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 أحكام تمهيدية األول:الباب 
 

 المادة األولى: تمهيد 

 
 مةفي ما يتعلق بالخدمات المقد و قناة اتصالأمن خالل اية وسيلة ، رتياحهإمتعاضه او عدم إعندما يبدي العميل العمالء وى ان شكيتدو يتم  -أ

 .و سلوكياتهمأو تصرفاتهم أحد منسوبي الشركة أو من أ، اإلستثمارية عن أي من المنتجات
 
 جراء تحرى عن موضوع الشكوى بهدفإمعالجة الشكاوي التي يتم تلقيها من العمالء بالطريقة المناسبة وبأسرع وقت، وبحيث يتم يجب  -ب

 .العمالءمسئول مركز مساندة ليس له أي عالقة بالمسألة موضوع الشكوى، هو  بواسطة شخص مستقل، إيجاد الحل لها أو تسويتها
 
كانت الشكوى التي تم تلقيها ناتجة عن تصرف طرف ثالث يعمل لدي الشركة، أو أوصيت به الشركة فيجب التدخل لمصلحة العميل  إذا -ج

تخاذ اإلجراءات التصحيحية المناسبة والفورية المتعلقة بها.و وبذل الجهد   ا 
 
شرا ؤ وسوف يكون م ق درجة عالية من الرضا لدى العمالءيؤدي إلى تحقيسوف ، هتمام مع شكاوى العمالءا  ن التعامل بعناية وفاعلية و إ -د

 .والمنتج مبكرا حول النجاح في تقديم الخدمة
 

  أنواع الشكاوي المادة الثانية: 
 

 على سبيل المثال وليس الحصر:موضح أدناه بعض أنواع الشكاوى 
  يتعلق بالصناديق االستثمارية.اية مسائل فيما االعتراض على 
  دون الرجوع إلى العميل.بعض أنواع الخدمات إلغاء أو وقف 
 المدارة فقدان مبالغ من المحفظة االستثمارية. 
  ضد المستثمر.الشركة المطالبات المالية المقدمة من 
 الشركةعتراض على تدني مستوى الخدمات المقدمة من إلا. 
  في إدارة المحفظة.مدير المحفظة اإلستثمارية التقصير من قبل 
 اإلستثمارية المدارةمحفظة العلى كشف  عتراضإ. 

  



 

 

 الخاصة بتلقي شكاوى العمالء العمليات تسلسلالباب الثاني: 

 
 الشكاوى  ستالمإالمادة الثالثة: 

 
وذلك لمعالجة ومتابعة شكاوي العمالء والتأكد من حلها بالتعاون مع ، العمالءمسئول مركز مساندة  إلى العمالء شكاوى  توجه أن يجب -أ
 المعنية األخرى.إلدارات ا
 
سئول مإلى تسليمها مباشرة يجب العمالء أي شكوى من عميل بواسطة مسئول خدمة العمالء أو بواسطة مسئولي عالقات في حال إستالم  -ب

  .مركز مساندة العمالء
 
رشادهم عند فتح حساب يجب  -ج ي عدم التردد بالتقدم ف، و قد يواجهونهامعالجة الشكاوى التي إجراءات باإلستثمار، إخطار جميع العمالء وا 

  : ستعمال إحدى هذه القنواتأو شكواهم من خالل إأي وقت باستفساراتهم 
 
  :للشركة لكترونيإل ا الموقع. 0

رسالها يمكن اإلنترنت بحيث شبكة على الشركة موقع من االستفادة للعميل يمكن البريد من خالل  بسهولةه تعبئة نموذج الشكوى إلكترونيا وا 
 customersupport@itqancapital.comاإللكتروني: 

 
 :. المخاطبات الرسمية6

أو من  244تحويلة  1066432666الشركة، رقم  على فاكس، أو على العنوان البريدي للشركةالخاصة به  الشكوى  بإرسال العميل يقوم
  لتسجيل الشكوى على النظام الخاص بالشكاوى. 0114141011على الهاتف المجاني للشركة االتصال على مركز مساندة العمالء خالل 

 
 :الزيارة الشخصية 3.

