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 العدد  3 سبتمبر  2022

 إخالء مسؤولية
 

 KEY WAY MARKETS LTD  " اإلسم التجاريCAPEX( مسجلة في سوق أبوظبي العالمي "ADGM)، مرخصة ومنظمة من

لدى سوق أبوظبي العالميفي اإلمارات العربية المتحدة، رقم تسجيل الشركة   (FSRA)  قبل سلطة تنظيم األوراق المالية

، اإلمارات ، برج السلع،  21، الطابق  2رقم   مكتبويقع مكتبها المسجل في .000003041 ي ، أبو ظب  ي العالمي مربعة سوق أبو ظب 

 )"الشركة"(.  العربية المتحدة. 

المقدمة من موقعنا اإللكتروني وأن المنتجات ذات الصلة دقيقة وفعالة في ظل   تبذل الشركة قصارى جهدها للتأكد من أن المعلومات 

 فحصنا الدقيق، و ال بد من إخطار جميع مستخدمي موقعنا بما يلي:

الصلة ضما .1 ذات  المعلومات والمنتجات  التوقيت حا  صري  نا  ال تتضمن  أو  اكتمال  أو  بدقة  يتعلق  فيما  ، وال يمكن تضمين أي منها 

المناسب ألي منها. تُقَدم جميع المعلومات كما هي؛ بخالف تلك الضمانات الضمنية وغير القادرة على اإلقصاء أو التقييد أو التعديل  

 بموجب القانون المعمول به.

 

 ال تشكل جميع المعلومات والمنتجات ذات الصلة، مهما كانت طبيعتها المقدمة على موقعنا اإللكتروني، بأي شكل من األشكال عرضا ً .2

 أو منتجات أو أسهم مماثلة  )المشار إليها فيما يلي "أوراق مالية(" (CFD) أو طلبا ً أو حافزا ً للجمهور لبيع أو شراء أي عقود الفروقات

 أو أي أدوات مالية أخرى نقدمها
 

 

 يقر مستخدمو موقعنا اإللكتروني ويوافقون على حقيقة أن أي استثمار في عقود الفروقات والمنتجات المماثلة والمتماثلة، بطبيعتها، تتميًز .3

 بدرجة معينة من عدًم اليقين، وبالتالي، فإن أًي استثمار من هذًا النوع ينطوي على مخاطر التي يتحملها المستخدم وحده .قًد يؤدًي

 االستثمار في العقود مقابل الفروقات إلى خسارة استثمارك بالكامل .عالوة على ذلك، فإن االستثمارات في األوراق المالية مناسبة فقط

 "ألولئك العمالء الذين يفهمون تماما المخاطر، ومن الناحية المثالية، لديهم خبرة تداول سابقة .يرجى الرجوع إلى "اإلفصاح عن المخاطر

 .للحصول على مزيد من المعلومات اإلضافية

 

 األداء السابق ألي منتجات مالية ال يمكن تقديمه كضمان ألي أأداء مستقبلي، وال يجب تفسير أي شيء في هذا العقد على أنًه يصرح أًو .4

 .يشير ضمنا ً إلى أن النتائج أو االتجاهات السابقة تشكل أي ضمانات لنتائج مستقبلية

 

 

استخداًم عن المسؤولية تتحمل لن الشركًة أن على تنص التي الشروط على والموافقة اإلقرار اإللكتروني موقعنا مستخدمي على يجب   .5

لعقود محتمل بيع أو بشراء يتعلق فيما المستخدمون يتخذه قد قرار أي وكذلك الموقع، هذا في المدرجًة الصلًة ذات والمنتجات المعلومات 

الذًي القرار عن والمسؤول المسؤول الوحيد الطرف هم الموقع مستخدمو .المستوعبة المماثلة المالية األوراق أو والمنتجاًت الفروقات 

 الشركة تقدمها التي بالخدمات يتعلق فيما يتخذونه..

 

مالية لألفراد في أي وقت وال نساعد أو ننصح   نصيحة  بأننا ال نقدم  مستخدمي موقعنا اإللكتروني أيضا    نُعلم  بموجب هذا اإلشعار، .6

ال تشكل أي من المعلومات المقدمة على أو من خالل الموقع   بأي شكل من األشكال فيما يتعلق بالوضع المالي الشخصي ألي فرد.

