Please Read These
Terms of Use Carefully.

الرجاء قراءة شروط االستخدام
.الموضحة أدناه بعناية شديدة

By accessing this web site located at www.tfc-ae.com
and other domains operated by Trust Financial
Consultancy and/or its subsidiaries (collectively, "Trust
Financial Consultancy "), collectively the "web site",
you are indicating that you have read, acknowledge
and consent to be bound by the terms of use of the web
site. If you do not agree to the terms of use, do not
access this web site. Trust Financial Consultancy
reserves the right to change the terms of use and you
are responsible for regularly reviewing the terms of use
of the web site. Your continued use of this web site
constitutes your agreement to all such terms of use.
Trust Financial Consultancy may monitor your use
of this web site, and Trust Financial Consultancy may
use the resultant information for its internal business
purposes or in accordance with the rules of any
applicable regulatory organization.

www.tfc- بمجرد دخولك على هذا الموقع الموجود على وموقع
 وغيرها من الصفحات التي تدار عن طريق شركة ترستae.com
 أو الشركات التابعة لها (ممثل بشكل عام فى/ لالستشارات المالية و
 يكون ذلك بمثابة تأكيد بأنك قرأت،)""ترست لالستشارات المالية
 إذا كنت ال.ووافقت على االلتزام بشروط استخدام موقعنا اإللكتروني
 يرجى عدم الدخول إلى هذا،توافق على شروط استخدام الموقع
 تحتفظ ترست لالستشارات المالية بالحق فى تغيير شروط.الموقع
استخدام الموقع ويتوجب عليك االطالع بشكل منتظم على التغييرات
 مع العلم أن استخدامك.التي قد تطرأ على شروط استخدام الموقع
المستمر لهذا الموقع يعنى موافقتك على جميع شروط االستخدام
.المطبقة بالموقع
يرجى العلم أنه قد تتم مراقبة استخدامك لهذا الموقع بواسطة شركة
ترست لالستشارات المالية وقد تقوم ترست لالستشارات المالية
باستخدام هذه المعلومات فى أغراضها التجارية الداخلية أو وفقا
.ألحكام الهيئات التنظيمية

Information made Available through
this Service
Unauthorized use of Trust Financial Consultancy web
site and systems, including, but not limited to,
unauthorized entry into Trust Financial Consultancy
systems, misuse of passwords or misuse of any other
information, is strictly prohibited.
The information and materials on this web site may
contain typographical errors or inaccuracies. Trust
Financial Consultancy reserves the right, in its sole
discretion, without any obligation and without any
notice requirement and for any reason, to change,
improve or correct the information and materials on this
web site and to suspend and/or deny access to this
web site or portions thereof for scheduled or
unscheduled maintenance, upgrades, improvements,
corrections or otherwise. Any dated information is
published as of its date only, and Trust Financial
Consultancy does not undertake any obligation or
responsibility to update or amend any such information.
Trust Financial Consultancy may discontinue or
change any product, service, information or material
described in or offered on this web site at any time.

المعلومات المتاحة من خالل هذه الخدمة
يمنع منعا باتا استخدام موقع ترست لالستشارات المالية وأنظمتها من
دون موافقة وترخيص منا بذلك ويشمل ذلك الدخول غير المصرح به
على أنظمة ترست لالستشارات المالية وإساءة استخدام كلمات السر
 قد تحتوي.أو إساءة استخدام المعلومات المتاحة على الموقع
المعلومات والمواد العلمية الموجودة بالموقع على أخطاء مطبعية أو
 كما تحتفظ ترست لالستشارات المالية.عدم دقة فى المعلومات
بحقها فى تغيير أو تحسين أو تصحيح المعلومات الموجودة على
الموقع أو تعليق أو إلغاء الدخول على الموقع أو جزء منه من أجل
أعمال الصيانة والتحسين والتطوير والتصحيح وغيرها من العمليات
سواء كانت محددة أو غير محددة من قبل وذلك دون أدنى التزام وبدون
.إبالغ مسبق وألي سبب كان
يرجى العلم أن شروط استخدام هذا الموقع ال تهدف إلى نقل أو ضمان
أية حقوق بالنسبة للمعلومات أو المحتويات المتاحة على الموقع غير
 أما بالنسبة ألية حقوق لم.ما هو موضح تحديدا بموجب هذه المذكرة
يتم النص عليها فى هذه الوثيقة تكون مخولة لترست لالستشارات
المالية أو األطراف األخرى التي يتم االستعانة بها للحصول على هذه
.المعلومات والمحتويات
ينبغي عليك الموافقة على عدم االشتراك فى أية أنشطة خاصة بهذا
.الموقع قد تتعارض مع القوانين واللوائح المطبقة

