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 :الغرض

 

وبهدف تحقيق الهدف المنشود المتمثل في إرضاء . رسالتهاتعتبر سيب رضا العمالء جزًءا رئيسيًا من 

أي مخاوف أو مشاكل مع أي من إداراتنا أو فيما يتعلق إذا كان لديك ف الكرام،بصفتك أحد عمالئنا العمالء، و

لضمان و ة المطلوبةلمساعدلك ا لتوفير خدمتكل جاهز فريق خدمة العمالء لدينا فإن المقدمة، نابأي من خدمات

  كافة احتياجاتك بشكل كامل وسريع. تلبية

 

 ،الءالتي يقدمها العم الشكاوىتتعامل مع للتأكد من أن شركة سيب  الالزمة تحدد هذه السياسة خطوات العمل

مع  ،واستقاللية ،وكفاءة ،بإنصاف ،المرخصه لألنشطة  بمزاولتها فيما يتعلق مكتوبة،سواء كانت شفهية أو 

 .العناية الواجبةمراعاة 

 

 :نَِطاقال

 

 مباشر. الرئيس التنفيذي بشكل شرافإيقع نطاق تنفيذ هذه السياسة ضمن اختصاص مسؤول الشكاوى تحت 

 داخل سيب. الصالحياتتفويض هيكل  مراعاةيجب تنفيذ هذه السياسة مع 

 

 :محتوياتال

 

 بيان السياسة العامة .1

 

 معالجةة تنفيذ سياسل ،المسؤولة عن اإلدارةالجهة ها تحددكما  اإلرشادية،تمثل البيانات التالية السياسة 

 :شكاوى التأمين

 

 :تشمل الشكاوى، على سبيل المثال ال الحصر، ما يلي 1.1

 

لشركة فيما يتعلق بتوفير ا ،تواصل مستدامةوسيلة بسواء شفهيًا أو  ،أو عدم رضا تظلّم بداءإ 1.1.1

 .نشاط منظمالمنتج أو الخدمة  توفير سيكونأو  إذا كان خدمة،( لمنتج أو توفير)أو عرض 

 

 .(دعاء بأن شركة سيب تصرفت خار  شروط اتفاقية العميل ذات الصلة )إن وجدتاال 1.1.2

 

ألي متطلبات  مخالفةأنها تنطوي على  صاحب الشكوىأو يزعم  على،أي مسألة تنطوي  1.1.3

 .تنظيميةقانونية أو 

 

 تكبد العميل خسارة مالية.مسألة قد تؤدي إلى  أو ، أو خطأ،أي ادعاء يتعلق بسوء تصرف 1.1.4

 

 :تنص إجراءات معالجة الشكاوى الداخلية على ما يلي 1.2

 

 .تلقي الشكاوى 1.2.1

 

 .الرد على الشكاوى 1.2.2

 

 .فيما يتعلق بالشكاوى الواردة وفقًا لهذا الجزء اتخدمالاستيفاء معايير  1.2.3

 



       
 

 .أخرى معتمدةإحالة الشكاوى إلى شركات  1.2.4

 

ً طر يسكل شكوى من قبل شخص يتمتع بالكفاءة الكافية ول فيق المناسب يالتحق  1.2.5 بشكل  فا

 .الشكوىالفعل أو اإلغفال موضوع مباشر في 

 

تسوية الشكوى )بما في  صالحية ،وىاشكالالشخص المسؤول عن الرد على أن يكون لدى  1.2.6

 حيةالصالإذا كان ذلك مناسبًا( أو الوصول بسهولة إلى شخص لديه  اتالتعويض تقديمذلك 

 .الالزمة

 

 الشكوى، قبولوإذا تم بشكل واف مع التطرق إلى موضوع الشكوى، الرد على الشكوى  1.2.7

 .م التعويض المناسبيتقد

 

 ،برنامج تسوية منازعات العمالء اللجوء إلىحقهم في عن كتابيًا  وىاالشك أصحاب إطالع 1.2.8

 .إذا كان ذلك مناسبًا

 

 :باإلضافة إلى ذلك وفقًا لتشريعات مركز قطر للمال 1.3

 

مع  هانسخة من مشاركةوموظفين على الإجراءات معالجة الشكاوى الداخلية  تعميم كافة 1.3.1

