە المعالجة وت

المحظورة لموقعنا. عند استخدام موقعنا، �جب  و ا تحدد االستخدامات المسم�ح بها  س�اسة االستخدام المقبول الخاصة بن -
 .أن تمتثل لس�اسة االستخدام المقبول هذە

 .س�اسة ملفات تع��ف االرتباط الخاصة بنا تحدد المعلومات ذات الصلة حول ملفات تع��ف االرتباط ع� موقعنا  -

وط  ات ع� هذە ال�ش  قد نجري تغي�ي

وط للتأ�د من فهم  نقوم بتعد�ل   - ي استخدام موقعنا، ير�� مراجعة هذە ال�ش
ي كل مرة ترغب �ن

وط من وقت آلخر. �ن هذە ال�ش
ي ذلك الوقت 

ي تنطبق �ن وط الىت  .ال�ش

 



  

  

 

 

ات ع� موقعنا  :قد نقوم ب�جراء تغي�ي

ە من وقت آلخر ل - ي تطرأ ع� منتجاتنا  �قد نقوم بتحد�ث موقعنا وتغي�ي ات الىت أول��ات  واحت�اجات مستخدمينا و عكس التغي�ي
و�دك    دنا . سنبذل جهأعمالنا  ن ات رئ�س�ة.   ةالمناسب باإلشعاراتل�ت  بأي تغي�ي

 �جوز لنا تعليق موقعنا أو سحبه

 
�
 . موقعنا متاح مجانا

 ول�ن،  
�
   نحن ال نضمن أن موقعنا أو أي محتوى عل�ه س�كون متاحا

�
د ال �كون  ، قمعينة   غ�ي متقطع. تحت ظروف استثنائ�ة   �شكلدائما

أي  حول    موقعنا ألسباب تجار�ة و�شغ�ل�ة. سنحاول إعطائك إشعارا�   لدينا خ�ار سوى تعليق أو سحب أو تقي�د توافر كل أو أي جزء من
 . ا�سحابتعليق أو 

 
�
نت الخاص بك ع� علم �  أنت مسؤول أ�ضا وط  عن التأ�د من أن جميع األشخاص الذين �دخلون إ� موقعنا من خالل اتصال اإلن�ت �ش

وط واألحكام المعمول بها، وأنه ها من ال�ش مون بها االستخدام هذە وغ�ي ن  . م مل�ت

ي البلدان القادرة  
ن �ن متاح  ال  المحتوى  نقر أنع� استخدام منتجاتنا وخدماتنا. نحن ال  والم�ح لها  موقعنا مخصص فقط للمستخدمني

ي 
 أخرى.  أما�نع� موقعنا أو من خالله مناسب لالستخدام أو متاح �ن

 

 :تفاص�ل حسابك  ��ة وأمان�جب أن تحافظ ع� 

ت أو تم تزو�دك برمز تع��ف المستخدم أو كلمة المرور أو أي جزء آخر من المعلومات ك  إجراءاتنا األمن�ة، �جب التعامل    من  جانب إذا اخ�ت
 �جب أال تفصح عنها ألي طرف ثالث. و   أنها ��ةمع هذە المعلومات ع� 

تها أنت أو خصصناها  ي تعط�ل أي رمز تع��ف مستخدم أو كلمة مرور، سواء اخ�ت
ي رأينا قد  نحن  لدينا الحق �ن

ي أي وقت، إذا كنت �ن
، �ن

وط االستخدام هذە.  ي االمتثال ألي من أحكام �ش
 أخفقت �ن

ي أن أي شخص آخر  
ك �عرف رمز تع��ف المستخدم أو كلمة المرور الخاصة بك، ف�جب عل�كإذا كنت تعرف أو �شك �ن ع�   إخبارنا  غ�ي

 info@ingotbrokers.com.joع�:  الفور 

 

 :ك�ف �مكنك استخدام المواد ع� موقعنا

ي المواد المنشورة عل�ه.    ا المرخص لهالجهة  أو    وننحن المال� 
محم�ة بموجب    تلك المواد لجميع حقوق المل��ة الفك��ة ع� موقعنا و�ن

ي جميع أنحاء العالم.  
ن ومعاهدات حقوق الن�ش �ن  محفوظة.  الحقوق جميع هذەقوانني

�ل مقتطفات من أي صفحة   ن آلخ��ن إ� المحتوى  لفت انتباە ا   موقعنا الستخدامك الشخ�ي و�مكنك  من �مكنك طباعة �سخة واحدة وت�ن
 المنشور ع� موقعنا. 

