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تم تسجيل شركة  Uralkali Tradingش.م.م (اورال كالي تريدينغ س ي ا)  ,التي تسمى الحقا (و ك ت ، )UKT -
والمسجلة وفقًا لقوانين جمهورية التفيا  ,برقم التسجيل  ، 40103913482ورقم دافع ضريبة القيمة الزائدة 40103913482
 , LVوفق العنوان القانوني  62( Riga LV-1013،Vesetas Street 7 :شارع كريشيان فالديمار  ,ريغا ، LV-1013 ،
جمهورية التفيا .
تحدد هذه الشروط واألحكام القواعد واللوائح الخاصة باستخدام موقع ش.م.م  Uralkali Tradingالذي يمكن الوصول إليه
بالرابط.www.petrokali.com :
يعني دخولكم الى الموقع  ،تأكيدكم بالموافقة على الشروط واألحكام .ال تستمر في استخدام  PetroKALIفي حال عدم موافقتك
على قبول جميع الشروط واألحكام المنصوص عليها في هذا المستند.
تنطبق المصطلحات التالي ذكرها على هذه الشروط واألحكام :تشير الكلمات "العميل" و "المستخدم" و "أنت" و "الخاص بك"
إليك  ،أي الشخص الذي يقوم بتسجيل الدخول على هذا الموقع اإللكتروني ويعطي موافقته على شروط وأحكام الشركة .تشير
"الشركة" و " "UKTو "خاصتنا" و "نحن" و "لنا" و "لنا" إلى شركتنا  Uralkali Trading ،ش.م.م .كما يشير مصطلح
"الطرف" أو "األطراف" أو "نحن" إلى كال من العميل ونحن (الشركة).تشير جميع الشروط إلى العرض والقبول والنظر في
الدفع الالزم إلتمام تعاوننا مع ا لعميل بالطريقة األنسب للغرض الصريح المتمثل في تلبية احتياجات العميل فيما يتعلق بتوفير
الخدمات التي تنص عليها الشركة وفقًا للقانون الساري في جمهورية التفيا والخاضعة ألحكامه .يُعتبر أي استخدام للمصطلحات
المذكورة أعاله أو أي كلمات أخرى بصيغة المفرد والجمع و  /أو هو  /هي  /هم قابلين للتبادل  ،وبالتالي فهي تشير إلى نفس
الداللة المقصودة.
يعني دخولك إلى الموقع موافقتك على االلتزام بالشروط واألحكام الحالية.

قادرا على معرفة آخر مرة قامت فيها الشركة بتحديث
تقوم الشركة أحيا ًنا بتعديل أو تحديث الشروط واألحكام .سوف تكون
ً
الشروط واألحكام حيث ستدرج الشركة تاريخ المراجعة .تسري التغييرات واإلضافات على الشروط واألحكام من لحظة نشرها
على الصفحات المحتصة على الموقع اإللكتروني .يرجى مراجعة الشروط واألحكام للتحقق مما إذا كنا قد أجرينا أية تغييرات
عليها من عدمه.
قد تكون مشاهدة الموقع أو استخدام الخدمات  ,عبارة عن عملية غير قانونية في بعض البلدان  .يجب على األشخاص الراغبين
في تصفح الموقع أو استخدام الخدمات التأكد اوال من أنهم ال يخضعون لقوانين أو لوائح تحظرعليهم أو تمنعهم من القيام بذلك .
إذا لم يُسمح لك بتصفح الموقع أو إذا كان هناك أي شك فيما إذا كان مسمو ًحا لك بتصفح الموقع أو استخدام الخدمات  ،فعليك
االمتناع عن استخدام الموقع والخدمات .
 .1الدخول إلى الموقع
على الرغم من حقيقة أن  UKTتسعى بشكل عام إلى توفير الوصول على مدار الساعة إلى الموقع والخدمات  ،فإن UKT
ليست مسؤولة إذا لم يكن الموقع متا ًحا ألي سبب كان في أي وقت أو خالل فترة معينة ما  .وقد يتم تعليق الوصول إلى الموقع
أو الخدمات مؤقتًا دون سابق إنذار  ,في حالة تعطل النظام أو صيانته أو إصالحه  ,أو ألسباب تقنية خارجة عن ارادة شركة
. UKT
 .2مالحظات مهمة
ان المواد الموجودة على الموقع أو المقدمة كجزء من الخدمات  ,مخصصة حصرا لألغراض المعلوماتية فقط  .وان هذه المواد
( :أ) ال يمكن اعتبارها في أي بلد  ،بصفة عرض للبيع أو دعوة للشراء أو توصية لالستثمار في األوراق المالية ؛ (ب) ال تحدد
مضمون كامل المعلومات  ,التي قد تكون ضرورية أو مرغوبة في تقييم شركة  UKT؛ و (ج) يجب أن ال تؤخذ كأساس  ,فيما
يتعلق باتخاذ قرارات االستثمار  .وإن المعلومات التي يتم الكشف عنها  ,وفقًا للقوانين الخاصة بشركات األعمال واألوراق
المالية الخاصة بأية بلدان  ,والتي تنطبق على شركة  , UKTال تكون باي شكل  ,إلى تأهيل او تصحيح أو تعديل أو تكميل
المعلومات المتاحة على الموقع  ,أو من خالله .
