
إجراءات التعامل مع الشكاوى

تعترب هذه الوثيقة حول تقديم شكوى وإجراءات الحامية التنظيمية سارية املفعول اعتباراً من من 16 ديسمرب 2019، ويجب أن تظل سارية املفعول إىل أن يتم إصدار نسخة أحدث. 

تحتفظ رشكة  Safecapبحق تعديل هذه الوثيقة أو استكاملها يف أي وقت. وال تحل هذه الوثيقة محل "اتفاقية الخدمات االستثامرية" )أحكام ورشوط التداول( والتي طلبنا منك قراءتها 

.www.markets.com بعناية قبل الدخول يف أي تداول. تتوفر دامئًا نسخة رائجة من هذه الوثيقة عىل موقعنا اإللكرتوين

http://www.markets.com/ar


صفحة 2  

كيف يمكنني التقدم بشكوى؟

االستفسارات والشكاوى

معاملة العمالء بإنصاف هي أمر جوهري يف ثقافة رشكتنا. تسعى Safecap لالستثامرات املحدودة، عن طريق منصتنا للتداول MARKETS.COM، إىل تزويدكم بأعىل مستوى 
من خدمة العمالء وبناء عالقة خدمة قوية وطويلة األمد معكم. إننا نراجع تعليقاتكم واقرتاحاتكم ومخاوفكم، ونعتربها من األمور ذات األهمية القصوى ألعاملنا. إننا نبذل 

قصارى جهدنا لالستامع إىل آرائكم بالكامل، ونقر بأن آراء العمالء و/ أو تعبريهم عن عدم الرىض هو فرصة لنا للتحسن عن طريق تعزيز منتجاتنا ومستوى خدماتنا.

االستفسار - غالباً ما يتم حله خالل فرتة 48 ساعة

إذا مل تكن راضياً عن الخدمة التي يقدمها MARKETS.COM، الرجاء االتصال بنا عىل خدمة العمالء بأرسع ما ميكن هاتفياً عىل رقم 278807-22-357+ ، أو الدردشة املبارشة، 

أو عن طريق منوذج االستفسارات عرب اإلنرتنت 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 استفسار تداول يرتبط مثالً بحسابك للتداول وتشغيله عىل منصتنا للتداول MARKETS.COM أو يتعلق بأحكامنا ورشوطنا، ميكنك تقديم استفسار تداول عن 

طريق تقديم منوذج االستفسارات عرب اإلنرتنت. 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 الرسمية - 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.

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.

ستحظى شكواك مبراجعة غري متحيزة لتحديد ما إذا كنا قد ترصفنا بشكل منصف وضمن حقوقنا والتزمنا بواجباتنا التعاقدية معك. يرجى املالحظة أنه سيتم منح شكواك رقم 
.)CySec( مرجعي فريد، والذي سيتم نقله أيضاً إىل الهيئة املنظمة، مفوضية قربص للسندات والتداول

حامية البيانات أو استعالم/ شكاوى الخصوصية

إذا كان لديك أي مخاوف فيام يتعلق بالخصوصية وسالمة بياناتك الشخصية، يحق لك تقديم استعالم أو شكوى يف أي وقت أثناء عالقة عملك معنا. لتقديم استعالم، ميكنك 

تعبئة منوذج االستعالم عرب اإلنرتنت. يف حال رغبت بتقديم شكوى، ميكنك تقديم شكوى رسمية يف أي وقت تراودك بها مخاوف حول خصوصية بياناتك أو حامية بياناتك.

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

سنقر باستالم شكواك خالل فرتة 5 أيام	 
سرنسل لك رداً مبدئياً خالل فرتة 14 أيام بعد اإلقرار باستالم شكواك.	 
سرنسل لك رداً خطياً كامالً إلبالغك بالقرار النهايئ خالل فرتة 21 يوماً من استالم املعلومات الكاملة املتعلقة بشكواك وخالل فرتة شهرين من تقديم شكواك )أيهام أقرب(.	 
يف حال عدم قدرتنا عىل إنهاء التحقيق خالل فرتة شهرين وتزويدك برد خطي كامل، سنبلغك بأسباب التأخري. يجب أال يتخطى اإلمتام الكامل ملراجعتنا وعمليتنا فرتة 3 	 

أشهر من تقدميك شكواك.

إذا كنت غري راٍض عن النتيجة عند استالمك الرد النهايئ عىل شكواك أو يف حال عدم تلقيك رداً خالل فرتة الـ3 أشهر املحددة، ميكنك إحالة شكواك إىل محقق الشكاوى املالية 
والتداول  للسندات  قربص  مفوضية  إىل  شكواك  تقديم  ميكنك  أو   .http://www.financialombudsman.gov.cy زيارة  الرجاء  املعلومات،  من  ملزيد  قربص.  جمهورية  يف 
http://www.cysec.gov.cy/en-GB/complaints/how-to- عىل )CySec( أو أية سلطات أخرى تتمتع باألهلية. ميكنك زيارة مفوضية قربص للسندات والتداول )CySec(

/complain. وأخرياً، ميكنك اللجوء إىل املحاكم القربصية املعنية أو آليات حل النزاعات البديلة.
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