اإللكتروني بعدم    أو محاسبية أو ضريبية أو مهنية أخرى. نوصي مستخدمي موقعنا  ،قانونية  نصيحةأو أي    ،فرديةاستثمارية    نصيحة

اتخاذ أي قرار استثماري من أي نوع على أساس المعلومات والمنتجات ذات الصلة الواردة على موقعنا، ما لم يتم طلب استشارة 

لجميع مستخدمي هذا   مسبقة مع مستشار قانوني أو مهني لديه معرفة كاملة بوضعهم المالي الشخصي. قد ال يكون التداول مناسبا  

 لمتطلبات سلطة تنظيم الخدمات المالية.   ن مؤهلون لتقديم الخدمات للعمالء المحترفين ونظراء السوق وعمالء التجزئة وفقا  الموقع. نح
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 لذلك، كما ذُكر، يتم استبعاد جميع المسؤوليات القانونية التي تنشأ بشكل مباشر أو غير مباشر فيما يتعلق باستخدام المعلوماًت والمنتجاًت .7

 ذات الصلة بموقعنا بموجب هذا اإلشعار، وال سيما في الظروف الموضحة في الفقرة 3 من إخالء المسؤولية هذا، إلى أقصى حد مسموح

 به من قبل القانون .ودون االقتصار على ما سبق ذكره، لن تكون الشركة مسؤولة عن أي خسارة في اإليرادات أو الدخل أو األرباح، أو

 عن أي أضرار غير مباشرة أو تبعية أو خاصة أو عرضية، ناتجة عن استخدامك لهذا الموقع اإللكتروني والمعلومات الواردة فيه، أو

 .عن أي مطالبات للغير من أي نوع، حتى في حالة إبالغنا بإمكانية حدوث مثل هذه األضرار

 

أنه نظرا   .8 تماما   نتفهم  التعليق   نحن  أو  التعطيل  أو  االنقطاعات  اإللكتروني بعض  قد يواجه مستخدم موقعنا  التكنولوجيا،  الستخدام 

لموقعنا اإللكتروني. لذا سنقوم بإخطار المستخدمين بشأن أي انقطاع أو صيانة مخطط لها. نحن غير مسؤولين عن الخسارة أو عدم 

امل للمعلومات المتعلقة بالمنتجات ذات الصلة نتيجة لهذا االنقطاع أو التعطيل أو الدقة أو عدم إمكانية الوصول أو التمثيل غير الك

 التعليق أو الصيانة لموقعنا اإللكتروني.

 

نتصرف بنزاهة وجدية أثناء تقديم الخدمات للعمالء. ومع ذلك، ربما لم نتخذ أي خطوات للتحقق من دقة أو جودة أو موثوقية أي   .9

منتجات أو معلومات أو خدمات مقدمة من أطراف ثالثة ولديها روابط على موقعنا االلكتروني. وبناء  عليه، فإننا ال نقدم أي ضمانات 

ذه المنتجات أو المعلومات أو الخدمات ونتنصل من جميع المسؤوليات في هذا الصدد إلى أقصى حد تسمح به فيما يتعلق بأي من ه

القوانين واللوائح ذات الصلة. لذا، نطلب من جميع مستخدمينا التماس المشورة المهنية في حالة وجود أي مسألة فنية و/أو طلب 

 القنوات المقدمة إلثارة مخاوفهم إلى الشركة. 

 

إذا كانت أي من الخدمات أو المنتجات الواردة أو المشار إليها على هذا الموقع تتعارض أو تنتهك قوانين األشخاص المقيمين في   .10

 تلك الدولة أو الوالية أو اإلقليم، فيمكن للشركة إيقاف خدمة أو توزيع هذه الخدمات أو المنتجات في المنطقة المذكورة أعاله. 

 

بالحق في إجراء تغييرات على هذا الموقع وجميع المعلومات الواردة فيه، في أي   Key Way Markets Limitedتحتفظ شركة   .11

 وقت دون إشعار آخر. 

 