قبل اتخاذ قرارات االستثمار أو ممارسة الحقوق الممنوحة بموجب األسهم أو األوراق المالية  ،يجب عليكم الحصول على
مشورة من محام أو وسيط أو مستشار مالي مستقل (في كل حالة تكون لديه المؤهالت والصالحيات الالزمة وفقًا للمتطلبات
الواردة في بلدكم)  .يجب أن ياخذ المستثمرون بعين االعتبار على أن تكلفة االستثمار في شركة  , UKTوالربح من هذه
االستثمارات  ,يمكن أن تنخفض أو ترتفع على حد سواء  ،وأنهم قد ال يستعيدون المبلغ المستثمر في األصل .
 .3التطلعات المستقبلية
قد تحتوي بعض المعلومات المنشورة على الموقع أو من خالله أو في بعض الخدمات  ,على توقعات وبيانات تطلعية حول
األحداث المستقبلية أو األداء المالي المستقبلي لـشركة  . UKTتتضمن هذه التوقعات والبيانات على العديد من االفتراضات
حول االستراتيجيات الحالية والمستقبلية لـشركة  , UKTوالبيئة التي تعمل فيها شركة  UKTوستعمل فيها في المستقبل .تشمل
المعلومات أيضًا عدد ًا من المخاطر المعروفة وغير المعروفة وغيرها من العوامل التي قد تصبح سببا لالختالف الكبير في
النتائج وفي مستويات النشاط  ،ومؤشرات األنشطة واإلنجازات لشركة  UKTأو فرع الصناعة  ,التي تعمل فيها شركة UKT
 ،من النتائج المستقبلية  ،ومستويات النشاط  ،ومؤشرات األنشطة واإلنجازات المعبر عنها أو الضمنية في مثل هذه البيانات
والتصاريح التطلعية  .وفقًا لذلك  ،ال تقدم شركة  UKTأي تعهد بأن النتائج الفعلية ومستويات االنشطة واالنجازات التي حققتها
شركة  UKTأو الصناعة التي تعمل بها شركة  UKTستكون متوافقة مع النتائج المستقبلية ومستويات النشاط واألداء
واإلنجازات المعبر عنها أو الضمنية في مثل هذه البيانات والتصاريح التطلعية
.
يمكن أن تتسبب العديد من العوامل في اختالف النتائج الفعلية بشكل جوهري عن النتائج الواردة في توقعاتنا وبياناتنا التطلعية ،
بما في ذلك  ،على سبيل المثال ال الحصر  ،التقلبات المحتملة في النتائج الفصلية والنتائج األخرى  ،واالعتماد على تطوير
منتجات جديدة  ،والتغيرات التكنولوجية والسوقية السريعة  ،واستراتيجيات االستحواذ  ،ومخاطر اإلنتاج  ،والمخاطر المرتبطة
بالبنية التحتية لإلنترنت  ،تقلبات سوق األسهم  ،إدارة المخاطر المالية  ،النمو المستقبلي  ،واالمور المعرضة لعدم االستقرار
السياسي  ،والنمو االقتصادي ،والكوارث الطبيعية والحروب وأعمال اإلرهاب .
