Disclaimer of Fraudulent Activity

إخالء المسؤولية من عمليات اإلحتيال

Alkhair Capital Saudi Arabia (the “Company”)
disclaims any liability for any harm of client or
user as result of impersonation of the
Company’s personality (“Fraudulent Activity”),
and it should be aware that certain people
might approach, by falsely presenting
themselves as employees, affiliates agents or
representatives of the Company. Therefore,
the client or user must verify the identity of the
caller in the event of a request to provide them
with information through the official website
of Al-Khair Capital, or by calling its official
numbers or visiting the company’s
headquarters
2. The Company will not be responsible for any
damages as a result of incurred Fraudulent
Activity.

 تخلي شركة الخير كابيتال السعودية ("الشركة") مسؤوليتها.1

1.

3. It should be aware that Fraudulent Activity has
multiple forms, where Fraudulent Activity is
may take the form of providing investment
services, or promise financial rewards in
exchange for personal, commercial, or
confidential information, or transferring
funds. It may also carry the name and
trademark of the Company and use accounts
similar to the official Company’s accounts or
using individual or other establishment IBAN.

الكاملة من أي ضرر يقع على العميل أو المستخدم نتيجة انتحال
 كما،)"أي شخص أو جهة لشخصية الشركة ("النشاط االحتيالي
 من خالل تقديم،يجب التنبه إلى أن بعض األشخاص قد يتواصلون
 ولذلك يجب على.أنفسهم كموظفين أو وكالء أو ممثلين للشركة
العميل أو المستخدم التأكد من هوية المتصل في حال تم طلب
تزويدهم بمعلومات وذلك من خالل الموقع الرسمي لشركة الخير
.كابيتال أو االتصال على أرقامها الرسمية أو زيارة مقر الشركة
 لن تقدم الشركة أي تعويضات عن أي ضرر يقع نتيجة التعرض.2
.ألي نشاط احتيالي

 يجب التنبه أن للنشاط االحتيالي صور متعددة حيث يمكن للنشاط.3
 أو يعد بتقديم،االحتيالي أن يأخذ شكل تقديم خدمات استثمارية
مكافآت مالية مقابل تقديم معلومات شخصية أو تجارية أو سرية أو
 كما يمكن للنشاط االحتيالي أن يحمل اسم،مقابل تحويل األموال
وعالمة الشركة التجارية وأن يستخدم حسابات مشابهه لحسابات
.الشركة الرسمية أو استخدام رقم ابيان خاص بأفراد أو ايبان منشأ

4. In any such case, please be sure of any written
 أن تتأكد من أي طلب كتابي أو، يرجى في جميع األحوال.4
or oral request that you believe is might be
 وذلك بالتواصل بالشركة،شفهي تعتقد أنه قد يكون نشاط احتيالي
Fraudulent Activity, by contacting the
.من خالل قنوات التواصل الرسمية الخاصة بها
company through its official communication
channels.
5. Under no circumstances shall the Company be  لن تتحمل الشركة تحت أي ظرف من الظروف المسؤولية أو.5
held liable, or responsible for any claims,
المسائلة عن أي مطالبات أو خسائر أو أضارر أو نفقات أو أي
losses, damages, expenses or others resulting
from or in any way connected to Fraudulent طلب آخر ناتج عن أو يرتبط بأي شكل من األشكال بالنشاط
Activity.
.االحتيالي