بأي شكل من األشكال  �لها  ن ت�ن أو  الرقم�ة ألي مواد قمت بطباعتها  النسخ  أو  الورق  �جب أال �ستخدم أي رسوم  ، و ال �جوز لك تعد�ل 
 . وص المصاحبة لها نصدون إرفاق التوض�ح�ة أو صور فوتوغراف�ة أو مقاطع ف�ديو أو �سلسالت صوت�ة أو أي رسومات 

 
�
اف  �جب دائما ي محتوى ع� موقعنا. و��ساب الحقوق لنا وألاالع�ت

ن محددين كمؤل�ن  ي مساهمني

mailto:info@ingotbrokers.com.jo


  

  

  مرخصينا   من  أو   للق�ام بذلك منا   موافقة منا �جب أال �ستخدم أي جزء من المحتوى ع� موقعنا ألغراض تجار�ة دون الحصول ع�  
 . للق�ام بذلك

�ل أي جزء من موقعنا   ن ي استخدام موقعنا. ي �شكل إذا قمت بطباعة أو �سخ أو ت�ن
وط االستخدام هذە، فسيتوقف حقك �ن  نتهك �ش

ي قمت ب��شائها. ات�جب عل�ك ع� الفور، حسب خ�ار و   نا، إعادة أو إتالف أي �سخ من المواد الىت

 

ي هذا 
ي ال تعتمد ع� المعلومات الواردة �ن

وين  :الموقع االل��ت

ي �جب عل�ك  يت م توف�ي المحتوى الموجود ع� موقعنا للحصول ع� معلومات عامة فقط. ال ُ�قصد به أن ير�ت إ� مستوى النص�حة الىت
المحتوى    . �جب عل�ك الحصول ع� مشورة مهن�ة أو متخصصة قبل اتخاذ أي إجراء أو االمتناع عنه ع� أساسواالعتماد عليها   الق�ام بها 

 ع� موقعنا. 

معقولة لتحد�ث المعلومات الموجودة ع� موقعنا، إال أننا ال نقدم أي تعهدات أو ضمانات، سواء كانت    رغم من أننا نبذل جهودا� ع� ال
 ��حة أو ضمن�ة، أن المحتوى ع� موقعنا دقيق وكامل أو محدث. 

 

ي نرتبط بها
ون�ة اليت ن عن المواقع اإلل��ت  :نحن لسنا مسؤولني

ي تفس�ي   ك ع� روابط لمواقع وموارد أخرى مقدمة من أطراف ثالثة، يتم توف�ي هذە الروابط لمعلوماتعندما �حتوي موقعنا 
فقط. ال ينب�ن

ي قد تحصل عليها منهم. ل هذە الروابط ع� أنها موافقة أو تأي�د من قبلنا لتلك المواقع المرتبطة أو   لمعلومات الىت

 ارد. ل�س لدينا س�طرة ع� محت��ات تلك المواقع أو المو 

 

 :وافق ع� المحتوى الذي ينشئه المستخدمنال 

ي قد يتضمن هذا  
وين ي ذلك لوحات اإلعالنات    الموقع االل��ت

ن آخ��ن، بما �ن الدردشة.  غرف  و معلومات ومواد تم تحم�لها من قبل مستخدمني
ي أعرب  ع� موقعنا ال   عنها المستخدمون اآلخرونلم يتم التحقق من هذە المعلومات وهذە المواد أو الموافقة عليها من قبلنا. اآلراء الىت

 تمثل وجهات نظرنا أو ق�منا. 