إخالء المسئولية عن الضمان
ال يوجد ضمان للمحتوى بالرغم من ترست لالستشارات المالية تسعى
لتقديم المعلومات والمحتويات التي تعد جزء من الخدمات التي توفرها
وذلك من خالل مصادر موثوق بها .يتم تقديم الخدمة إلى المرخص له
وال تتعهد ترست لالستشارات المالية أو أي من الشركات التابعة لها
أو أي من مزودي المعلومات سواء بشكل مباشر أو غير مباشر أو أي
من األطراف األخرى التي تقوم بالمشاركة فى إنشاء أو إحصاء
الخدمات التي يقدمها الموقع (شركاء ترست لالستشارات المالية بشكل
عام) بتقديم أي ضمانات من أي نوع إلى المرخص له أو أي طرف
أخر سواء بشكل واضح أو ضمنيا وذلك فيما يتعلق بالخدمة ومالزمتها
والنتائج التي تترتب على استخدامها أو أي مسألة أخرى .عالوة على
ذلك ال يتحمل شركاء ترست لالستشارات المالية أو أصحاب الرخصة
أية ضمانات بما يشمل ضمان دقة واكتمال ومالئمة وصحة ورواج
وعدم مخالفة المعلومات المتاحة على الموقع ألي سبب.
ال يوجد ضمانات تجاه الحماية ال تتحمل ترست لالستشارات المالية
أية مسئولية تجاه أية خسارة أو ضرر قد يحدث نتيجة تأخر األطراف
األخرى فى توفير المعلومات على الموقع.

تحديد المسئولية
ال يقع على عاتقنا أية مسئولية تجاه محتوى الموقع أو كيفية استخدامه
بالرغم من أن جميع المعلومات المتوافرة على الموقع قد تم جمعها
والحصول عليها من مصادر موثوق بها ،إال أن ترست لالستشارات
المالية ال يمكنها التعهد بضمان سواء دقة أو صحة أو مالئمة أو اكتمال
أية معلومات أو بيانات متاحة على الموقع .كما نحيط سيادتكم علما
بأنه ال تتحمل ترست لالستشارات المالية أو أي من الشركات التابعة
لها أو الموظفين والمديرين العاملين بها أو أية أطراف أخرى تستعين
بها ترست لالستشارات المالية ،أية مسئولية تجاه أية خسارة أو ضرر
قد تتعرض لها فى حالة حدوث أي عطل أو خلل بهذا الموقع أو نتيجة
فعل أو إهمال أي طرف من األطراف المشاركة فى تنفيذ هذا الموقع
أو المعلومات المتاحة أو الخدمات والمنتجات التي تقدم من خالل هذا
الموقع .كما ال تتحمل ترست لالستشارات المالية أية مسئولية تجاه أي
سبب قد يتعلق بالدخول إلى الموقع أو قد يعوق الدخول إليه أو كيفية
استخدامك للموقع أو للمعلومات المتاحة به ،سواء كانت األوضاع التي
أدت إلى حدوث هذا السبب فى نطاق تحكم ترست لالستشارات المالية
أو األطراف األخرى المسئولة عن توفير الخدمات أو البرامج .لن
تتحمل ترست لالستشارات المالية أو أي من األطراف المشار إليها
أعاله الى حال من األحوال أية مسئولية تجاه أية خسائر سواء مباشرة
أو غير مباشرة أو استثنائية أو عرضية أو ناتجة عن شيء حتى لو تم
إبالغ ترست لالستشارات المالية أو أي من األطراف بإمكانية حدوث
مثل هذه الخسائر.
كما يشمل بند تحديد المسئولية المشاكل التي قد تنشأ جراء نقل
الفيروسات التي قد تؤثر على جهاز المستخدم أو تعطل المعدات
الميكانيكية أو اإللكترونية أو خطوط االتصال أو خطوط الهاتف أو

