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 تشمل. www.avatrade.ae كافة على والخدمات المنتجات األدوات، المحتوى، بالمعلومات، تزويدك AvaTrade يسر

 لموقع استخدامك يخضع. والخدمات المنتجات ببعض الصلة ذات الهامة والمعلومات اإلفصاحات هذه االستخدام شروط

www.avatrade.ae التالية االستخدام ألحكام. 

 موقع على دخولك أن كما .www.avatrade.ae وبين بينك مبرمة ملزمة اتفاقية باالستخدام الخاصة الشروط هذه وتعتبر

www.avatrade.ae وبيانات إشعارات وأية باالستخدام الخاصة األحكام هذه على جانبك من قبوالا  يمثل له واستخدامك 

 باالستخدام الخاصة األحكام هذه تعديل AvaTrade لشركة ويجوز. www.avatrade.ae موقع على واردة أخرى قانونية

 قبوالا  يمثل له واستخدامك www.avatrade.ae موقع على دخولك مواصلة أن كما. مسبق إشعار أي وبدون وقت أي في

 .عليها تعديالت وأية باالستخدام الخاصة األحكام هذه على جانبك من

 السندات استخدام قبل بلدك في السائد للنظام انتهاكاا  تمثل ال المنتج خدمة أن من التحقق يرجى الموقع، هذا إلى دخولك عند

 .المستخدم بلد في قانونية كانت إذا إال خدمتنا تتوفر وال. الويب على موقعنا على الخدمة أو

 

 www.avatrade.ae على معلومات  .1

على البيانات التي نتلقاها من المصادر المتوفرة  www.avatrade.aeتستند المعلومات المتعلقة بموقع 1.1 

والمعترف بها والموثوقة، ومن محتوى الجهات األخرى واألبحاث. وعلى الرغم من ذلك، فإننا لم نقم بالتحقق من 

 حال من األحوال أنها كاملة أو دقيقة أو موثوقة. المعلومات أو التأكد منها، كما أننا ال ندعي بأي

قد بذلت كل ما في وسعها للتحقق من دقة المعلومات الواردة على موقع  AvaTradeفي حين أن شركة  2.1 

www.avatrade.ae تخضع المعلومات والمحتوى الواردين على الموقع للتغيير دون سابق إشعار كما أن هذه ،

وال تضمن  دمين فقط لغرض مساعدة المتداولين في اتخاذ قرارات استثمارية مستقلة.المعلومات والمحتوى مق

ولية عن أي خسارة أو ضرر قد ينشأ سواء بصورة مباشرة ؤدقة المعلومات وال تتحمل المس AvaTradeشركة 

، أو عن أي تأخير أو فشل www.avatrade.aeأو غير مباشرة عن المحتوى أو عدم القدرة على الوصول إلى 

 .www.avatrade.aeفي إرسال أو استالم أي تعليمات أو إشعارات يتم إرسالها من خالل 

ا من تاريخ نشرها أو اإلشارة  www.avatrade.aeكافة المحتويات الواردة على موقع  3.1  مقدمة فقط اعتبارا

 أغراض أخرى.إليها، ويجوز إلغائها من خالل أحداث السوق التالية أو ألي 

في جميع الحاالت التي يحدث فيها تضارب و/أو عدم توافق بين المعلومات الواردة على موقع  4.1 

www.avatrade.ae  والمعلومات المسجلة في كتبAvaTrade يتم العمل بالمعلومات الواردة في كتب ،

AvaTrade  وتكون مقدمة عليها.ال تتحملAvaTrade ولية عن الضرر و/أو الخسائر من أي نوع التي ؤالمس

 .www.avatrade.aeقد تحدث نتيجة االعتماد على المعلومات المعروضة على موقع 
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 حق النشر والتوزيع .2

باإلضافة إلى المعلومات والبرامج التي يمكن  ،www.avatrade.aeتعتبر المعلومات الواردة على موقع 1.2 

 www.avatrade.aeوالعناصر اإلضافية التي يتم اإلعالن عنها على  www.avatrade.aeتنزيلها من 

 خاضعة محمية بموجب القوانين الدولية لحماية حقوق النشر والتوزيع.