 .الطلبعند  ،عميلال

 

 لرسميا العملدوام  بانتهاء)ما لم يتم حل الشكوى  لدى تلقي الموظف للشكوى من قبل العميل 1.3.2

 .وىابتزويد العميل تلقائيًا بنسخة من إجراءات معالجة الشك ، يقوم الموظفالتالي(اليوم في 

 

 ضمن برنامج ةمشمول افي الدوحة إشعاًرا يشير إلى أنه اعرض سيب بوضوح في مكتبهت 1.3.3

 .زعات العمالءانمتسوية 

 

 ادل،عد العميل بتعويض يشكاوى العمالء في الوقت المناسب وتزوكافة مع  التعاملتضمن سيب  1.4

 .مسؤولة عنهاقد تكون  إغفالحاالت أفعال أو  ةعن أيوذلك مالي أو غير ذلك، سواء 

 

منازعات لحل أي شكاوى من العمالء في الوقت التسوية برنامج ينسق جميع الموظفين مع  1.5

 المناسب.

 

 وىااستالم الشك .2

 

 كما يلي: الرد يتعين عليهأو عبر الهاتف،  باليدشكوى أي موظف العندما يتلقى  2.1

 

 .مهذب وبرحابة صدر بأسلوب 2.1.1

 

 .بالمسؤولية بطريقة ال تقر 2.1.2

 

 .قد تكبد خسارة مالية بأنهالتأكد من فهم طبيعة الشكوى وما إذا كان العميل يدعي  2.1.3

 



       
 

ً إذا كان العميل   2.1.4 كة أن الشربالعميل  فيجب ابالغ جدية،فقط ولم يكن لديه شكوى  منزعجا

. إذا كان لدى العميل اإلزعا هذا سبب له عدم تكرار الموقف الذي  أن تضمنستحاول 

تزود العميل بنتائج سو في الشكوىق الشركة ستحقّ  أنب هفيجب ابالغ جدية،شكوى 

 .التحقيقات في الوقت المناسب

 

ة ال يمكن حل المشكلفي حال سيب  في وىاشكال معالجةتزويد العميل بنسخة من إجراءات   2.1.5

 .على الفور

 

 تسجيل الشكاوى واإلبالغ عنها .3

 

 يلي: ضمان ماحاول سيب ست 3.1

 

 .التعامل مع شكاوى العمالء في الوقت المناسب وبطريقة مناسبة  3.1.1

 

 .السرعةعلى وجه  الرد عليهاو في الشكاوى للتحقيق الالزمة خطواتالاتخاذ   3.1.2

 

إخطار العميل بأي خطوات أخرى قد تكون  الفور،في حالة عدم معالجة الشكوى على   3.1.3

 .تسوية المنازعات برنامجمتاحة بموجب 

 

لشكوى ا قيد كتابي،شفهي أو  بشكلسواء  العميل،شكوى  تلقىعلى الموظف الذي  تعيني  3.2

التمييز بين الشكوى بعد وى وإرسالها إلى إدارة االمتثال افوًرا في صحيفة سجل الشك

 .وتقييم أهمية الشكوى ،واالستفسار

 

 شخصمن قبل الشكاوى من قبل مسؤول االمتثال الذي هو عضو في اإلدارة أو  معالجةتم ت  3.3

 يمتلكو ،إليهالشكوى الذي يتم تقديم يكون أعلى درجة من عضو طاقم العمل أو اإلدارة 

 المطلوبة.الخبرة والكفاءة واألقدمية 

 

أو إذا كانت الشركة  الشركة،تم تقديم شكوى ضد أكبر عضو في اإلدارة داخل  في حال  3.4

 بدوره، التنفيذي الذي سيقوم الرئيسإلى  ينبغي إحالة الشكوىف المشكلة،غير قادرة على حل 

 .مجلس إدارة الشركة بالرجوع إلى األمر،إذا لزم 

 

 :يجب أن يتضمن سجل الشكوى جميع المعلومات التالية 3.5

 

 .تاريخ استالم الشكوى 3.5.1

 

 .الشكوى صاحباسم  3.5.2

 

 .المستلماسم  3.5.3

 

