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.Tradomart SV Ltdهذه الوثيقة الخاضعة للرقابة هي ملك لشركة 
 يحظر أي إفشاء أو إعادة إنتاج أو نقل إلى جهات غير مصرح لها

.Tradomart SV Ltdدون إذن كتابي مسبق من 

المقدمة

Tradomartفوركس مارت هو االس��م التج�اري لش��ركة   SV Ltdال��تي تأسس��ت بم��وجب ق��وانين س�انت ،
IBC 23071فنسنت وجزر غرينادين ورقم تسجيلها هو   ويقع مقرها الرئيسي في ش��امروك ل��ودج،2015 

طريق موراي، كينجستون سانت فنسنت وج��زر غرين��ادين وتق��دم خ��دمات االس��تثمار والخ��دمات اإلض�افية
)المشار إليها فيما يلي باسم "الشركة"( لعمالئها من خالل منصة التداول.

 يع��ني موق��ع ترادوم��ارت إس في لميت��د )المش��ار إلي��ه فيم��ا يلي باس��م الش��ركة( علىموقGGع الGGويب
www.forexmart.com

عند الدخول إلى الموقع اإللكتروني لشركة فوركس مات أو اس��تخدامه، فإن��ك تواف��ق على أن��ك ق��د ق��رأت
وفهمت وقبلت شروط استخدام الموقع اإللكتروني بصيغتها المعدل��ة من وقت آلخ��ر دون أي إش��عار خطي

مسبق فيما يتعلق بكل من هذا الموقع اإللكتروني أو جميع المواد الواردة فيه.
وبالتالي فإن العمالء مسؤولون عن مراجعة هذه الشروط واألحكام بانتظام. استمرارك في اس��تخدام ه��ذا

الموقع اإللكتروني بعد إجراء أي تغييرات يشكل موافقتك على هذه التغييرات.

ال تحل هذه االتفاقية بأي شكل من األشكال محل أي اتفاقية أخرى أبرمتها مع الشركة أو تعدلها.

ملكية الموقع اإللكتروني

. لن ي��ؤدي أي عملي��ات التنزي��ل أو النس��خ من ه��ذا الموق��عوت��ديرهتمتلك الشركة هذا الموقع اإللك��تروني 
 أي برنامج أو مادة في هذا الموق��ع إلي��ك أو إلى أي أش��خاص آخ��رين. س��يكونملكيةاإللكتروني إلى نقل 

أي شيء تنقله إلى هذا الموق��ع ملكً��ا للش��ركة ويمكن اس��تخدامه من قب��ل الش��ركة ألي غ��رض ق��انوني
ويخضع كذلك لإلفصاح على النحو الذي تراه الشركة مناسبًا، بما في ذلك أي س��لطة قانوني��ة أو تنظيمي��ة
تخضع لها الشركة. تحتفظ الشركة بجميع الحقوق فيما يتعلق بحق��وق النش��ر وملكي��ة العالم��ات التجاري��ة
لجميع المواد الموجودة على هذا الموقع اإللكتروني، وستعمل على إنفاذ ه��ذه الحق��وق إلى أقص��ى ح��د

يسمح به القانون.

إخالء المسؤولية عن الضمان وحدود المسؤولية

يتم توفير المعلومات الموج�ودة على ه�ذا الموق�ع اإللك�تروني "كم�ا هي". ال تض�من الش�ركة دق�ة الم�واد
المقدمة هنا، صراحًة أو ضمناً، ألي غ�رض معين وتخلي ص�راحًة مس�ؤوليتها عن أي ض�مان من الض�مانات
المتعلقة بقابلية التسويق أو المالءمة لغرض معين. لن تكون الشركة مسؤولة عن أي خسارة أو ض��رر ق��د
ينجم عن اعتراض أطراف ثالثة ألية معلومات نجعلها متاحة لك ع��بر ه��ذا الموق��ع اإللك��تروني. على ال��رغم
من أن المعلومات المقدمة ل��ك على ه��ذا الموق��ع اإللك��تروني يتم الحص��ول عليه��ا أو تجميعه��ا من مص��ادر
نعتقد أنها موثوقة، إال أننا ال نضمن دقة أو صحة أو حسن توقيت أو اكتم��ال أي معلوم��ات أو بيان��ات متاح��ة
لك ألي غرض معين. لن تتحمل الشركة أو موظفيها وال أي بائع طرف ثالث أي مسؤولية أو تحمل أي ن��وع
من المسؤولية عن أي خسارة أو ضرر ن�اتج عن ح�دوث أي عط�ل في الموق�ع اإللك�تروني بس�بب فع�ل أو

http://www.forexmart.com/


إغفال من جانب أي أطراف أخرى مشاركة في إنشاء هذا الموق��ع اإللك��تروني أو البيان��ات المتاح��ة ل��ك، أو
عن أي سبب آخر يتعلق بوصولك أو ع�دم ق�درتك على الوص��ول إلى الموق��ع اإللك�تروني أو ه�ذه الم�واد أو
اس��تخدامها، س��واء ك��انت الظ��روف ال��تي أدت إلى ه��ذا الس��بب تحت س��يطرة الش��ركة أو أي ب��ائع يق��دم

البرامج أو خدمات الدعم أو لم تكن.