 �� ن آخ��ن، ف�ي ي تم تحم�لها من قبل مستخدمني ي تقد�م شكوى �شأن المعلومات والمواد الىت
 بنا ع�:   التواصلإذا كنت ترغب �ن

info@ingotbrokers.com.jo 

 

ي تتكبدها
ار اليت  :مسؤوليتنا عن الخسائر أو األ�ن

 سواء كنت مستهل�
�
  ا

�
   أو مستخدما

�
 : تجار�ا

 . ي
 نحن ال �ستبعد أو نحد بأي شكل من األشكال مسؤوليتنا تجاهك ح�ث �كون الق�ام بذلك غ�ي قانوين

وط وأحكام العم�ل  وال   أي منتجات لك،  توف�ي سيتم تطبيق قيود واستثناءات مختلفة ع� المسؤول�ة الناشئة عن   ي �ش
ي سيتم تحد�دها �ن ىت

 الخاصة بنا. 

 
�
  إذا كنت مستخدما

�
 : تجار�ا

ها من  - وط أو الضمانات أو اإلقرارات الضمن�ة أو غ�ي ي جميع ال�ش ي قد تنطبق ع� موقعنا أو أي محتوى  األحكام�ستثىن  الىت

mailto:info@ingotbrokers.com.jo


  

  

 عل�ه. 

ر   - ن تجاهك عن أي خسارة أو �ن ي العقد   –  لن نكون مسؤولني
ي ذلك اإلهمال)  اإلساءةأو    ،سواء �ن

القانون، أو غ�ي  واجب  أو خرق    ، (بما �ن
: �سبب  –  متوقعكان ذلك    ذلك ، حىت لو   ما ��ي

 استخدام أو عدم القدرة ع� استخدام موقعنا؛ أو  -

 استخدام أو االعتماد ع� أي محتوى معروض ع� موقعنا.  -

ن عن:  -  ع� وجه الخصوص، لن نكون مسؤولني

 ح أو المب�عات أو األعمال أو اإليرادات؛ خسارة األر�ا  -

 توقف العمل؛  -

 فقدان المدخرات المتوقعة؛  -

 فقدان فرص العمل أو الشهرة أو السمعة؛ أو  -

 
�
  إذا كنت مستخدما

�
 : مستهل�ا

خاصة  راض  أغ  ير�� مالحظة أننا نقدم موقعنا لالستخدام الخاص فقط. أنت توافق ع� عدم استخدام موقعنا ألي أغراض تجار�ة أو   -
ي ال��ــح أو باألعمال

ي العمل أو توقف العمل أو  اإليرادات، وال نتحمل أي مسؤول�ة تجاهك عن أي خسارة �ن
 فقدان فرص العمل.  �ن

ن    - ر   كما اننا غ�ي   . إذا كان المحتوى الرق�ي المع�ب الذي قدمناە ��ن بجهاز أو محتوى رق�ي خاص بكنحن غ�ي مسؤلني ن عن ال�ن مسؤولني
 لك مجان  تحد�ث قدمناەالممكن تجنبه باتباع نص�حتنا لتطبيق  الذي كان من  

�
�ل و تعل�مات  عن عدم اتباعك  التلف الناتج  أو    ا ن التثب�ت  الت�ن

ي نصحنا بها.  توف�ي أو  �شكل صحيح   الحد األدين من متطلبات النظام الىت

 

 :تحم�ل المحتوى إ� موقعنا

ة �سمح لك بتحم�ل محتوى   ن ي أي وقت �ستخدم ف�ه م�ي
ي س�اسة  �ن

ع� موقعنا، �جب أن تمتثل لمعاي�ي المحتوى المنصوص عليها �ن
 االستخدام المقبول الخاصة بنا. 

، وستكون مسؤوً� أمامنا وتعوضنا عن  أي خرق لهذا الضمان. هذا    أنت تتعهد بأن أي مساهمة من هذا القب�ل تتوافق مع تلك المعاي�ي
ر ن  ي أنك ستكون مسؤوً� عن أي خسارة أو �ن  الضمان. هذا  تعرض له نت�جة لخرقك�عىن

اعتبار أي محتوى تقوم بتحم�له ع� موقعنا غ�ي �ي وغ�ي مملوك. أنت تحتفظ بكل ما �خص  المحتوى  ال  سيتم  ي 
المل��ة �ن حقوق 

 
�
ن عل�ك منحنا ترخ�صا  و�تاحته ألطراف ثالثة.  الستخدام هذا المحتوى وتخ��نه و�سخه وتوز�عه محدودا�   الخاص بك، ول�ن يتعني

 
�
ە أو تحّمله ع� موقعنا �شكل انتها�  لدينا أ�ضا ي ال�شف عن ه��تك ألي طرف ثالث �د�ي أن أي محتوى تن�ش

 الحق �ن
�
لحقوق المل��ة    ا

ي الخصوص�ة
 . الفك��ة الخاصة به أو حقه �ن

ي رأينا، ال يتوافق مع  
ي إزالة أي منشور تقوم به ع� موقعنا إذا كان، �ن

ي س�اسة االستخدام   المحتوى معاي�ي لدينا الحق �ن
المنصوص عليها �ن

 المقبول الخاصة بنا. 