 .باستالم الشكوىالقسم المعني  3.5.4

 

 .(وجهاً لوجه الفاكس، اإللكتروني،البريد  الهاتف،عبر طريقة استالم الشكوى ) 3.5.5

 



       
 

 .الشكوىاسم الشخص الذي حقق في  3.5.6

 

 .الشكوىوصف موجز للشكوى بما في ذلك أي مراسالت بين الشركة ومقدم  3.5.7

 

 .نوع الشكوى للتمييز بين الشكوى أو االستفسار 3.5.8

 

 .فئة الشكوى  3.5.9

 

 .(منخفض ،خطر مرتفع،مستوى األهمية ) 3.5.10

 

 .معالجة ملخص التحقيق بشكل مستقل من قبل مسؤول االمتثال  3.5.11

 

 .توفير سبل االنصافاإلجراءات المتخذة لحل الشكوى أو   3.5.12

 

 .التحقيقحالة الشكوى سواء كانت مغلقة أو معلقة أو قيد   3.5.13

 

متكررة أو نظامية إن أمكن، الخطوات التي اتخذتها الشركة لمعالجة مشكلة   3.5.14

 الشكوى. كشفت عنها

 

 .تلقي الشكوى الذي تم فيه يومالسنوات على األقل بعد  6يجب االحتفاظ بجميع السجالت لمدة   3.6

 

الرد يوضح جميع الخطوات بخطاب  ارسالسيتم  بذلك،ما لم يتم حل المشكلة في وقت اإلقرار   3.7

ميع ج تكونتسوية المنازعات. يجب أن  برنامجالمطلوبة وإخطار العميل بحقه في إحالة األمر إلى 

 من قبل مسؤول االمتثال.موقّعة الشكوى  صاحب الموّجهة إلىالردود الكتابية 

 

يجب إرسال نسخ من جميع المراسالت المتعلقة بالشكاوى الجديدة والتطورات المتعلقة بالشكاوى  3.8

 على الفور. الموجودة إلى إدارة االمتثال

 

 من الموظفين التعاون بشكل كامل، باإلضافة إلى تقديم كافة لبطّ تم الالتحقيق، سيعند إجراء  3.9

 .المطلوبةمستندات ال

 

 إلى ديمهقالسجل وت كمالاست ،التحقيقالذي يتولى االمتثال  تعيّن على مسؤولبعد التحقيق، ي 3.10

 .تسوية مع العمالءنتهاء من إجراءات الالمعنية لالاإلدارة 

 

 تسوية الشكاوى .4

 

 جانب الخطأ من يجب التحقيق في الشكوى وإبالغ العميل بالنتيجة في أسرع وقت ممكن. إذا كان  4.1

 سداد التكاليف. االقتضاء،وعند  الموقف،ويجب تصحيح  اعتذار،فيجب تقديم  ،سيب

 

مت تسويتها ت قدالشكوى يجوز اعتبار أن  بالشكوى،إذا تم تقديم رد موضوعي للعميل فيما يتعلق   4.2

في حالة عدم وجود إشارة من العميل أنه غير  الرد،بعد انقضاء سبعة أيام من تاريخ  وذلك، حلهاو

الشكوى بالموعد النهائي للرد كتابةً. وبناًء على  صاحب ابالغيجب  ذلك،راٍض عن هذا الرد. ومع 

 :ينبغي إدرا  الفقرة التالية في الرد عند االقتضاء ذلك،



       
 

 ،بحلول يوم/شهر/سنةفي حال عدم استالمنا رداً من قبلكم أخذ العلم بأنه يرجى  أخيًرا،"و  4.2.1

المسألة قد تم تسويتها نعتبر أن سفإننا  الرسالة،سبعة أيام من تاريخ هذه  أي في خالل

 والشكوى قد تم حلها".