 نسخ يجوز وال. القوانين هذه مع يتفق بما فقط العادل لالستخدام www.avatrade.ae استخدام يخضع كما 2.2

ا المعلومات استخدام أو توزيع او تغيير او  .والتوزيع النشر حقوق حاملي من الموافقة على الحصول دون تجاريا

 

 برامج الجهات األخرى .3

 الجهة أو/و www.avatrade.ae يتحمل وال البرامج، بتنزيل السماح www.avatrade.ae لموقع يجوز

 نتيجة أو/و للبرامج إليه المشار التنزيل نتيجة يحدث قد نوع أي من الضرر عن المسؤولية للبرمجيات المصنعة

 .www.avatrade.ae موقع من تنزيله يتم برنامج أي استخدام

 

 تعهد العميل فيما يتعلق بشروط االستخدام وصالحية االتفاقيات .4

والعميل، كما أن هذه الشروط  AvaTradeتأتي شروط االستخدام هذه باإلضافة إلى العقد الموقع بين شركة 

 تغير أو تلغي أي شرط منصوص عليه في العقد. الخاصة باالستخدام ال

 

 استخدام الروابط .5

أن يحتوي على روابط لمواقع ويب يتم تشغيلها من خالل جهات أخرى. وال  www.avatrade.aeيجوز لموقع 

في محتوى أو دقة المعلومات الواردة على مواقع الويب تلك وال تصادق على الموافق  AvaTradeتتحكم 

تبعيات كافة ال AvaTradeالمعروض على تلك المواقع. تم توفير الروابط لألغراض المرجعية فقط وتستثني 

 وليات عن محتوى هذه المواقع أو تشغيلها.ؤوالمس

 

 حديد المسؤوليةوتإخالء  .6

ولية عن األضرار االستتباعية أو العرضية أو ؤأي مس AvaTradeإلى أقصى حد يسمح به القانون، ال تتحمل 

الخاصة سواء كانت مباشرة أو غير مباشرة )والتي تشمل على سبيل المثال ال الحصر، خسارة األرباح، أو خسائر 

أو محتوى الجهات  www.avatrade.aeالتداول أو األضرار التي تنجم عن استخدام أو خسارة استخدام 

ا في حالة توجيه اإلرشادات إلى  باحتمالية وقوع  AvaTradeاألخرى، أو اإلزعاج أو التأخير(. ويسري ذلك أيضا
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ولية أمامك أو ؤالمس AvaTradeهذه األضرار أو الخسائر. وباستثناء ما يقتضيه القانون خالفاا لذلك، ال تتحمل 

سيطرة أو سلطة مباشرة عليه.  AvaTradeسبب ال يكون لشركة أمام أي شخص آخر عن الخسارة الناجمة عن 

ويشمل ذلك تعطل المعدات اإللكترونية أو الميكانيكية أو روابط االتصاالت )والتي تشمل الهاتف والبرق 

واإلنترنت(، أو الوصول غير المرخص، أو الفيروسات، أو السطو، أو أخطاء المشغل، أو الظروف الجوية 

العادية )والتي تشمل الفيضانات أو الزالزل أو أحداث القضاء والقدر( أو الحرائق، أو الحروب،  المتطرفة أو غير

أو العصيان المسلح، أو األعمال اإلرهابية، أو الشغب العام، أو الخالفات العمالية ومشكالت العمال األخرى، أو 

 ة.يحكومالحوادث أو الطوارئ أو إجراءات 

 

 التعويض .7

 AvaTradeفإنك توافق على تعويض  ،www.avatrade.aeمن الشروط التي يجب مراعاتها عند استخدام 

التكاليف والمصروفات وليات، ؤهم ضد أي وكافة المطالبات، المسوموفري المحتوى الخارجيين ودفع الضرر عن

أو من  www.avatrade.ae )والتي تشمل على سبيل المثال ال الحصر أتعاب المحاماة( التي تنشأ عن استخدام

 انتهاك هذه الشروط.