لن تك��ون الش��ركة مس��ؤولة عن أي أض��رار تبعي��ة أو عرض��ية أو خاص��ة أو عقابي��ة أو نموذجي��ة تنش��أ عن
استخدام أو عدم القدرة على استخدام هذا الموقع اإللكتروني أو أي جزء منه، بغض النظر عم��ا إذا ك��انت

س��واء في العق��د أوالشركة على علم باحتمالية حدوث مثل هذه األضرار وبغض النظر عن شكل اإلج��راء، 
. المعلوم��ات ال��واردة في ه��ذا الموق��عالض��رر )بم��ا في ذل��ك اإلهم��ال( أو المس��ؤولية الص��ارمة أو غ��ير ذلك

اإللكتروني مخصصة لألغراض المعلوماتية فقط وال ينبغي اعتبارها عرًضا أو طلبًا ألي شخص في أي والي��ة
قضائية ال ُيصرح فيها بهذا العرض أو الطلب أو ألي شخص يكون من غير القانوني تقديم مث��ل ه��ذا الع��رض
أو الطلب له، وال ينبغي اعتبارها توصية لشراء أو بيع أي استثمار معين أو التعامل معه بأي طريقة أخ��رى.
ننصحك بشدة بالحصول على استشارات استثمارية ومالية وقانونية وضريبية مس��تقلة قب��ل الش��روع في
أي استثمار. ال ينبغي قراءة أو تفسير أي شيء في هذا الموقع على أنه يش��كل نص��يحة اس��تثمارية من

جانب الشركة أو أي من مديريها أو مسؤوليها أو موظفيها.

طبيعة االستثمار في األدوات المالية هي أن جميع األدوات المالية ليست مناسبة للجميع إال إذا كانوا:
● على دراية بأمور االستثمار؛

● يفهمون المخاطر التي تنطوي عليها؛
● قادرين على تحمل المخاطر االقتصادية لالستثمار؛

● يعتقدون أن االستثمار مناسب ألهدافهم االستثمارية الخاصة واحتياجاتهم المالية؛
● ليسوا بحاجة إلى سيولة االستثمارية.

إذا قام أي مستثمر غير محترف باالستثمار في األدوات المالية فمن المستحسن استثمار ج��زء فق��ط من
ا أن يطلب جمي�ع المبالغ التي يع�تزم المس��تثمر اس��تثمارها على الم�دى الطوي��ل. من المستحس��ن أيض��ً

المستثمرين المشورة من مستشار استثماري محترف قبل القيام بأي استثمار في األدوات المالية.

الوصول

هذا الموقع اإللكتروني والمعلومات واألدوات والمواد الواردة فيه ليست موجهة إلى أو مخصص��ة للتوزي��ع أو
االستخدام من قبل أي شخص أو كيان من المواط��نين أو المقيمين في أي والي��ة قض��ائية حيث ق��د يك��ون
مثل هذا التوزيع أو النشر أو التوفر أو االستخدام مخالًفا للقانون أو اللوائح أو من شأنه أن ُيخض��ع الش��ركة

ألي شرط للتسجيل أو الترخيص ضمن هذه الوالية القضائية.

روابط للمواقع اإللكترونية

يحتوي الموقع اإللكتروني أيًضا على روابط لمواقع إلكتروني��ة يتم التحكم فيه��ا أو تق��ديمها من قب��ل أط��راف
ثالث��ة. لم تراج��ع الش��ركة معلوم��ات أو م��واد منش��ورة على مواق��ع أي ط��رف ث��الث مرتبط��ة به��ذا الموق��ع،
وبالتالي فإنها تعلن بموجب هذا عدم مسؤوليتها عنها. من خالل إنش�اء راب�ط إلى موق�ع ويب ت�ابع لط�رف

ثالث، ال تؤيد الشركة أو توصي بأي منتجات أو خدمات معروضة على هذا الموقع اإللكتروني.

األمان

إذا كنت أنت، العمي��ل، تتواص��ل م��ع الش��ركة ع��بر البري��د اإللك��تروني فيجب أن تالح��ظ أن أم��ان البري��د
اإللكتروني عبر اإلنترنت غير مؤكد. عند إرس�ال رس��ائل بري�د إلك��تروني حساس��ة أو س�رية غ��ير مش��فرة،
فإنك تقبل مخاطر عدم اليقين هذا واحتمال االفتقار إلى السرية عبر اإلنترنت. اإلن��ترنت ليس آمنً�ا بنس��بة

٪ وقد يتمكن شخص ما من اعتراض رسائلك وقراءتها.100



الخصوصية

 الخاص��ة بن��السياسة الخصوص��يةسيتم التعامل مع أي معلومات شخصية تزودنا بها على أنها سرية وفًقا 
ولن يتم مشاركتها إال مع الشركة وشركائها التجاريين ولن يتم الكشف عنها ألي ط��رف ث��الث إال بم��وجب
ا بجم��ع بيان�ات تفص��يلية عن الص��فحات أي إجراءات قانونية. قد تقوم األنظمة التي تتب��ع مواق��ع ال��ويب أيض��ً
التي قمت بالوصول إليها، وكيفية اكتشافك لهذا الموقع اإللكتروني، وتواتر الزيارات وما إلى ذلك. ُتستخدم
المعلومات التي نحصل عليها لتحسين محتوى موقعنا اإللكتروني وقد نستخدمها لالتصال بك بأي وسيلة

مناسبة ولتزويدك بأي معلومات نعتقد أنها قد تكون مفيدة لك.

https://www.forexmart.com/assets/pdf/Tradomart-SV/Privacy%20Policy.pdf