 

إلى  داعمةالمستندات نسخ من ال السجل ويرسل مسؤول االمتثال ستكملبعد تسوية الشكوى، ي  4.3

 .سجالتلحفظها في الإدارة االمتثال 

 

 إرشادات شكاوى العمالء  .5

 

 فيه. اتلقيه الذي تم يوماليوم العمل التالي بعد  بانتهاءحل الشكوى  في حال عدمتنطبق هذه القاعدة 

 

 .شكاوى العمالء وفقًا ألنظمة مركز قطر للمال لمعالجةفي ما يلي الخطوات الواجب اتخاذها 

 

ً لصاحب الشكوى  5.1  تاريخ استالمأيام عمل بعد ( 5خمسة )في غضون تقدّم سيب إقراراً خطيا

 اإلقرار: هذا يتضمنحيث  الشكوى،

 

 .الشكوى يعالجالذي  للموظفاالسم أو المسمى الوظيفي  5.1.1

 

 ، بناء علىشركة سيبوالمعتمدة من شكاوى ال معالجةل الداخلية جراءاتاإلتفاصيل عن  5.1.2

 ،طلب العميل

 

 (5خمسة ) يمكن دمجها مع الرد النهائي إذا كان بإمكان الشركة تقديم الرد في غضونو  5.1.3

 .الشكوى تاريخ استالمأيام عمل بعد 

 

 ىالشكوصاحب  منحسيب  على  تعيّني الشكوى، من تاريخ استالمأسابيع  (4) خالل أربعةفي  5.2

 :إما

ً نهائي اً رد  5.2.1  ؛ا

  

ً  اً ردأو   5.2.2 تقوم باالتصال حل الشكوى ويوضح متى س قدرتها علىب عدم اسبأيشرح  خطيا

 .بشأن الشكوى مرة أخرى بصاحب الشكوى

 

 صاحب الشكوى منحسيب  على  تعيّنالشكوى، ي من تاريخ استالمأسابيع  (8) خالل ثمانيةفي  5.3

 إما:

 ياً؛نهائ اً رد 5.3.1

 

 كتابياً: اً ردأو  5.3.2

 

 ،اإلضافيشركة سيب على تقديم رد نهائي، وأسباب التأخير عدم قدرة يوضح   5.3.2.1

 .  نهائيتقديم رد ل يبين الفترة الزمنية المتوقعةو

 

تسوية منازعات  برنامج إحالة الشكوى إلىبأنه بإمكانه الشكوى  صاحبيطلع   5.3.2.2

 .تأخيرال عنفي حال لم يكن راضياً العمالء 

 



       
 

 :الرد النهائييتضمن  5.4

 

  مناسبًا؛قبول الشكوى وعرض التعويض إذا كان ذلك  5.4.1

 

   الشكوى؛عرض التعويض دون قبول أو  5.4.2

 

الشكوى بأنه يجوز له إحالة الشكوى  صاحبرفض الشكوى وإبداء أسباب رفضها وإبالغ  5.4.3

تفاصيل االتصال مع بيان أشهر  (4أربعة ) في غضون العمالء تسوية منازعات برنامج إلى

البريد في ما يلي عنوان غير راٍض عن الرد النهائي.  صاحب الشكوىإذا كان  رنامج،البب

 articles@cdrs.org.qa :برنامج تسوية منازعات العمالءباإللكتروني الخاص 

 

 إحالة الشكاوى إلى شركات أخرى .6

 

مركز قطر للمال قد تكون تابعة للها  صّرحإذا اقتنعت سيب ألسباب معقولة بأن شركة أخرى م 6.1

مقدمة لاشكوى الجزئي عن الفعل أو اإلغفال المزعوم في بشكل مسؤولة بشكل منفرد أو مشترك أو 

إحالة كل الشكوى أو جزء منها إلى الشركة األخرى.  ، في هذه الحالة،يجوز لهاف العميل،قبل من 

 ة أخرى من عدمه. قرار إحالة هذا النوع من الشكاوى إلى شركاإلدارة العليا تتخذ 

 

 :يجب اتباع اإلرشادات التالية الشكاوى،عند إحالة  6.2

 

 ولكن في موعد ال يتجاوز الفور،حالة إلى الشركة األخرى المصرح لها على اإلإجراء   6.2.1

بأن الشركة المرخصة األخرى  ةمقتنع تصبح فيه اإلدارةأيام عمل بعد اليوم الذي  (5خمسة )

جزئي عن الفعل أو اإلغفال موضوع بشكل قد تكون مسؤولة بشكل منفرد أو مشترك أو 

 .الشكوى

 

 .وسيلة تواصل مستدامةحالة باستخدام اإلإجراء   6.2.2

 