The terms of use of the web site are not intended to,
and will not, transfer or grant any rights in or to the
information or material available on the web site other
than those which are specifically described herein, and
all rights not expressly granted herein are reserved by
Trust Financial Consultancy or the third party providers
from whom Trust Financial Consultancy has obtained
the information or materials.
You agree that you will not engage in any activities
related to this web site that are contrary to applicable
laws or regulations.

Disclaimer of Warranties
no warranty as to content: although trust financial
consultancy shall obtain information for inclusion in the
service from sources that trust financial consultancy
considers reliable, the service is provided to licensee
"as is" and neither trust financial consultancy , any of
its subsidiaries, any of its or their direct or indirect
information providers nor any third party involved in, or
related to, compiling, computing or creating the service
)"(collectively, the "trust financial consultancy parties
makes any representation or warranty of any kind to
licensee or any third party, either express or implied,
with respect to the service, the timeliness thereof, the
results to be obtained by the use thereof or any other
matter. further, the trust financial consultancy parties
expressly disclaim, and licensee waives, any and all
implied warranties, including, without limitation,
warranties of originality, accuracy, completeness,
timeliness, non-infringement, merchantability and
fitness for a particular purpose.
No warranty as to security: trust financial consultancy
will not be responsible for any loss or damage that
could result from interception by third parties of any
information made available to you via this web site.

Limitation of Liability
No Liability for Content; No Liability Arising from Use:
Although the information provided to you on this web
site is obtained or compiled from sources we believe to
be reliable, Trust Financial Consultancy cannot and
does not guarantee the accuracy, validity, timeliness or
completeness of any information or data made
available to you for any particular purpose. Neither
Trust Financial Consultancy , nor any of its
subsidiaries, directors, officers or employees, nor any
third-party vendor, will be liable or have any

responsibility of any kind for any loss or damage that
you incur in the event of any failure or interruption of
this web site, or resulting from the act or omission of
any other party involved in making this web site, the
data contained herein or the products or services
offered on this web site available to you, or from any
other cause relating to your access to, inability to
access, or use of the web site or these materials,
whether or not the circumstances giving rise to such
cause may have been within the control of Trust
Financial Consultancy or of any vendor providing
software or services. In no event will Trust Financial
Consultancy or any such parties be liable to you for any
direct, special, indirect, consequential or incidental
damages or any other damages of any kind even if
Trust Financial Consultancy or any other such party
has been advised of the possibility thereof.
This limitation on liability includes, but is not limited to,
the transmission of any viruses which may infect a
user's equipment, failure of mechanical or electronic
equipment or communication lines, telephone or other
interconnect problems (e.g., you cannot access your
Internet service provider), unauthorized access, theft,
operator errors, strikes or other labor problems or any
force majeure.
System Outages, Slowdowns, and Capacity
Limitations
Because of high Internet traffic, transmission problems,
systems capacity limitations, and other problems, you
may, at times experience difficulty accessing the web
site or communicating with Trust Financial Consultancy
through the Internet or other electronic or wireless
services. Any computer system or other electronic
device, whether it is yours, or an Internet service
provider's or Trust Financial Consultancy, can
experience unanticipated outages or slowdowns, or
have capacity limitations. Trust Financial Consultancy
cannot and does not guarantee continuous,
uninterrupted or secure access to the web site.