 .4اتفاقيتك مع شركة UKT

يعني النقر على ارسال نموذج االستعالم عن المنتج بعد تعبئته ،موافقتك على أن نموذج االستعالم عن المنتج ال يقصد منه إنشاء
أي التزامات ملزمة قانونًا على  UKTفيما يتعلق بأي معاملة و  /أو صفقة محتملة  ،وال ينشئ أية التزامات ملزمة قانونًا من
أي نوع فيما يتعلق بالدخول في أي معاملة محتملة بينك وبين شركة .UKT
ال يُلزم استكمال وتقديم نموذج االستعالم عن المنتج من قبلك شركة  UKTأو أي من ممثليها المعتمدين ببيع أي سلع لك .من
المفهوم والمتفق عليه أنه ما لم يتم التوصل إلى اتفاق مكتوب نهائي مبرم بينك وبين شركة  ، UKTفلن يخضع أي طرف ألي
التزام قانوني من أي نوع بموجب هذه االتفاقية فيما يتعلق بهذه المعامالت و  /أو الصفقات المحتملة أو غير ذلك.
ال يعني تقديم نموذج االستعالم عن المنتج بواسطتك أننا نقدم عرضًا قانونيًا لتقديم السلع التي تقدمت للحصول عليها .نحن
ندعوكم لتقديم عرض قانوني لنا لشراء البضائع .يتم رفض عرضك أو قبوله وفقًا لتقديرنا بالكامل.
يتم تأكيد االتفاقية بينك وبين شركة  UKTفقط عندما نقبل عرضك لشراء البضائع وإرسال العقد النهائي المنفذ للبيع والشراء
البضائع إليك (وفقا إلكمال المفاوضات بنجاح  ،وقاعدة " KYCأعرف عميلك" الشائعة وإجراءات الموافقة على العقد).
 .5إخالء المسؤولية عن الضمانات
يتم توفير الموقع والخدمات "بالشكل الفعلي المتواجدة عليه"  ،دون أية ضمانات  ،يعبر عنها صراحة أو بشكل ضمني  ،بالحجم
الكامل  ،المسموح به بموجب القوانين السارية المفعول  .وبالتالي  ,فان شركة  UKTتوفر الموقع والخدمات على أساس أنه يتم
استبعاد جميع اإلقرارات والضمانات والشروط التي (لهذا اإلشعار القانوني) قد تؤثر على الموقع أو الخدمات  ،باستثناء هذه
العبارة إلخالء المسؤولية  .ال تتعهد شركة  UKTأو تضمن أن الوظائف أو الخدمات المتوفرة على الموقع اوفي الخدمات ,
سوف تعمل دون تلكؤ  ,وانها لن تحتوي على أخطاء أو سيتم إزالة العيوب  ,أو أن الموقع أو الخدمات أو السرفر  ,الذي يتم
الوصول إلى الموقع أو الخدمات عن طريقه  ،ال تحتوي على فيروسات ومكونات ضارة أخرى  .ال تقدم شركة  UKTأية
تعهدات أو ضمانات فيما يتعلق باستخدام الموقع أو محتوى الخدمات  ,من حيث صحتها ودقتها وصالحياتها واكتمالها وكفايتها
وفائدتها وموثوقيتها  ،إلخ  .ال تسمح بعض البلدان باستثناء الضمانات الضمنية  ،لذلك قد ال تنطبق عليكم القيود واالستثناءات
المذكورة أعاله .
 .6حدود المسؤولية
في جميع الحاالت التي يسمح بها القانون  ،فإن شركة  UKTغير مسؤولة عن الخسائر التعويضية والعقابية والتبعية والفعلية ،
والتي تحددها الظروف الخاصة للقضية  ،والخسائر األخرى  ،وفقدان الدخل أو اإليرادات  ،والمعامالت  ،واالدخارات
المتوقعة  ،والبيانات  ،والسمعة وغيرها من األضرار  ،وااللتزامات والتكاليف والنفقات من أي نوع تنشأ عن أو فيما يتعلق
بوصولكم أو عدم قدرتكم على الوصول إلى المعلومات أو المنتجات المقدمة على موقع الويب أو في قسم الخدمات  ,أو فيما
يتعلق بها أو االعتماد عليها  ،أو فيما يتعلق بتوفير الخدمات  ،في كل حالة  ،حتى إذا تم إالخطار من قبل شركة UKT
بإمكانية حدوث مثل هذه الخسائر واألضرار وااللتزامات والتكاليف والنفقات .
