
سياسة التعامل مع شكاوى العمالء

ترسي هذه الوثيقة املعنية بسياسة التعامل مع شكاوى العمالء اعتباًرا من 12 أكتوبر 2020، وتظل سارية املفعول إىل أن يتم إصدار نسخة أحدث.  تحتفظ رشكة Safecap بحق تعديل هذه الوثيقة أو 

اإلضافة إليها يف أّي وقت. ال تحل هذه الوثيقة محل "اتفاقية الخدمات االستثامرية" )أحكام ورشوط التداول( التي طلبنا منك قراءتها بعناية قبل البدء يف أّي عملية تداول. تتوفر النسخة السائدة من 

.www.markets.com هذه الوثيقة دامئاً عىل موقعنا اإللكرتوين

http://www.markets.com
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صفحة 3 

النطاق والمقدمة1. 

رشكة Safecap لالستثامرات املحدودة )"" أو "الرشكة" أو "نحن"( هي مرخصة من قبل مفوضية قربص للسندات والتداول )"CySEC"( مبوجب الرتخيص رقم 092/08. بالتايل، تخضع الرشكة 

إلجراءات مفوضية قربص للسندات والتداول )CySec( للتعامل مع الشكاوى ومتطلباتها الترشيعية.

الغرض من هذه الوثيقة هو إبالغك باإلجراءات التي سيتم اتباعها من أجل تقديم حل للشكوى التي تقدمها.

تبنت الرشكة سياسة التعامل مع شكاوى العمالء التالية املوضوعة خصيًصا للعمالء "السياسة"( من أجل ضامن ثقافة الرشكة مبعاملة جميع العمالء بإنصاف. لقد تم تصميم هذه السياسة للرتويج 

للتعامل املنطقي والعاجل مع الشكاوى أو النزاعات أو املظامل التي يتم استالمها من العمالء، واملشار إليهم باسم "العميل"، أو "املشتيك" أو "أنت"(. 

إننا نهدف إىل تقديم مستوى رفيع من الخدمة لجميع عمالئنا طوال الوقت لبناء عالقة خدمة قوية وطويلة األمد معك. إننا نقر أنه بني الحني واآلخر، ميكن أن يحدث خطأ أو سوء تفاهم. 

بالتايل، فإننا ملتزمون جوهريًا بالتعامل مع االستفسارات والشكاوى، ونقر بأن آراء العمالء و/ أو تعبريهم عن عدم الرىض هو فرصة لنا للتحسن عن طريق تعزيز منتجاتنا ومستوى خدماتنا.

 )CySec( بالتايل، فقد وضعنا إجراءات شفافة لتنفيذ تعامل منطقي وفعال وعاجل مع الشكاوى، مع حفظ سجالت بكل شكوى مبا يتامىش مع متطلبات مفوضية قربص للسندات والتداول

الترشيعية.

"االستعالم"- يعني أي نوع من عدم الرىض عن خدماتنا املقدمة.

"استعالم التداول"- يعني أي نوع من عدم الرىض عن خدماتنا التي ترتبط بحسابك للتداول أو أنشطة املنصة.

"الشكوى"- تعني التعبري عن عدم الرىض من قبل العميل فيام يتعلق بتوفري االستثامر و/ أو الخدمات اإلضافية املقدمة له/ لها من قبل الرشكة.

االستعالمات والشكاوى2. 

االستفسار - غالباً ما يتم حله خالل فرتة 48 ساعة

إذا مل تكن راضيًا عن الخدمة التي يقدمها Markets.com، الرجاء االتصال بنا عىل خدمة العمالء بأرسع ما ميكن هاتفًيا عىل رقم 278807-22-357+، أو الدردشة املبارشة، أو أرسل بريًدا 

إلكرتونيًا إىل support@markets.com، أو عن طريق منوذج االستفسارات عرب اإلنرتنت، املتوفر دامئًا عىل موقعنا اإللكرتوين، لطلب املساعدة الفورية والعاجلة.

يتوفر مندوبينا لتقديم املساعدة لك عىل تخطي مخاوفك للوصول إىل نتيجة مرضية.

