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سياسة االستخدام المقبول للموقع
تحدد سياسة االستخدام المقبولة هذه الشروط بينك وبيننا والتي بموجبها يمكنك الوصول إلى
موقعنا ( www.fxgate.comموقعنا) .تنطبق سياسة االستخدام المقبولة هذه على جميع
المستخدمين وزوار موقعنا.
إن اﺳﺘﺨﺪاﻣﻚ ﻟﻤﻮﻗﻌﻨﺎ ﻳﻌﻨﻲ أﻧﻚ ﺗﻘﺒﻞ وﺗﻮاﻓﻖ ﻋﻠﻰ اﻻﻟﺘﺰام ﺑﺠﻤﯿﻊ اﻟﺴﯿﺎﺳﺎت اﻟﻮاردة ﻓﻲ
ﺳﯿﺎﺳﺔ اﻻﺳﺘﺨﺪام اﻟﻤﻘﺒﻮﻟﺔ ھﺬه واﻟﺘﻲ ﺗﻜﻤﻞ ﺷﺮوط اﺳﺘﺨﺪام ﻣﻮﻗﻌﻨﺎ .اﻟﻤﻮﻗﻊ اﻟﺬي ﺗﺪﻳﺮه
 FXGateھﻮ اﺳﻢ ﺗﺠﺎري ﻟﺸﺮﻛﺔ  / .FXGate Ltdﻣﺎﻟﯿﺰﻳﺎ .ﺷﺮﻛﺔ  .FXGate Ltdھﻲ ﺷﺮﻛﺔ ﻣﺤﺪودة
ﻣﺴﺠﻠﺔ ،رﻗﻢ اﻟﺘﺴﺠﯿﻞ  ، LL15261ﻣﺮﺧﺼﺔ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ  LFSAﺑﻤﻮﺟﺐ رﻗﻢ اﻟﺘﺮﺧﯿﺺ MB / 19/0031
ﻣﻊ ﻋﻨﻮاﻧﮭﺎ اﻟﻤﺴﺠﻞ ﻓﻲ ﻣﻜﺘﺐ) ، G٦ (۲اﻟﻤﺴﺘﻮي  ،٦ﺑﺮج اﻟﻤﻜﺘﺐ اﻟﺮﺋﯿﺴﻲ ،ﻣﺠﻤﻊ اﻟﻤﻨﺘﺰه
اﻟﻤﺎﻟﻲ ﻻﺑﻮان ،ﺟﺎﻻن ﻣﺮدﻳﻜﺎ ۰۰۰۷۸ ،إﻗﻠﯿﻢ ﻟﺒﻮان اﻟﻔﯿﺪراﻟﻲ ،ﻣﺎﻟﯿﺰﻳﺎ.
االستخدامات المحظورة
يمكنك استخدام موقعنا فقط ألغراض مشروعة .ال يجوز لك استخدام موقعنا:
• بأي طريقة تنتهك أي قانون أو الئحة محلية أو وطنية أو دولية سارية.
• بأي طريقة غير قانونية أو احتيالية أو لها أي غرض أو أثر غير قانوني أو احتيالي.
• لغرض إيذاء القاصرين أو محاولة إيذائهم بأي طريقة.
• إلرسال أو تلقي أو معرفة أو تحميل أو تنزيل أو استخدام أو إعادة استخدام أي مادة ال تمتثل
لمعايير المحتوى لدينا (كما هو موضح أدناه).
• إرسال أو التسبب في ارسال أي إعالن أو مواد ترويجية غير مرغوب فيها أو غير مصرح بها أو أي
شكل آخر من أشكال االلتماس المماثل (البريد العشوائي).
• لنقل أي بيانات عن قصد أو إرسال أو تحميل أي مواد تحتوي على فيروسات أو برامج ضارة أو
برامج تسلل أو قنابل زمنية أو أدوات ضغط المفاتيح أو برامج التجسس أو البرامج اإلعالنية أو أي
برامج ضارة أخرى أو رمز كمبيوتر مشابه مصمم للتأثير سلبًا على تشغيل أي برنامج كمبيوتر أو
األجهزة.
أنت توافق أي ً
ضا على:
• عدم إعادة إنتاج أو تكرار أو نسخ أو إعادة بيع أي جزء من موقعنا بما يتعارض مع أحكام شروط
استخدام موقعنا.
• عدم الوصول دون إذن أو التدخل أو اإلضرار أو تعطيل:
▪
▪
▪
▪

