
 

 

 2020، فبرایر  1اإلصدار  

 إخالء مسؤولیة
 

KEY WAY MARKETS LTD    العالمي (  أبوظبيمسجلة في سوقADGM األوراق تنظیم  قبل سلطة  ) ومرخصة ومنظمة من 
ویقع مكتبھا المسجل    000003041) في اإلمارات العربیة المتحدة، رقم تسجیل الشركة  FSRAالعالمي (  أبوظبيالمالیة لدى سوق  

 المتحدة  العربیة اإلمارات ظبي، أبو الماریة، جزیرة العالمي، ظبي  أبو سوق ُمربعة الختم، برج ،15 الطابق ، 103-132في  
 ("الشركة").

للتأكد من أن المعلومات المقدمة من موقعنا اإللكتروني وأن المنتجات ذات الصلة دقیقة وفعالة في    تبذل الشركة قصارى جھدھا 
 ظل فحصنا الدقیق، و ال بد من إخطار جمیع مستخدمي موقعنا بما یلي:

منھا فیما یتعلق بدقة أو اكتمال أو التوقیت  ال تتضمن المعلومات والمنتجات ذات الصلة ضمانًا صریًحا، وال یمكن تضمین أي   .1
المناسب ألي منھا. تُقدَم جمیع المعلومات كما ھي؛ بخالف تلك الضمانات الضمنیة وغیر القادرة على اإلقصاء أو التقیید أو  

 التعدیل بموجب القانون المعمول بھ.
دمة على موقعنا اإللكتروني بأي شكل من األشكال ال تشكل جمیع المعلومات والمنتجات ذات الصلة مھما كانت طبیعتھا المق  .2

) أو منتجات مماثلة أو مشابھة أو أي أدوات مالیة  CFDتحریض أو تحفیز الجمھور علي لبیع أو شراء أي عقود الفروقات (
 أخرى ُمقَدمة من خاللنا.

ات المماثلة والمتشابھة، یتمیز بقدر  یقر ویوافق مستخدمو موقعنا اإللكتروني على أن أي استثمار في عقود الفروقات والمنتج .3
معین من عدم الیقین، وبالتالي، فإن أي استثمار من ھذا النوع یشمل مخاطر، حیث یعتبر المستخدم ھو المسؤول والمتحمل  
الوحید. وقد تسفر االستثمارات في عقود الفروقات عن خسارة استثمارك بالكامل.  لمزید من المعلومات بھذا الشأن، یرجى  

طالع على كشف المخاطر.اال  
، وال یجب تفسیر أي شيء في ھذا العقد على أنھ  ال یمكن تقدیمھ كضمان لألداء المستقبلياألداء المسبق ألي منتجات مالیة   .4

 یصرح أو یشیر ضمنًا إلى أن النتائج أو االتجاھات السابقة تشكل أي ضمانات لنتائج مستقبلیة.
مستخدمو   .5 ویوافق  یقر  أن  استخدام یجب  مسؤولیة  تتحمل  لن  الشركة  أن  على  تنص  التي  الشروط  على  اإللكتروني  موقعنا 

فیما  المستخدمون  یتخذه  قد  قرار  أي  إلى  باإلضافة  اإللكتروني،  الموقع  ھذا  في  المدرجة  الصلة  ذات  والمنتجات  المعلومات 
مستخد متشابھة.  مماثلة  ومنتجات  الفروقات  لعقود  محتمل  بیع  أو  بشراء  و یتعلق  المتحمل  الوحید  الطرف  ھم  الموقع  مو 

 المسؤول عن القرار الذي یتخذونھ فیما یتعلق بالخدمات التي تقدمھا الشركة. 
بموجب ھذا اإلشعار، یُخَطر مستخدمي موقعنا اإللكتروني أیًضا بأننا ال نقدم مشورة مالیة لألفراد في أي وقت وال نساعد أو    .6

ال تشكل أي من المعلومات المقدمة على أو من    ق بالوضع المالي الشخصي ألي فرد.ننصح بأي شكل من األشكال فیما یتعل
خالل الموقع مشورة استثماریة فردیة أو أي مشورة قانونیة أو محاسبیة أو ضریبیة أو مھنیة أخرى. نوصي مستخدمي موقعنا  