استفسار التداول - غالباً ما يتم حله خالل فرتة 48 ساعة

إذا كان لديك استعالم تداول يرتبط مثاًل بحسابك للتداول وتشغيله عىل منصتنا للتداول Markets.com أو يتعلق بأحكامنا ورشوطنا، ميكنك تقديم استفسار تداول عن طريق تقديم منوذج 

االستفسارات عرب اإلنرتنت، املتوفر دامئًا عىل موقعنا اإللكرتوين. يرجى املالحظة أنه ينبغي تسجيل استفسارات التداول لدينا بأرسع ما ميكن بعد استفسار التداول، أو الحاجة إىل توضيح أو 

حدوث مسألة ما.

يتوفر فريق مكرس من املهنيني للتحقيق والرد عىل استفسارك للتداول بأرسع وقت ممكن- إننا ملتزمون بالرد خالل فرتة 48 ساعة من استالم استفسار التداول عىل أقىص تقدير. حاملا تتم 

مراجعة استفسار التداول، ستتلقى رشحاً توضيحياً كامالً بالظروف والنتيجة.

الشكوى – قد يستغرق حل العملية ما يصل إىل شهرين

يحق لك تقديم شكوى يف أي وقت من فرتة تجربتك للتداول معنا، حيثام شعرت أن خدمتنا ال ترضيك. عندما ال يتم الرد عىل استفسار تداول أو استفسار آخر، أو عندما ترغب بتقديم شكوى 

رسمية يف املرحلة املبدئية أو التالية، ميكنك فعل ذلك عن طريق تعبئة منوذج الشكاوى عرب اإلنرتنت، املتوفر دامئًا عىل موقعنا اإللكرتوين.

يرجى املالحظة أنه ينبغي تعبئة جميع املعلومات املشمولة يف منوذج الشكاوى عرب اإلنرتنت حتى يتمكن قسم التحكم بالجودة املكرس لدينا من مراجعة شكواك عن اطالع. قد نطلب املزيد 

من املعلومات و/ أو الوثائق الداعمة أثناء عملية املراجعة. إننا نطلب منك التعاون املثمر مع عملية املراجعة لشكواك حتى نكمل عملنا ونزودك بأية آراء والرد عليها بأرسع ما ميكن.

التعامل مع شكاويك3. 

عند استالم منوذج الشكاوى عرب اإلنرتنت املكتمل، املتوفر دامئًا عىل موقعنا اإللكرتوين، سرياجع قسم مراقبة الجودة مطالباتك ويسجل استالم شكوى رسمية. عند استالم شكواك، سيتم منحها 

.)CySec( رقم مرجعي فريد، والذي سيتم إعطاؤه رقاًم مرجعيًا فريًدا، والذي سيتم نقله أيًضا إىل الجهة الترشيعية، مفوضية قربص للسندات والتداول



صفحة 4 

العملية التي سنتبعها بحسب تصورنا عند التعامل مع شكواك هي كالتايل:

سنقر باستالم شكواك خالل فرتة 5 أيام، ونزودك بالرقم املرجعي الفريد املسجل، والذي سنقتبسه يف كل املراسالت املوجهة إليك من الرشكة فيام يتعلق بالشكوى، مع إعالمك بأنه يتم  	

التحقيق يف الشكوى.

سنحاول حل شكواك خالل فرتة شهرين من تاريخ تقدميك للشكوى. إال أنه يرجى العلم بأنه يجب أال يتخطى اإلمتام الكامل ملراجعتنا وردنا عىل شكواك فرتة 3 أشهر من تاريخ تقدميك  	

للشكوى.

سيحقق مسؤول مراقبة الجودة باملطالبات ومحتوى منوذج الشكاوى عرب اإلنرتنت املكتمل، واملتوفر دامئًا عىل موقعنا اإللكرتوين، واألدلة التي قدمها املشتيك، واألدلة يف سجالتنا. كجزء من 

 ،)CySec( التحقيق، قد نشارك ونتلقى معلومات )مبا يف ذلك بيانات شخصية أو مالية أو متعلقة بالتداول( تخص شكوى العميل مع/ من أطراف ثالثة )مثل مفوضية قربص للسندات والتداول

أو محقق الشكاوى املالية لقربص، أو مستشارينا القانونيني أو رشكة فرعية تابعة ملجموعة Markets.com من الرشكات( مبا يتامىش مع سياستنا للخصوصية.

ميكن طلب املزيد من التوضيحات واملعلومات املرتبطة بالشكوى من العميل خالل فرتة الشهرين )2(. حاملا يكتمل التحقيق يف شكوى، يجب إرسال رد نهايئ إىل العميل مع نتائج التحقيق 

والتوضيحات وأي إجراءات عالجية تنوي الرشكة اتخاذها لحل الشكوى.