أي
أي
أي
أي

جزء من موقعنا؛
معدات أو شبكة يتم تخزين موقعنا عليها؛
برنامج يستخدم في تزويد موقعنا؛ أو
معدات أو شبكة أو برامج مملوكة أو مستخدمة من قبل أي طرف ثالث.
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الخدمات التفاعلية
قد نقدم من وقت آلخر خدمات تفاعلية على موقعنا ،بما في ذلك على سبيل المثال ال الحصر:
(خدمات تفاعلية)
• غرف الدردشة.
• لوحات اإلعالنات.
عندما نقدم أي خدمة تفاعلية ،سنقدم لك معلومات واضحة عن نوع الخدمة المقدمة ،إذا كانت
خاضعة لإلشراف وما شكل االعتدال المستخدم (بما في ذلك ما إذا كان بشريًا أو تقنيًا).
سنبذل قصارى جهدنا لتقييم أي مخاطر محتملة للمستخدمين (وخاصة األطفال) من أطراف
ثالثة عند استخدامهم ألي خدمة تفاعلية مقدمة على موقعنا ،وسنقرر في كل حالة ما إذا كان
من المناسب استخدام اإلشراف على الخدمة ذات الصلة (بما في ذلك نوع االعتدال الذي يجب
استخدامه) في ضوء تلك المخاطر .ومع ذلك ،فنحن لسنا ملزمين باإلشراف على أي خدمة
تفاعلية نقدمها على موقعنا أو مراقبتها أو تعديلها ،ونحن نستبعد صراح ًة مسؤوليتنا عن أي
خسارة أو ضرر ناتج عن استخدام أي خدمة تفاعلية من قبل المستخدم بما يتعارض مع معايير
المحتوى الخاصة بنا ،سواء كانت الخدمة خاضعة لإلشراف أم ال.
عندما نقوم بتنسيق خدمة تفاعلية ،سنوفر لك عادة وسيلة لالتصال بالمشرف ،في حالة نشوء
قلق أو صعوبة.

معايير المحتوى
تنطبق معايير المحتوى هذه على أي وجميع المواد التي تساهم بها في موقعنا (المساهمات)،
وعلى أي خدمات تفاعلية مرتبطة به.
يجب عليك االمتثال لروح ونص المعايير التالية .تنطبق المعايير على كل جزء من أي مساهمة
وكذلك على مجملها.
المساهمات يجب أن:
• تكن دقيقة (حيث تذكر الحقائق).
• تكن صادقة (حيث تعبر عن آراء).
• االمتثال للقانون المعمول به في البوان ،ماليزيا وفي أي بلد يتم نشرها منه .المساهمات يجب
أال:
• تحتوي على أي مواد تشهيرية ألي شخص.
• تحتوي على أي مواد فاحشة أو مسيئة أو مفعمة بالكراهية أو مسببة للتحريض.
• تشجع المواد الجنسية الصريحة.
• تعزز العنف.
• تعزز التمييز على أساس العرق أو الجنس أو الدين أو الجنسية أو اإلعاقة أو الميل الجنسي أو
السن.
• تنتهك أي حقوق طبع ونشر أو قاعدة بيانات أو عالمة تجارية ألي شخص آخر.
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• يحتمل أن تخدع أي شخص.
• يتم خرق أي التزام قانوني مستحق لطرف ثالث ،مثل التزام تعاقدي أو التزام ثقة.
• تشجع أي نشاط غير قانوني.
• تهدد أو تسيء إلى خصوصية اآلخرين أو تسبب إزعا ً
جا أو قل ًقا ال داعي له.
• يحتما أن تضايق أو تزعج أو تحرج أي شخص آخر.
• تستخدم النتحال شخصية أي شخص ،أو لتشويه هويتك أو انتمائك ألي شخص.
• تعطي انطباع بأنها تنبعث منا ،إذا لم يكن األمر كذلك.
• تدعوا إلى أي عمل غير قانوني أو الترويج له أو مساعدته مثل (على سبيل المثال فقط)
انتهاك حقوق الطبع والنشر أو إساءة استخدام الكمبيوتر.