نتجات ذات الصلة الواردة على موقعنا، ما اإللكتروني بعدم اتخاذ أي قرار استثماري من أي نوع على أساس المعلومات والم
التداول   یكون  قد ال  الشخصي.  المالي  لدیھ معرفة كاملة بوضعھم  أو مھني  قانوني  استشارة مسبقة مع مستشار  یتم طلب  لم 
التجزئة وفقً  السوق وعمالء  المحترفین ونظراء  للعمالء  الخدمات  لتقدیم  الموقع. نحن مؤھلون  ا  مناسبًا لجمیع مستخدمي ھذا 

 لمتطلبات سلطة تنظیم الخدمات المالیة.
باستخدام  .7 یتعلق  فیما  مباشر  غیر  أو  مباشر  بشكل  تنشأ  التي  القانونیة  المسؤولیات  جمیع  استبعاد  یتم   ، آنفاً  ذُكر  كما  لذلك، 

الفقرة   في  الموضحة  الظروف  في  سیما  اإلشعار، وال  ھذا  بموجب  بموقعنا  الصلة  ذات  والمنتجات  إخ  3المعلومات  الء  من 
المسؤولیة ھذا، إلى أقصى حد مسموح بھ من قبل القانون. ودون االقتصار على ما سبق ذكره، لن تكون الشركة مسؤولة عن  
أو خاصة أو عرضیة، ناتجة عن   أو تبعیة  أو عن أي أضرار غیر مباشرة  أو األرباح،  الدخل  أو  أي خسارة في اإلیرادات 

والمعلو اإللكتروني  الموقع  لھذا  إبالغنا استخدامك  حالة  في  نوع، حتى  أي  للغیر من  أي مطالبات  أو عن  فیھ،  الواردة  مات 
 بإمكانیة حدوث مثل ھذه األضرار.



 

 

أو  .8 التعطیل  أو  االنقطاعات  بعض  اإللكتروني  موقعنا  مستخدم  یواجھ  قد  التكنولوجیا،  الستخدام  نظًرا  أنھ  تماماً  نتفھم  نحن 
ار المستخدمین بشأن أي انقطاع أو صیانة مخطط لھا. نحن غیر مسؤولین عن التعلیق لموقعنا اإللكتروني. لذا سنقوم بإخط

لھذا   الصلة نتیجة  بالمنتجات ذات  المتعلقة  للمعلومات  الكامل  التمثیل غیر  أو  الوصول  إمكانیة  أو عدم  الدقة  أو عدم  الخسارة 
 الصیانة لموقعنا اإللكتروني. أواالنقطاع أو التعطیل أو التعلیق 

ة وجدیة أثناء تقدیم الخدمات للعمالء. ومع ذلك، ربما لم نتخذ أي خطوات للتحقق من دقة أو جودة أو موثوقیة نتصرف بنزاھ  .9
أي منتجات أو معلومات أو خدمات مقدمة من أطراف ثالثة ولدیھا روابط على موقعنا االلكتروني. وبناًء علیھ، فإننا ال نقدم 

أو المعلومات أو الخدمات ونتنصل من جمیع المسؤولیات في ھذا الصدد إلى  أي ضمانات فیما یتعلق بأي من ھذه المنتجات  
أقصى حد تسمح بھ القوانین واللوائح ذات الصلة. لذا، نطلب من جمیع مستخدمینا التماس المشورة المھنیة في حالة وجود أي 

 مسألة فنیة و/أو طلب القنوات المقدمة إلثارة مخاوفھم إلى الشركة. 
ن الخدمات أو المنتجات الواردة أو المشار إلیھا على ھذا الموقع تتعارض أو تنتھك قوانین األشخاص المقیمین  إذا كانت أي م  .10

المذكورة  المنطقة  في  المنتجات  أو  الخدمات  أو توزیع ھذه  إیقاف خدمة  للشركة  فیمكن  اإلقلیم،  أو  الوالیة  أو  الدولة  تلك  في 
 أعاله.

ة بالحق في إجراء تغییرات على ھذا الموقع وجمیع المعلومات الواردة فیھ، في  المحدود  Key Way Marketsتحتفظ شركة   .11
 أي وقت دون إشعار آخر. 

 