 .7المالكون لحقوق الملكية الفكرية
ان الموقع والمواد المنشورة عليه هنا (المشار إليها فيما يلي باسم "المواد المحمية")  ،بما في ذلك على سبيل المثال ال الحصر ،
النصوص والصور وغيرها من االشكال واالصوات  ,والمعطيات  ,والبرامج والرسومات والشعارات  ،تخضع للحماية
بموجب حقوق التأليف (بما في ذلك المواد الموجودة على شكل تجميع أو قاعدة بيانات للمعلومات) وقوانين العالمات التجارية
وقواعد البيانات وقوانين الملكية الفكرية األخرى لالتحاد األوروبي وجمهورية التفيا وروسيا االتحادية والدول األخرى في
العالم  ،وكذلك بموجب المعاهدات واالتفاقيات الدولية  .واذا لم يرد خالفا لذلك  ،فإن جميع الحقوق بالنسبة للمواد المحمية
المملوكة من قبل شركة  UKTاو مرخصي شركة  . UKTباستثناء ما هو منصوص عليه في الفقرة "استخدام الموقع" الواردة
ادناه  ،وال يجوز استخدام المواد المحمية بأي شكل من األشكال دون موافقة شركة  . UKTوان الحقوق غير الممنوحة صراحة
بموجب هذه الشروط تبقى محفوظة  .وفي حالة انتهاككم لبنود هذه الشروط  ،تنتهي صالحية إذن استخدام الموقع تلقائيا ،
ويجب عليكم على الفور حذف الملفات التي تم تنزيلها أو طباعتها من الموقع .
 .8استخدام الموقع
لديك الحق في استخدام الموقع فقط ألغراض شخصية غير تجارية  .يحظر عليك اإلشارة الرابط بالموقع دون إذن خطي مسبق
من شركة  . UKTو يمكنك تنزيل نسخة من محتوى الموقع وطباعتها لالستخدام الشخصي غير التجاري أو فيما يتعلق بشراء
منتجات شركة  ، UKTبشرط أن تترك حقوق الطبع والنشر ومعلومات العالمة التجارية دون تغيير  ,وانك لن تقوم بعمل نسخ
إضافية من النسخة التي قمت بتنزيلها أو طباعتها  .وأنت توافق على مراعاة جميع قوانين حقوق النشر والعالمات التجارية
وحقوق الملكية الفكرية المعمول بها  ،وكذلك جميع إشعارات حقوق الطبع والنشر والعالمات التجارية اإلضافية والمعلومات
والقيود المنصوص عليها في أي مكان آخر على الموقع  .ومن الضروري االعتراف دوما بوضع شركة ( UKTووضع

المؤلفين المشاركين المعروفين) كمؤلف للمواد على الموقع  .ويحظر عليك  ,باستثناء ما هو منصوص عليه في هذه الفقرة ،
بشكل مباشر أو غير مباشر( :أ) نسخ أو إعادة إنتاج أو تغيير أو تصحيح أو انتهاك سالمة الموقع أو الخدمات أو أجزائها أو
نسخها الورقية أو الرقمية من المواد التي قمت بطباعتها أو تنزيلها (على وجه الخصوص  ،ال يمكنك استخدام الرسوم
التوضيحية والصور ومسلسالت الفيديو والمسلسالت الصوتية أو الرسومات بشكل منفصل عن النص المرافق) ؛ (ب) بيع أو
عرض أو نشر أو بث أو إعادة توجيه وتوزيع أو نقل الموقع أو الخدمات أو جزء منها إلى شخص أو مؤسسة أخرى ؛ (ج)
إنشاء منتجات مشتقة من الموقع أو الخدمات ؛ أو (د) القيام بتصاميم معاكسة واعادة الفك والتركيب (باستثناء ما تسمح به
القوانين السارية المفعول على وجه التحديد) للبرامج المتضمنة في الموقع أو في الخدمات .
 .9استخدام االرتباطات التشعبية
ان شركة  UKTليست مسؤولة عن محتوى أية مواقع أخرى غير موقعها  ،بما في ذلك المواقع التي يمكنك من خاللها
الوصول إلى الموقع  ،أو التي يمكنك الوصول إليها من الموقع  .وان شركة  UKTليست مسؤولة عن هذه المواقع والروابط .
يتم تنفيذ االرتباطات التشعبية لموقع طرف ثالث بحسن نية  ،على أساس افتراض أن هذا الموقع يحتوي على  ,أو قد يحتوي
على  ,مواد ذات صلة بالمواد الموجودة على الموقع  .وإذا كنت تستخدم هذا االرتباط التشعبي  ،فأنت تغادر الموقع  .وال يعني
هذا االرتباط التشعبي أن شركة  UKTنظرت أو وافقت على موقع طرف ثالث أو محتوياته  ،أو أنها توصي أو تقدم الدعم
المالي أو ترتبط بمثل هذا الموقع  ,أو بمالكيه أو بالقائمين على توفيره ،وبالتالي  ،ال تقدم شركة  UKTأية توصيات أو إقرارات
قرارا بشأن زيارة
بشأنها  ,فيما يتعلق بالمواد المنشورة هناك أو النتائج التي يمكن الحصول عليها من استخدامها  .وإذا اتخذتم
ً
مواقع الطرف الثالث  ،والروابط الموجودة على الموقع  ،فأنتم تقومون بذلك على مسؤوليتكم الخاصة بالكامل .