التعليق واالنهاء
سنحدد حسب تقديرنا ،ما إذا كان هناك انتهاك لسياسة االستخدام المقبولة هذه من خالل
استخدامك لموقعنا .عند حدوث خرق لهذه السياسة ،يجوز لنا اتخاذ اإلجراءات التي نراها
مناسبة.
ً
انتهاكا ماديًا لشروط االستخدام التي ُيسمح
يشكل عدم االمتثال لسياسة االستخدام المقبولة
لك باستخدام موقعنا عليها ،وقد يؤدي إلى اتخاذ جميع اإلجراءات التالية أو أي منها:
• السحب الفوري أو المؤقت أو الدائم لحقك في استخدام موقعنا.
• اإلزالة الفورية أو المؤقتة أو الدائمة ألي منشور أو مواد تم تحميلها بواسطتك على موقعنا.
• ارسال تحذير لك.
• اإلجراءات القانونية ضدك لسداد جميع التكاليف على أساس التعويض (بما في ذلك على
سبيل المثال ال الحصر ،التكاليف اإلدارية والقانونية المعقولة) الناتجة عن االنتهاك.
• إجراء قانوني آخر ضدك.
• الكشف عن مثل هذه المعلومات إلى سلطات إنفاذ القانون كما نرى بشكل معقول أمر
ضروري.
نستبعد المسؤولية عن اإلجراءات المتخذة استجابة النتهاكات سياسة االستخدام المقبولة.
ردود الفعل المحددة في هذه السياسة ليست محدودة ،وقد نتخذ أي إجراء آخر نعتبره مناسبًا
بشكل معقول.

التغييرات في سياسة االستخدام المقبول
ﻳﺠﻮز ﻟﻨﺎ ﻣﺮاﺟﻌﺔ ﺳﯿﺎﺳﺔ اﻻﺳﺘﺨﺪام اﻟﻤﻘﺒﻮﻟﺔ ھﺬه ﻓﻲ أي وﻗﺖ ﻋﻦ طﺮﻳﻖ ﺗﻌﺪﻳﻞ ھﺬه اﻟﺼﻔﺤﺔ .ﻧﺘﻮﻗﻊ ﻣﻨﻚ
أن ﺗﺘﺤﻘﻖ ﻣﻦ ھﺬه اﻟﺼﻔﺤﺔ ﻣﻦ وﻗﺖ ﻵﺧﺮ ﻟﺘﻼﺣﻆ أي ﺗﻐﯿﯿﺮات ﻧﺠﺮﻳﮭﺎ ،ﻷﻧﮭﺎ ﻣﻠﺰﻣﺔ
ﻗﺎﻧﻮﻧًﺎ ﻟﻚ .ﻗﺪ ﻳﺘﻢ أﻳ ً
ﻀﺎ اﺳﺘﺒﺪال ﺑﻌﺾ اﻷﺣﻜﺎم اﻟﻮاردة ﻓﻲ ﺳﯿﺎﺳﺔ اﻻﺳﺘﺨﺪام اﻟﻤﻘﺒﻮﻟﺔ ﺑﻮاﺳﻄﺔ أﺣﻜﺎم أو
إﺷﻌﺎرات ﻣﻨﺸﻮرة ﻓﻲ ﻣﻜﺎن آﺧﺮ ﻋﻠﻰ ﻣﻮﻗﻌﻨﺎ.
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