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)األردن(  مجموعة Equiti المحــدودة  قبــل  مــن  ُمقّدمــة  االلكترونــي  الموقــع  علــى  الظاهــرة  الخدمــات 
وشــركة Equiti Capital UK المحــدودة

 ،)50248 التســجيل  )رقــم  األردن  فــي  مســجل  تجــاري  اســم  هــي  )األردن(  مجموعة Equiti المحــدودة 
بوليفــارد  فــي  المســجل  بعنوانهــا  األردنيــة  الماليــة  األوراق  قبــل هيئــة  مــن  وهــي مفوضــة ومرخصــة 
 العبدلــي – بنايــة رقــم 23 – شــارع ســليمان النابلســي – مجمــع جوبــا - الطابــق الثانــي – عمــان – االردن.

Equiti Capital UK المحــدودة )رقــم تســجيل الشــركة: 07216039( مفوضــة ومرخصــة مــن قبــل هيئــة الرقابــة 
 EC2A ،الماليــة البريطانيــة )رقــم مرجــع الشــركة: 528328(، بعنوانهــا المســجل فــي 69 شــارع ولســن، لنــدن

2BB، المملكــة المتحــدة.

التعامالت باستخدام البطاقة تتم معالجتها من قبل Equiti Capital UK المحدودة.

إجراءات الشكاوي

موجز للعمالء
Equiti )االســم التجــاري لمجموعــة اكويتــي المحــدوده/ االردن( تولــي أهميــة كبيــرة للحفــاظ علــى معاييــر 
عاليــة. عنــد إعالمنــا بــأي شــكوى أو قلــق، سنســعى لحلهــا بأقصــى ســرعة ممكنــة. نظمــت هــذه اإلجراءات 

لضمــان التعامــل مــع الشــكاوي بشــكل عــادل وبفتــرة زمنيــة معقولــة.
 يتلخص اإلجراء المعتاد على النحو التالي:

-سنســعى لحــل الشــكاوي بأقصــى ســرعه ممكنــه، عنــد عــدم قدرتنــا علــى حل المشــكلة فــي نهاية 
يــوم العمــل التالــي، ســننقل المشــكلة الــى شــخص مســؤول الــذي ســيقوم بــدوره بالتحقيــق فــي 

هذه الشــكوى.

-ســنزودك باســم وأرقــام هواتــف الشــخص الــذي يتعامــل بالشــكوى، هــذا الشــخص الــذي يقــوم 
بالتحقيــق بالشــكوى ســيكون مســؤواًل عــن:

1. تسجيل الشكوى
2. إصدار اشعار استالم فوري للشكوى، وسيكون ذلك عادة خالل ثالث أيام عمل.

إن اشــعار االســتالم ســيحدد طبيعــة الشــكوى وقــد يطلــب منــك توضيحــات إضافيــة، ســيتم التحقيــق 
طلبنــا  حــال  فــي  خطيــًا  نراســلك  وقــد  صلــة،  ذات  اخــرى  ســجالت  و  ســجالتنا  بإســتخدام  بالشــكوى 

لمعلومــات إضافيــة و ســنعلمك بالتطــورات التــي تطــرأ علــى الشــكوى.
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ــرد  نحــن نهــدف لحــل الشــكاوي، بغضــون أربعيــن )40( يــوم عمــل كحــد أقصــى، إذا لــم تســتلم رســالة بال
ــي بعــد )40( يــوم عمــل ستســتلم: النهائ

-رسالة بالرد النهائي حول تفاصيل استنتاجاتنا و حلولنا للشكوى.
ســتؤكد أيضــًا فــي هــذه الرســالة مــا إذا كنــت غيــر راضــي بالجــواب النهائــي، بإمكانــك تحويــل 
الشــكوى الــى هيئــة األوراق الماليــة االردنيــة، و يجــب القيــام بذلــك خــالل ســتة أشــهر مــن تاريــخ 

آخــر رد لنــا واال ستخســر حقــك باإلحالــة.

مــن الممكــن أن يحصــل تأخيــر فــي حــال كنــا بحاجــه لمعلومــات مــن جهــات خارجيــة وال نســتطيع فعــل 
أي شــْي حيــال ذلــك. نحــن نســعى جاهديــن لحــل الشــكاوي خــالل )40( يــوم عمــل، ســنعلمك فــي حــال كان 

هنالــك أي تأخيــر مــن قبلنــا.
فــي حــال إســتالمنا لشــكوى ال تخصنــا، أو تخــص خدماتنــا، وكان بإســتطاعتنا تحديــد الشــركة المعنيــة 

بالشــكوى، ســنقوم:

-مخاطبــة الشــركة المعنيــة، وإعالمهــم بــأن الشــكوى تخصهــم و نقتــرح أن يكــون االتصــال معــك 
مباشرة.

-إرفــاق نســخة عــن الشــكوى األصليــة، و إرســال نســخة لــك عــن رســالتنا للشــركة و مخاطبتــك 
وإرســال نســخة لــك عــن رســالتنا للشــركة مــع أرقــام هواتفهــا و الطلــب منــك االتصــال معهــا 

مباشــرة.

)ستحصل الشركة على نسخة من هذا الخطاب أيضًا(.

إذا كان لديــك أي استفســار عــن هــذه اإلجــراءات، يرجــى االتصــال بــإدارة اإللتــزام: عنايــة مســؤول اإللتــزام 
compliancejo@equiti.com عبــر

 

 

 


