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في " "ADAB tokenشروط البيع ( "الشروط" أو "االتفاقية") هي إضافية إلتفاقية المستخدم لموقع "  : "adabsolutions.comو "
معالجة البيانات و سياسة الخصوصية على اإلنترنت للمستخدمين" " adabsolutions.comوإنشاءوقواعد إضافية لشراء "ADAB
"Tokenوبيعه.
في جميع النواحي األخرى التي ال يتم تنظيمها على وجه التحديد بموجب االتفاق الحالي ،تسترشد األطراف بالبنود التالية :
 "adabsolutions.comاتفاقية المستخدم " و " معالجة البيانات و سياسة الخصوصية على اإلنترنت للمستخدمين " adabsolutions.com
".
قبول االتفاق الحالي من قبل المشتري يعني القبول الكامل لجميع بنود االتفاقية الحالية من قبل هذا الشخص الموجود بشكل دائم على العنوان:
مركز األعمال في مبنى شموخ المنطقة الحرة ام اوباق  ،القيوان ,اإلمارات العربية المتحدة .يقترح البائع بعناية الشروط الحالية لالتفاقية
ويرفض قبولها في حالة عدم موافقته على أي من نقاطها.
 ،Adab Solutions FZCام القيوان  ،االمارات العربية المتحدة  .هو البائع بموجب االتفاقية الحالية:
 1ليس المقصود من االتفاق الحالي لشخص عام أو شركة في الواليات المتحدة أو أي بلد آخر أو والية قضائية االتفاق الحالي مخالف "للقانون
أو الئحة أو  adabsolutions.comالموضوع و  /أو المنظمة المسؤولة عن توكن أداب ( بما في ذلك الشركاء) أو أي من منتجاتهم أو خدماتهم
ألي تنظيم  ،أو ترخيص  ،أو ترخيص مطلوب داخل هذه الوالية أو الدولة.
االتفاق الحالي بعد أن البائع العام عرض (يشار إليها فيما بعد باسم اإلدارة ،ادارة الموقع) للتوقيع على االتفاق الحالي  -وفقا للشروط المنصوص
عليها فيه ،من خالل ربط شخص (اشخاص) و بيانات إلى ما أدلى به االتفاق الحالي القبول.
 2يتم نشر إصدار االتفاقية الحالي على موقع البائع على الويب على العنوان: adabsolutions.com
 3وقد شكلت االتفاقية "توكن اداب" الحالي في اتفاق ملزم قانونا بين المشتري والبائع ووضع القواعد العامة واإلجراءات لبيع وشراء "توكن
اداب " من قبل المشتري .حيث:
أ) "توكن اداب" نوع توكن هو اتفاقية بيع وشراء الموضوع  -لالصول الداخلية ل  "adabsolutions.com" -بمثابة منتج البرنامج الرقمي
وصدر عن صاحب الحق نتيجة التعبير الصحيح المشتري المضمون بشكل مشفر لجزء من الخدمات المقدمة من صاحب الحق.
"توكن أداب" نوع توكن هي أداة لجمع األموال عن طريق(  ICOالعرض االولى للعملة  -استثمارات المواطنين في العمالت الرقمية جاذبية /
التوكن الجديدة واالفراج عن شكل له للمستثمرين " ). "ADAB tokenال يمثل أي شكل من أشكال المال أو وسائل الدفع القانونية  ،بما في ذلك
النقود اإللكترونية ". "ADAB tokenليس سلعا ً استهالكية  ،ويقبل أصحابها ويوافقون على أنهم ال يخضعون لحماية حقوق المستهلك ألي
سلطة قضائية ". "ADAB tokenال يعتبر أي أوراق مالية و  /أو نموذج دين ؛
ب) عملة رقمية  -عقد اتفاق الشراء والمدفوعات هو التعبير عن أصول العمالت الرقمية مع تمثيل االيثيريوم ) (ETHبيتكوين ) (BTCونوع
عملة رقمية أخرى مقبولة خالل  ICOمن ق بل البائع وفقا لالتفاق الحالي واستخدامها من قبل المشترين من أجل شراء التوكن .

ج) تكون اتفاقيات بيع وشراء:
المشتري  -اتفاقية الطرف الحالي هي أي شخص يستخدم موقع الويب من أجل شراء التوكن من نوع " "ADAB tokenعبر حساب موقع
الويب ،
البائع  -صاحب الحق  ،بصفته الشخص الذي يطلق ويعرض التوكن " "ADAB Tokenللبيع وفقًا لبنود االتفاقية الحالية وغيرها من
المستندات ،
د) تعتبر الموافقة الحالية على اتفاقية الشراء والبيع عالمة خاصة من جانب المشتري بنا ًء على موافقته على البنود الحالية االتفاقية في نموذج
إلكتروني خاص على موقع البائع على الويب في العنوان  ، : adabsolutions.comوهي تساوي العالمة الشخصية توقيع اتفاق  /عقد على
الورق .يعتبر قبول العرض غير قابل لإللغاء.