Proprietary Rights
All right, title and interest in this web site and all content
contained herein is the exclusive property of Trust
Financial Consultancy, except as otherwise stated.
You may not modify, copy, distribute, transmit, display,
perform, reproduce, publish, license, frame, create
derivative works from, transfer, or otherwise use in
whole or in part any information, software, products or
services obtained from this web site, except for the
purposes expressly provided herein, without Trust

 عدم،غيرها من المشاكل الخاصة بعملية االتصال (فعلى سبيل المثال
 أو الدخول،)التمكن من الدخول على مزود خدمة اإلنترنت الخاص بك
الغير المصرح به أو عمليات السرقة أو أعطال التشغيل أو المشاكل
.التي قد تحدث نتيجة اإلضرابات أو مشاكل العمال أو أي قوة جبرية
مشاكل انقطاع أو بطء الخدمة وقيود الطاقة االستيعابية للموقع
نتيجة الرتفاع معدل استخدام شبكة اإلنترنت ومشاكل اإلرسال والقيود
 قد تواجه،التي تحدد السعة االستيعابية للمواقع وغيرها من المشاكل
فى بعض األحيان صعوبة فى الدخول على الموقع والتواصل مع
ترست لالستشارات المالية من خالل اإلنترنت أو غيرها من الخدمات
 يرجى العلم أن جميع أنظمة الكمبيوتر.اإللكترونية أو الالسلكية
واألجهزة اإللكترونية سواء كانت تخصك أو تخص مزودي خدمة
اإلنترنت أو تخص ترست لالستشارات المالية تكون عرضه لمواجهة
مشاكل انقطاع أو بطء الخدمة وقيود الطاقة االستيعابية وبناءات على
ذلك فإن ترست لالستشارات المالية ال يمكنها التعهد بضمان الدخول
.على الموقع بشكل آمن ومستمر بدون انقطاع

حقوق الملكية
يرجى العلم أن جميع الحقوق والمصالح وكافة محتويات الموقع هي
 باستثناء ما ينص،ملكية خاصة لشركة ترست لالستشارات المالية
 يحظر تعديل أو نسخ أو توزيع أو تداول أو عرض.على خالف ذلك
أو تنفيذ أو إعادة نقل أو نشر أو ترخيص أو إنشاء أعمال مشتقة أو
استخدام سواء كان بشكل كلى أو جزئي أية معلومات أو برامج أو
منتجات أو خدمات يتم الحصول عليها من خالل هذا الموقع باستثناء
األغراض المنصوص عليها بشكل مفصل بموجب هذه المذكرة وذلك
 إذا قمت.دون موافقة خطية مسبقة من ترست لالستشارات المالية
 فينبغي عليك،بتحميل أية معلومات أو برامج من خالل هذا الموقع
عدم حذف أو إخفاء حقوق النشر أو غيرها من التقارير أو العناوين
.المتاحة على الموقع
كما أن جميع العالمات والشعارات المتداولة على الموقع (بما فى ذلك
جميع أسماء مؤشرات ومنتجات ترست لالستشارات المالية) هي
عالمات تجارية خاصة بشركة ترست لالستشارات المالية أو
 أما بالنسبة إلى أسماء الشركات والمنتجات.الشركات التابعة لها
والخدمات المقدمة من قبل أطراف أخرى المشار إليها هنا هي عالمات
 كما يحظر استخدام أي عالمات أو شعارات.تجارية خاصة بأصحابها
ألي غرض من األغراض بما فى ذلك استخدامها على مواقع أو
صفحات أخرى على شبكة اإلنترنت بدون إذن كتابي من ترست
.لالستشارات المالية أو األطراف األخرى التي تملك العالمات الدعائية

أحكام القانون
جميع شروط استخدام الموقع تخضع وتفسر وفقا لقوانين دولة
االمارات العربية المتحدة بغض النظر عن أي تضارب قد يحدث بين
 يتم التعامل بشكل منفصل مع أي حدث أو قضية.نصوص القوانين