بتسليمها في مقر الشركة أو المنتج،  الخدمة أو باألشخاص تتعلق شكوى  لتقديم مباشرة الشركة مقر زيارةالعميل،  وكيلأو  للعميل يجوز -أ
  .مسئول مركز مساندة العمالءإلى 

 
وتاريخ  موضوع يتضمن والذي الشكوى  تسجيل نموذج على الشكاوى  توثيقمسئول مركز مساندة العمالء،  على يجب األحوال جميع في -ب

 .العميل سمأو ورقمها  الشكوى 
  

mailto:customersupport@itqancapital.com


 

 

 الباب الثالث: التعامل مع شكاوى العمالء
 

 التطبيق عن المسئولالمادة الرابعة: 
 
 ومتابعتها المعنية تااإلدار  قبل من وتسجيلهاها توثيقو  العمالء شكاوى  كافة ستالمإ تأكيد عن مسؤوليعتبر مسئول مركز مساندة العمالء  -أ

  .إغالقها حتى فعال بشكل
 
 اإلجراءات تخاذا  و  المبدئية التصحيحات وعمل الشكوى  راجعةعن م ينطبق أينماعن  المسؤولة هي المعنيةأعمال الشركة  تاإدار تعتبر  -ب

 .الشكوى  إلغالق التصحيحية
 

 الدورة الزمنيةالمادة الخامسة: 
 

( 6جميع الشكاوى خالل يومي )الرد على يعتمد وقت حل ومعالجة شكوى العميل علي طبيعة ومدى حساسية الشكوى، في جميع األحوال يجب 
خمسة أيام عمل، ما عدًا ما هو  الشكوى  لحل المتوقع الوقت يتجاوز أال يجب الشكوى، نوع عن النظر وبغض، الشكوى  عمل من تاريخ إستالم

 على النحو التالي: التعامل مع شكاوى العمالء ودراستها وحلهاله عالقة بأي شق قانوني، وبحيث يتم 
 

 .بطاءإالتعامل مع شكاوى العمالء بفاعلية وعدالة وبلباقة ودون ، بحيث يتم فورا وعند تلقيها، تدوين الشكوى  .0
ت الخدماعلى مالحظاته على ستعداد للمساعدة وتقديم العون وذلك من خالل شكر العميل إلهمية ترك انطباع لدى العميل باألمن ا .6

 .يتم تقدميهاو المنتجات التي أ
وم التالي و في صبيحة اليأصيلها للجهة المعنية بالشكوى في نفس اليوم وتو ، مسئول مركز مساندة العمالءمن قبل ة الشكوى متابع .4

 . األربعاءن قدمت في يوم إن جرى تلقيها بعد الساعة الرابعة عصرًا وصباح يوم السبت إ
العمل و  ،لتباسإو أو سوء فهم أعتذار شفويا للعميل عن اي خطأ إلا، وبحيث يتم يجب أن يبدي منسوبي الشركة إهتمامهم بالعميل .3

 .حل المشكلة بوقتهاعلى 
لقيام بجمع يتوجب ا همستوى بالشركة فان ألعلىبدى نيته في تصعيد الشكوى أو أعتذار خطي إفي حال اصرار العميل الحصول على  .5

 .يضاحات تاريخية موثقة واضحة وكاملةإمزيدا من المعلومات حول الشكوى مشتملة على 
شكل وافى والرد عليها كتابيًا وبه ستتم مراجعة شكواوأنه لإلدارة المختصة بالشركة، ارسلت  بان شكواه قدكتابيا يجب إخطار العميل  .2

تمالية ، خاصة في حال إحح الخيارات المتوفرة لمتابعة الموضوع داخل الشركةيوضسيتم تأنه ، و المسئول المختصوبعناية من قبل 
 .لمحكمةالدعوى أمام ا إقامة

  



 

 

 الخاصة بتلقي ومعالجة شكاوى العمالء اإلجراءاتالباب الرابع: 
 

 الشكوى  وتوجيه مراجعة المادة السادسة:

 
توثيق وتدوين شكوى العميل ويتم  التحقق من هوية العميلب الشكوى، استالم بمجرد العمالءيقوم مسئول مركز مساندة  .0

 . في " نموذج شكوى"
إيجاد وتحديد األسباب من وراء ، والعمل على بالتحقق من تفاصيل شكوى العميل العمالءمسئول مركز مساندة  قومي .6

 . السعي ومحاولة اإلجابة على شكوى العميل بأفضل شكل ممكن، و الشكوى 
رسال وحفظ نموذج شكوى العميل العمالءمسئول مركز مساندة إذا إقتنع العميل باإلجابة المقدمة، يقوم  .4  بشكر العميل وا 

 .بملف العميل
ليفون تتزويد العميل برقم مرجعي لشكوى العميل ورقم يتم تفعيل الشكوى بصورة رسمية و إذا لم يقتنع العميل باإلجابة،  .3

 المساندة للمتابعة.مركز 
 

تخاذ االجراءات التصحيحية المادة السابعة:  تصنيف الشكاوى وا 
 
ها لإلدارة توجيهيتم و  وطبيعة ومدى حساسية الشكوى تصنيف الشكاوى حسب اإلدارات ب العمالءيقوم مسئول مركز مساندة  .0

 .له المتوقع الوقت ديتحد، و التصحيحي جراءإلا تخاذإل ذات العالقة 
 يوثقعلى أن  إضافية تفاصيل أي على للحصول العميل بزيارة العمالءمسئول مركز مساندة  يقوممن الممكن أن  .6