4.مسؤوليات األطراف الضمانات والقيود:
4.1.يقدم المشتري بموجبه الضمانات التالية:
أ) لن تستخدمه المشاركة في االتفاقية الحالية من أجل المشاركة في أي أعمال غير قانونية  ،بما في ذلك على سبيل المثال ال الحصر  ،غسل
األموال واالتجار بالمخدرات واالتجار بالبشر واالتجار باألسلحة واإلرهاب والغش أو التهرب من الضرائب ؛
ب) والمشتري هو على علم بجميع المخاطر المحتملة المتعلقة المخاطر "األدب رمز" كال حين جعل معامالت الصرف ،بما في ذلك بسبب
التقلبات الحادة في سعر الصرف ،والمخاطر التكنولوجية خالل اإلفراج عنهم والدورة الدموية ،بما في ذلك "توكن أداب" المخاطر حقوق
التثبيت وهذه المخاطر يمكن أن يؤدي إلى خسائر مالية.
ج) يؤكد المشتري بموج به أنه قد بلغ الحد األدنى للسن الالزم للحصول على األهلية القانونية ويمكنه مباشرة إجراء معامالت القانون المدني
بنفسه  ،وذلك لمصلحته الخاصة ويتحمل االلتزامات المقابلة.
 4.1.1يلتزم المشتري بسداد جميع الخسائر والمطالبات والمطلوبات (بما في ذلك تكاليف الدعم القانوني) التي قد تنشأ نتيجة النتهاك المشتري
لالتفاق الحالي إلى البائع وموظفيه ووكالئه وممثليه  ،دون أي استثناء .يلتزم المشتري بإطالق سراح البائع وموظفيه ووكالئه وممثليه من
األطراف الثالثة بالكامل  ،لإلجراءات المحددة في القسم الحالي والتي يرتكبها المشتري.
 4.2يتم توفيرتوكن " "ADAB Tokenبالطريقة التي تتوفر بها دون أي ضمان من أي نوع  ،سواء كان صري ًحا أو ضمنيًا .يتحمل المشتري
كامل المسؤولية والمخاطرة فيما يتعلق بشراء أي عدد من توكن " "ADAB Tokenواستخدامها.
 4.2.1البائع ليس ملز ًما بتزويد المشتري بتصحيحات  ،أو إضاف ات  ،أو برامج كمبيوتر جديدة تستخدم إصدارات للبيع ""ADAB Token
المميزة .البرنامج المستخدم لتوكن " "ADAB Tokenاألولية يشبه أي برنامج ليس خاليا ً من أخطاء البرامج واإلخفاقات .ال يتحمل البائع
المسؤولية عن أي أخطاء أو إخفاقات أو انتهاكات في مثل هذه البرامج  ،فضالً عن الخسائر المحتملة للمشتري في هذا الصدد.
 4.2.2البائع لن يكون مسؤوال عن فشل عملية مزود المشتري.
 4.2.3ال يتحمل البائع المسؤولية عن المخالفة و  /أو عدم حدوثها مثل :المبيعات الناجحة و  /أو إجراء تحويالت من جانب المشتري و  /أو
الحصول على نجاح تجاري معين و  /أو الحصول على الدخل  ،وما إلى ذلك من مشاركة المشتري في االتفاقية الحالية .يتم حل مشكلة التنفيذ
الفعلي لمشاركة المشتري في االتفاقية الحالية بالكامل بواسطة المشتري.
 4.2.4ال يمكن للبائع ضمان السلوك  ،و  /أو يكون مسؤوال ً عن تصرفات األطراف الثالثة وكذلك المشتري نفسه في اتخاذ القرارات بشأن شراء
"توكن ADAB Token".
 4.3ال يوجد أي شرط في االتفاقية الحالية يمنح المشتري الحق في استخدام اسم الشركة والعالمات التجارية وأسماء النطاقات وغيرها من
عالمات البائع المميزة.
 4.4العالقات القانونية الناشئة بين األطراف باعت بارها نتيجة تنفيذ االتفاقية الحالية ليست رسمية وال تخلق عالقات تجارية وال عالقات تجارية
بين األطراف.
 5سيكون ( 000 000 345ثالثمائة وخمسة وأربعون مليون) توكن " "ADAB Tokenمتاحة خاللICO.
 6فترةICO:
-البدء 15 :يوليو ، 2018

اإلنهاء 15 :نوفمبر .2018 7يؤكد المشتري أنك قرأت وفهمت الكتاب األبيض بالكامل.
 . 8يتم إجراء جميع المدفوعات في عملة المفعول في عنوان العقد الذكي المنشور على الموقع.
 9تضاف " "ADAB tokenالتي اشتراها المشتري إلى محفظة العمالت الخاصة بالعميل والمحددة في حساب المشتري.
 10يتم نقل حقوق ملكية " "ADAB Tokenمن البائع إلى المشتري المقابل عند استكمال عملية الدفع " "ADAB Tokenبواسطة
المشتري.