Financial Consultancy prior written approval. If you
download any information or software from this web
site, you agree that you will not remove or obscure any
copyright or other notices or legends contained therein.
Trust Financial Consultancy, all other marks and logos
used on the web site (including the names of all Trust
Financial Consultancy indices and products) are
trademarks and service marks of Trust Financial
Consultancy or its subsidiaries. The names of other
actual companies and third-party products or services
mentioned herein may be the trademarks or service
marks of their respective owners. You are prohibited
from using any marks for any purpose including, but not
limited to, use as meta-tags on other pages or sites on
the Internet without the written permission of Trust
Financial Consultancy or such third party who may
own the marks.

Choice of Law
The terms of use of the web site shall be governed by
and construed in accordance with the laws of United
Arab Of Emirates, without regard to conflicts of law’s
provisions. Sole and exclusive jurisdiction for any
action or proceeding arising out of or related to the
terms of use of the web site shall be in an appropriate
state or federal court and the parties unconditionally
waive their respective rights to a jury trial. Any cause of
action you may have arising out of your use of the web
site must be commenced within one (1) year after the
claim or cause of action arises. If for any reason a court
of competent jurisdiction finds any provision of the
terms of use of the web site to be unenforceable, that
provision shall be enforced to the maximum extent
permissible so as to affect the intent of the terms of use
of the web site and the remainder of the terms of use
shall continue in full force and effect. The terms of use
constitute the terms between Trust Financial
Consultancy and you arising out of this site and it
supersedes
all
prior
or
contemporaneous
communications, agreements and understandings
between Trust Financial Consultancy and you arising
out of the subject matter hereof.

PRIVACY POLICY
a.
All credit/debit cards details and personally
identifiable information will NOT be stored, sold, shared,
rented or leased to any third parties.
b.
The Website Policies and Terms & Conditions
may be changed or updated occasionally to meet the
requirements and standards. Therefore the Customers’
are encouraged to frequently visit these sections in

تنشأ عن أو ترتبط بقواعد استخدام الموقع بحيث يتم عرضها على
محكمة فيدرالية أو دولية وعلى جميع األطراف التخلي عن حقهم دون
 كما يجب أن يتم بدء المحاكمة فى أي.أي شروط إلى هيئة المحلفين
دعوى قضائية قد تنتج عن كيفية استخدام الموقع خالل عام واحد من
 وفى حالة اكتشاف.بداية تقديم الدعوى أو منذ بداية حدوث المشكلة
،المحكمة المختصة عدم إمكانية تنفيذ أي بند من بنود شروط االستخدام
يتم تطبيق هذا البند بالحد األقصى المسموح به لكي يقوم بالتأثير على
 بينما تستمر بقية الشروط فى العمل بقوة،أغراض شروط االستخدام
 توضح شروط استخدام هذا الموقع بنود العالقة بين.وتأثير كامل
 كما يتم إلغاء جميع االتفاقيات،ترست لالستشارات المالية والمستخدم
والمخاطبات التي تمت سواء حديثا أو من قبل بين ترست لالستشارات
.المالية والمستخدم بشأن ما تم شرحه أعاله