 خالل مذكرة يتم إرفاقها مع نموذج الشكوى.، أو من الشكوى  نموذج نفس على العميل مع جتماعإلا
 والبدء لها الجذرية سبابألا وتحليل الشكوى، لدراسة اإلدارة عن ممثل تفويضتم ي ،المعنية اإلدارة مدير موافقة على بناءً  .4

 .ذلك تطلب أينما التصحيحي اإلجراء بتنفيذ
اإللتزام  إدارة إلى التصحيحية ءاتااإلجر  تتضمن والتي بالشكوى  المرتبطة المستندات كافة بتوجيه المعنية اإلدارة مدير يقوم .3

دارة المراجعة الداخلية ل  .ءاتااإلجر  هذه عليةاف من لتحققومكافحة غسل األموال وا 
 الشكوى  إغالق يتم الحل  ىموافقتها عل حال وفي الشكوى  نموذج على التعليقاإللتزام ومكافحة غسل األموال ب إدارةتقوم  .5

، وفي حال العكس، يجب رفع األمر إلى المستوى التصحيحي اإلجراء تنفيذ عن رضاه من والتأكد العميل مخاطبة بعد
 . األعلى إلتخاذ القرار المناسب

 

 

 

 



 

 

 
 وثائق ومستندات الشكاوى  حفظ: المادة الثامنة

 
 ، اإللتزام بما يلي:العميل من إجراءات العناية الواجبة تجاه وكجزءيتوجب 

 
  الحفظ لحفظ نسخة من الشكوى في ملف العميل.إدارة مدير الى إرسال نسخة من شكوى العميل   -0

 
 لمدة، ونيلكتر إ ورقي أوبشكل  -إن وجدت  -يتم الحصول عليها التيالخاصة بالشكوى  حفظ أصل أو نسخ المستندات  -6

ا هحفظويتم  .لمحكمةالدعوى أمام ا حال إقامة فيدليل إثبات كن صالحة لالعتداد بها تكوعلى أن ، سنوات 3 عن تقل ال
  سنوات.  يد على عشرتز ذلك مدة  ولو استمر، نتهاء القضيةإحتى 

 
بإضافة شكوى العميل والحل والوقت  المكتوبة وتوثيق اإلجراءات المتخذة حيالهاتحديث سجل شكاوى العمالء يجب  -4

 . المستغرق في حل ومعالجة المشكلة
 

 العمالء شكاوى  تحليل: المادة التاسعة
 

 للتركيز سنوي  ربع بشكل المستلمة والمسجلة العمالء شكاوى  لكافة شامل تحليل عملالمراجعة الداخلية  إدارة على يجب .0
 التصحيحية اإلجراءات باتخاذ والبدء المتكررة الشكاوى  التحليل هذا يحدد، حيث تكرارهامدى و  الحرجة الشكاوى  على

 نظام في التغيرات تنفيذ وعلى الشكاوى  في تجاهاتإل ا تحديد على التحليل هذا يساعدالخاصة بها، ومن ثم  والوقائية
 .العميل إرضاء وتحقيق الجودة

 
المدونة،  العمالء شكاوى  لكافة ملخص مع العمالء شكاوى  سجل نموذجنسخة من  حفظالمراجعة الداخلية  إدارة على يجب .6

 .وللعلم لمراجعتهالرئيس التنفيذي كل ثالثة أشهر  إلىتقرير بذلك  تقديمو  تحليلهال
 

  



 

 

 الباب الخامس: المسائل الرقابية الخاصة بتلقي شكاوي العمالء
 

 المستندات الواجب إرفاقها مع الشكوى المادة العاشرة: 
 
 إحاطة كل موظف يعمل مع العمالء باإلجراءات الخاصة بتلقي وتسوية شكاوى العمالء. يجب -أ
 
 ات الموضحة أدناه:مستندال ن ينظر أو تستكمل إجراءات معالجة الشكوى في حالة عدم إرفاقل -ب
 

 صورة من بطاقة الهوية. .0
 المدنية للوكيل الشرعي.صورة من الوكالة الشرعية )في حالة وجودها( وصورة من بطاقة األحوال  .6
 ) في حالة وجودها (.، جميع المستندات المؤيدة للشكوى . 4

 
 تسجيل االتصاالت الهاتفية وحفظها حتى نهاية حل الشكوى المادة الحادية عشر: 

 
عة متابمن ثم لإلدارة ذات العالقة و  هاشكاوى وتقديمالألجل تسجيل تهم و لمساعدة العمالء لمساندمجاني خط هاتف  يجب إستخدام -أ

 .العمالءمسئول مركز مساندة الشكاوى من خالل 
 
 وحفظها لمدة ثالث سنوات علي األقل. العمالءمركز مساندة تسجيل جميع المحادثات التي تتم عبر يجب  -ب
 

____________ 
 