 
�
ن المحتوى الخاص بك و�سخه احت�اط�ا  . أنت المسؤول الوح�د عن تأمني

 

وسات و�جب أال ت ن عن الف�ي  :حدوثهاب تسبب نحن لسنا مسؤولني



  

  

  نحن 
�
  ال نضمن أن �كون موقعنا آمنا

�
وسات.  العللمن   أو خال�ا  أو الف�ي

 للوصول إ� موقعنا. المنصات ال�مبيوتر و  �رامج و  ك الحوسب�ةمعلومات ضبطأنت مسؤول عن تك��ن  

وسات.   �جب عل�ك استخدام برنامج الحما�ة من الف�ي

وسات أو أحصنة طروادة أو د�دان أو قنابل منطق�ة أو مواد أخرى  ء استخدام موقعنا عن ط��ق إدخال ف�ي ن الناح�ة  م   ة ضار   �جب أال ��ي
أو أي خادم أو كمبيوتر أو قاعدة  عل�ه  التكنولوج�ة. �جب أال تحاول الوصول غ�ي الم�ح به إ� موقعنا، الخادم الذي يتم تخ��ن موقعنا 

ب�انات متصلة بموقعنا. �جب أال تهاجم موقعنا عن ط��ق هجوم رفض الخدمة أو هجوم رفض الخدمة الموزع. من خالل خرق هذا 
. سنبلغ عن أي خرق من هذا القب�ل إ� سلطات إنفاذ القانون  1960لعام    عق��اتبموجب قانون ال  ك ترتكب ج��مة جنائ�ة الحكم، فإن

ي حالة حدوث مثل هذا االنتهاك، حقك  
استخدام بذات الصلة، وسوف نتعاون مع تلك السلطات من خالل ال�شف عن ه��تك لهم. �ن

 توقف ع� الفور. يسوف    موقعنا 

 

 :حول االرتباط بموقعناقواعد 

ط أن تقوم بذلك بط��قة عادلة وقانون�ة وال ت�ن �سمعتنا أو   . �ستغلها  �مكنك االرتباط بصفحتنا الرئ�س�ة، ��ش

 
�
ئ رابطا  . ذلكح�ث ال يوجد   بط��قة تو�ي بأي شكل من أشكال االرتباط أو الموافقة أو التأي�د من جانبنا   �جب أال تن�ش

 
�
ئ رابطا ي أي موقع ال تمل�ه أنت.  �جب أال تن�ش

 إ� موقعنا �ن

 �جب عدم تأط�ي موقعنا ع� أي موقع آخر، وال �جوز لك إ�شاء رابط ألي جزء من موقعنا بخالف الصفحة الرئ�س�ة. 

ي سحب إذن ال��ط دون إشعار.  نحن نحتفظ
 بالحق �ن

ي  
"االستخدام المقبول"  س�اسة  �جب أن يتوافق موقع ال��ب الذي ترتبط به من جميع النوا�ي مع معاي�ي المحتوى المنصوص عليها �ن

 لدينا. 

  �� أعالە، ف�ي ما هو مذكور  أي محتوى ع� موقعنا بخالف  استخدام  أو  االرتباط  ي 
ي    ع�  التواصلإذا كنت ترغب �ن

وين االل��ت �د   ال��
info@ingotbrokers.com.jo 

 

 أي دولة ��ي قوانينها ع� أي نزاعات؟ 

وط االستخدام هذە وموضوعها وتك��نها (وأي نزاعات غ�ي تعاقد�ة أو  كة، فإن �ش .  مطالبات) �حكمها القانون    إذا كنت تمثل �ش ي
األردين

 كالنا يوافق ع� االختصاص الح�ي لمحا�م الممل�ة األردن�ة الهاشم�ة. 
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