سياسة الخصوصية
 الخصم بطاقات تفاصيل ومعلومات/ لن يتم تخزين جميع االئتمان
. المشتركة أو تأجير أو تأجيرها إلى أي طرف ثالث، تباع،شخصية
السياسات والشروط واالحكام موقع يمكن تغيير أو تحديث بعض
 لذلك 'ويشجع العمالء في كثير من.األحيان لتلبية متطلبات والمعايير
األحيان لزيارة هذه األقسام من أجل أن تكون محدثة حول التغييرات
. والتعديالت تكون فعالة في اليوم نشرها.على الموقع
ويتم اختيار بعض اإلعالنات التي تراها على الموقع وتسليمها من قبل
 مثل الشبكات اإلعالنية ووكاالت اإلعالن والمعلنين،أطراف ثالثة
 ويمكن لهذه األطراف الثالثة جمع.ومزودي شريحة الجمهور
 سواء على،المعلومات عنك واألنشطة الخاصة بك على االنترنت
، عدادات الشبكة، من خالل الكوكيز،الموقع أو في مواقع أخرى
وغيرها من التقنيات في محاولة لفهم المصالح الخاصة بك وتقديم لكم
 يرجى أن نتذكر أننا لم.االعالنات التي صممت خصيصا لمصالحكم
 والمعلومات قد تكون هذه، أو السيطرة على،يكن لديك الوصول إلى
 ال تغطي ممارسات المعلومات من هذه.األطراف الثالثة جمع
.األطراف الثالثة سياسة الخصوصية هذه

األحكام والشروط
نحن نقبل الدفع عبر االنترنت باستخدام بطاقات فيزا وماستركارد
 الخصم بالدرهم اإلماراتي والدوالر الواليات المتحدة/ بطاقة االئتمان
األمريكية
يخضع أي نزاع أو مطالبة تنشأ عن أو فيما يتعلق بهذا الموقع وتفسر
.وفقا لقوانين دولة اإلمارات العربية المتحدة
دولة اإلمارات العربية المتحدة هو تسجيل الشركة
 لتسجيل كمستخدم لهذا الموقع18 يجب يحظر القاصرين تحت سن
.على وال يسمح لهم التعامل أو استخدام الموقع

order to be updated about the changes on the website.
Modifications will be effective on the day they are
posted.
c.
Some of the advertisements you see on the Site
are selected and delivered by third parties, such as ad
networks, advertising agencies, advertisers, and
audience segment providers. These third parties may
collect information about you and your online activities,
either on the Site or on other websites, through cookies,
web beacons, and other technologies in an effort to
understand your interests and deliver to you
advertisements that are tailored to your interests.
Please remember that we do not have access to, or
control over, the information these third parties may
collect. The information practices of these third parties
are not covered by this privacy policy.

TERMS AND CONDITIONS
d.
We accept payments online using Visa and
MasterCard credit/debit card in AED and USA Dollar
e.
Any dispute or claim arising out of or in
connection with this website shall be governed and
construed in accordance with the laws of UAE.
f.
United Arab of Emirates is our country of
domicile.
g.
Minors under the age of 18 shall are prohibited
to register as a User of this website and are not allowed
to transact or use the website.
h.
If you make a payment for our products or
services on our website, the details you are asked to
submit will be provided directly to our payment provider
via a secured connection.
i.
The cardholder must retain a copy of
transaction records and Merchant policies and rules.

DELIVERY POLICY
a.
“(Website) will NOT deal or provide any
services or products to any of OFAC sanctions countries
in accordance with the law of UAE”.
b.
“Multiple shipments may result in multiple
postings to the cardholder’s monthly statement”.

REFUND/RETURN POLICY
Refunds will be done only through the Original Mode of
Payment

إذا قمت بإجراء دفع لدينا المنتجات أو الخدمات على موقعنا على
 وسوف تقدم تفاصيل طلب منك أن تقدم مباشرة إلى مزود،االنترنت
.الدفع لدينا عن طريق اتصال آمن
حامل البطاقة يجب أن تحتفظ بنسخة من سجالت المعامالت
.والسياسات التجارية والقواعد

سياسة تسليم
الموقع لن يتعامل أو يقديم أي خدمات أو المنتجات الى اي من الدول
عقوبات مكتب مراقبة األصول األجنبية وفقا لقانون دولة اإلمارات
."العربية المتحدة
شحنات متعددة قد يؤدي إلى وظائف متعددة لكشف الحساب الشهري
."لحامل البطاقة

سياسية استرداد
لن يتم رد المبالغ إال عن طريق الدفع االصلية التي تم بها االشتراك