 11يتم إجراء جميع المعامالت المتعلقة ب " "ADAB tokenحصريًا على موقع البائع على الويب : adabsolutions.com.
 12التكلفة لكل ( 1واحد) " "ADAB Tokenهي 0.1 :دوالر أمريكي بما يعادل  ETHأوBTC.
 13ولدى النظر خصوصية عملية التسجيل المشتري على الموقع اإللكتروني للبائع ،وكذلك الشراء ودفع عملية "األدب رمز" ،والبائع يتحمل
ذلك يتم إجراء كافة اإلجراءات على قبول االلتزامات المالية من قبل المشتري خالل "ضعف التقيد في" نوع التطبيق ويتكون من إجراءات
المشتري النشطة  ،وبالتالي فإن رفض هذه االلتزامات بسبب "خطأ" الخاص بهم أمر مستحيل وال يعتبره البائع .
 15جميع عمليات شراء " "ADAB Tokenنهائية وال يمكن إلغاؤها و  /أو إعادتها.
تعفى األطراف من المسؤولية عن الجزئي أو الكامل عدم الوفا ء بالتزاماتها وفقا لالتفاق الحالي إذا كان عدم الوفاء بااللتزامات هذا كان نشأت
ظروف القوة القاهرة لبعد االشتراك النتيجة التي من االتفاق الحالي نتيجة ألحداث غير عادية التي يمكن للطرفين ال نتوقع وال منع والتي ال
تعتمد على إرادة األطراف ' :الزالزل والفيضانات و األعاصير ،واألعاصير ،والعمليات العسكرية ،واإلضرابات الجماعية ،وأمراض جماعية
(األوبئة) االضطرابات المدنية (أعمال الشغب والتمرد) ،وكذلك تصرفات هيئات الدولة ذات الطبيعة الباهظة و  /أو التقييدية  ،والتي ال يمكن
ألي طرف أن يستمر في الوفاء بالتزاماته بموجب االتفاقية الحالية.
إذا كان ألي من الظروف المذكورة أعاله تأثير مباشر على االلتزام بالفرصة في غضون المهلة المحددة في االتفاقية الحالية  ،فإن هذه الفترة
يجب أن تكون متناسبة مع وقت الظرف المعني.

 . 17إذا كانت التزامات عدم الوفاء ،الناشئة عن اتفاق الحالي ،ويستمر ألكثر من شهر واحد وليس هناك فرصة لتقديم بيان حول المالبسات
تاريخ انتهاء إلزامي ،مما يعوق تنفيذها ،كل طرف له الحق في إنهاء االتفاق الحالي من جانب واحد عن طريق إخطار الطرف اآلخر كتابة ،
دون مطالبات متبادلة لبعضها البعض.
 18في حالة الظروف قوة قاهرة ،والحزب ا لذي ال يمكن أن تفي بالتزاماتها الخاصة وفقا لالتفاق الحالي ملزمة بإخطار الطرف اآلخر لوجود
وانتهاء ظروف القوة القاهرة في غضون خمس ( )5أيام عمل.
 19الطرف الذي لم ينفذ التزامه بإخطار الطرف اآلخر بظروف القوة القاهرة  ،وأبحر لتأكيد هذه الحقيقة من خالل الوثائق المقابلة (بشرط أن
تكون هذه الحقيقة  ،بطبيعتها  ،موثقة أو فرصة تأكيدها الوثائقية المنصوص عليها في التشريع الحالي)  ،يفقد حقه في الرجوع إلى هذه الظروف
في وقت الحق.
 20يتم تسوية جميع النزاعات والمطالبات الناشئة بين األطراف بموجب هذه االتفاقية من خالل التسوية والتفاوض .إذا كان من المستحيل
التوصل إلى اتفاق في غضون ثالثين يو ًما من اليوم الذي قام فيه أحد الطرفين بإخطار الطرف اآلخر من النزاع  ،فيمكن إحالة النزاع إلى
المحكمة .يتفق الطرفان على أن هذه المحكمة هي محكمة موجودة في موقع البائع  ،أو على خيار البائع.
 21تر سل األطراف جميع اإلخطارات أو الطلبات أو الطعون الخطية األخرى إلى بعضها البعض في "العناوين األطراف المحددة في االتفاقية
الحالية .تعتبر اإلخطارات أو الطلبات أو غيرها من الطعون الخطية المذكورة أعاله سارية المفعول إذا تم إرسالها من قبل مكتب البريد في
نموذج خطاب مسجل مع إشعار التسليم  -في التاريخ المحدد في إشعار التسليم  ،يتم تسليمها عن طريق البريد  ،سيتم تسليمها بعد الحصول على
توقيع الطرف الشخصي أو ممثله المفوض.
 22يحق لألطراف إنهاء االتفاقية الحالية باالتفاق المتبادل.
 23إذا تبين أن أيًا من البنود الحالية االتفاقية غير صالحة  ،فإن ذلك ال يستلزم إلغاء االتفاقية بالكامل.