قد يكون الرد الكامل والنهايئ عىل الشكوى أحد ماييل حيث تقوم الرشكة: 

بقبول الشكوى واعتبارها صالحة ذات أرضية قانونية حيث تعرض العميل إلجراءات معيبة أو غري الئقة. بالتايل، قد يتم تقديم تسوية إىل العميل وفًقا لسياسة الرشكة لحل الشكاوى  	

بطريقة ودية وبأحكام عمل الئقة.

بتقديم تسوية عىل سبيل الهبة، حيث ال تقبل الرشكة املطالبات املرفوعة يف الشكوى. ولكن كداللة عىل حسن النية ووفًقا لسياسة الرشكة لحل الشكاوى بطريقة ودية وبأحكام عمل الئقة. 	

برفض الشكوى عىل أنها بال أرضية صالحة تدعم املطالبات وراء الشكوى. يجب أن ترد الرشكة برفض، مع توضيح أسباب الرفض. 	

والجدير بالذكر أنه إذا مل يرد العميل عىل أي من املراسالت من الرشكة )مبا يف ذلك الرد النهايئ( لفرتة تزيد عن شهر واحد )1(، ستعترب الرشكة الشكوى مغلقة. 

إذا عجزت الرشكة عن حل الشكوى خالل فرتة شهرين )2(، ستطلع الرشكة العميل عىل حالة شكواه مع مواصلة التحقيق بها إىل أن يتم التوصل إىل رد كامل. بحسب الواجبات الترشيعية املطبقة، 

متتلك الرشكة شهرًا إضافيًا لحل الشكوى، يف حال تعذر عىل الرشكة حل الشكوى خالل فرتة الشهرين )2(، ويجب إصدار رد نهايئ خالل فرتة تبلغ بأقصاها ثالثة )3( أشهر من يوم تقديم الشكوى.

إذا كنت غري راٍض عن النتيجة عند استالمك الرد النهايئ عىل شكواك أو يف حال عدم تلقيك رًدا خالل فرتة الـ3 أشهر املحددة، ميكنك إحالة شكواك إىل محقق الشكاوى املالية يف جمهورية 

قربص. ملزيد من املعلومات، الرجاء زيارة http://www.financialombudsman.gov.cy. أو ميكنك تقديم شكواك إىل مفوضية قربص للسندات والتداول )CySec( أو أية سلطات أخرى تتمتع 

باألهلية. ميكنك زيارة مفوضية قربص للسندات والتداول )CySec( عىل /http://www.cysec.gov.cy/en-GB/complaints/how-to-complain. وأخرياً، ميكنك اللجوء إىل املحاكم القربصية 

املعنية أو آليات حل النزاعات البديلة. ميكن إيجاد املزيد من املعلومات عن آليات حل النزاعات البديلة وحل نزاعات الشكاوى عرب اإلنرتنت عىل: 

https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/?event=main.adr.show2

الكشف وتحديث السياسة4. 

يجب مراجعة هذه السياسة بانتظام وتحديثها من قبل قسم مراقبة الجودة بالتشاور مع قسم االمتثال، ومبا يتامىش مع التحديثات الترشيعية املطبقة.

حفط السجالت واإلبالغ5. 

من املتطلب من الرشكة، ومبا يتامىش مع املتطلبات الترشيعية والقانونية، الحفاظ عىل سجالت محدثة بجميع ما تم استاله وتسجيله مع تفاصيل التحقيقات التي تم إجراءها، والنتائج النهائية، 

وإجراءات التسوية املتخذة وجميع املراسالت مع العمالء مبا يتامىش مع سياسة الخصوصية.

يجب عىل قسم مراقبة الجودة الحفاظ عىل سجالت مناسبة يف هذا الخصوص، ويجب عىل قسم االمتثال مراقبة ومراجعة امتثال الرشكة بانتظام للمتطلبات الترشيعية املطبقة للتعامل مع 

شكاوى العميل وحفظ السجالت التي يحتفظ بها قسم مراقبة الجودة. 

http://www.financialombudsman.gov.cy/
http://www.cysec.gov.cy/en-GB/complaints/how-to-complain/
https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/?event=main.adr.show2