 .10المواد وسلوك الزوار
باستثناء البيانات الشخصية التي تغطيها سياسة السرية الخاصة بنا  ،فان المواد التي ترسلوها أو تنشروها على الموقع  ,ال تعتبر
مواد سرية أو لها براءة اختراع  .وان شركة  UKTليست ملزمة فيما يتعلق بهذه المواد  .ويحق لشركة  UKTواألشخاص
المعتمدين لديها  ,نسخ هذه المواد والبيانات والصور واألصوات والنصوص وكل شيء آخر مدرج فيها  ,لصالح الشركة ,
والكشف عنها وتوزيعها واستخدامها بطريقة أخرى ألغراض تجارية وغير تجارية .
في حالة حصولك في مكان ما في الموقع  ,على اتاحة فرصة لالنضمام إلى منتدى أو قراءة مواد المنتدى  ،يجب عليك أن
تتذكر أن الرسائل المنشورة على هذا المنتدى تمثل وجهات نظر الشخص الذي نشر تلك الرسالة  ,ويجب ان ال تعتبرها بصفة
وجهة نظر شركة  . UKTوان شركة  UKTليست مسؤولة عن منشورات المستخدمين ,المنشورة من قبل أي من مستخدميها
.
يُحظر عليك نشر أو تنزيل أو إرسال أو نقل المواد من الموقع او اليه  ,وهي المواد التالية ( :أ) المواد التي تحتوي على تهديد
أو شك أو افتراء او على كلمات فاحشة أو تعسفية أو مسيئة او على صور إباحية  ،والتي قد تحرض على الكراهية العنصرية
أو التمييزية أو الفاضحة أو التجديفية أو اإلخالل بالثقة أو اإلخالل بالسرية أو التي قد تسبب قلقا أو إزعاجا ؛ (ب) المواد التي لم
تستلم لها جميع التراخيص و  /أو الموافقات الالزمة ؛ (ج) المواد التي تشكل أو تشجع السلوك الذي يمكن اعتباره جريمة جنائية
 ،والتي قد تؤدي إلى مسؤولية مدنية  ،والتي تنتهك القانون أو تنتهك الحقوق (بما في ذلك على سبيل المثال ال الحصر  ،حقوق
الملكية الفكرية) ألطراف ثالثة في أي بلد في العالم  ,أو المواد التي تعتبر غير قانونية ؛ (د) المواد التي تتسبب في أضرار تقنية
(بما في ذلك على سبيل المثال ال الحصر  ،فيروسات الكمبيوتر  ،و"القنابل المنطقية " ،وبرامج الفيروسات "خيول طروادة" ،
و"الديدان"  ،والمكونات الضارة  ،والبيانات المتضررة  ،والبرامج الضارة األخرى  ،والبيانات الحاملة لالضرار)  .كما يحظر
االستخدام غير المصرح به للموقع (بما في ذلك  ،على سبيل المثال ال الحصر  ،القرصنة والفتح القسري للموقع) .
تتعاون شركة  UKTتعاونًا تاما مع هيئات تطبيق القانون وتتصرف وفقا لالوأمر الصادرة من المحكمة التي تطلب من شركة
 UKTالكشف عن هوية أو مكان وجود الشخص الذي نشر مواد تنتهك هذه الفقرة " ،مواد الزوار وسلوكهم".
 .11جهة االختصاص
يخضع استخدامك للموقع وللخدمات  ,وكذلك شروط االستخدام  ,لقوانين جمهورية التفيا  .وتخضع النزاعات والتناقضات
والمطالبات المتعلقة بالموقع والخدمات للتفاوض  .اما إذا تعذر الوصول إلى االتفاق في غضون ( 3ثالثة) أشهر  ،يتم حل
النزاعات من قبل محاكم جمهورية التفيا وفقا لمكان تسجيل شركة .UKT
 .11تواصل معنا

إذا ظهرت لديك أسئلة حول المواد الموجودة على الموقع  ،فيرجى االتصال بنا عبر البريد اإللكتروني
.info@uralkali-trading.com
شكرا لكم لزيارة

الموقع .