ل عن اإلحالة وتفاصيل االتصا ذلك،في الرد النهائي أو غير  كتابيًا،الشكوى  صاحبإخبار   6.2.3

 .األخرىبالشركة 

 

مقتنعة بأن الشركة األخرى قد تكون وحدها المسؤولة عن الفعل أو  اإلدارة العليا ما لم تكن  6.2.4

فيما الشروط  في االمتثال لمتطلبات ارستمريتعين عليها اال الشكوى،اإلغفال موضوع 

 .يتعلق بالشكوى

 

قد  أن العميل تم اعتبارفي ،مصّرح لها أخري إليها من قبل شركة  ُمحالةإذا استلمت سيب شكوى   6.3

 عند استالم اإلحالة. سيب قبل تم استالمها من هوأن سيب؛رفعها مباشرة إلى ب قام

 

 للكشف عن مواطن الضعف العامةتحليل الشكاوى  .7

 

حقيق فيما بما في ذلك الت الشكاوى،تحلياًل مناسبًا ألنماط بإجراء سيب شركة قسم االمتثال في  يقوم 7.1

ري ، وذلك بشكل دولعمالءبين ار شيوعاً أكث أو مشكلة معينةإذا كانت الشكاوى تشير إلى مشكلة 

 )مرة في السنة على األقل(. 

 

mailto:articles@cdrs.org.qa


       
 

 .يتم توثيق نتائج التحليل وتقديمها إلى مسؤول إدارة المخاطر بالشركة وإلى اإلدارة العليا 7.2

 

طر للمال مركز قفي الشكاوى التي يتلقاها ضد الوسطاء )سواء قسم االمتثال في شركة سيب يحلل  7.3

أخرى( فيما يتعلق بالمنتجات التي وزعها الوسطاء نيابة عن الشركة، لتمكين  أي جهةأو في 

 تحتا  إلى معالجة. المسائل التي قدوتحديد  بشكل كاملالشركة من تقييم تجربة العميل 

 

 معالجة الشكاوى نموذ  .8

 

يمكنك إبالغنا بمشكلتك التي لم يتم حلها أو أي نقص في مستوى الخدمة عن طريق ملء هذا النموذ  

 :وإرساله إلينا على العنوان التالي

 seibinsurance.comcomplaints@: البريد اإللكتروني

 6800 4402 974+: فاكس

 10973: صندوق بريد

 

 كفترة زمنية معقولة إلبالغ خاللأيام عمل وسنتصل بك  (5خمسة ) سنقر باستالم شكواك في غضون

 .الحل المناسب/ بالرد 

 

 :تاريخ الشكوى

 

 :مقدم الشكوىاسم 

 

 :جوالرقم ال

 

 :البريد اإللكتروني

 

 :الخدمة/ المنتج 

 

 :بوليصة رقم

 

 :البريد اإللكتروني                                   لهاتفا: صال المفضلةطريقة االت

 

  :وصف الشكوى

mailto:complaints@seibinsurance.com


       
 

 مستقل محكمإلى  بطلب متعلقة بالتقدمالرشادات اإل

 

 :مستقل محكمإلى  بطلب من يمكنه التقدم (1

 الفرد.عميل ال (أ

ً  20إذا كان عدد موظفي شركة مقدم الطلب ال يتجاوز تجاري )ولكن فقط العميل ال (ب  .(موظفا

 جماعية. وثيقة تأمينبموجب  اً مستفيد الذي ال يزال أو كانفرد ال  ( 

 .متوفى فردعلى قيد الحياة لعميل معال فرد  (د

 .متوفى فردممثل شخصي قانوني لعميل  (ه

 .متوفى فردعميل لأرملة أو أرمل  (و

 .عميل فرد لصالحفرد يحق له االستفادة من عقد تأمين صادر  (ز

 

 بالطلب: تقدملا مكنمتى ي (2

 أشهر تقويمية بعد: (4أربعة ) المستقل في غضون المحكميجوز تقديم طلب إلى  (أ

 

 ؛  (انتهاء فترة الردتلقي الرد النهائي )حتى لو تم تقديمه بعد  .1

 .الشركة رد من قبل تقديم دون أو انتهاء فترة الرد .2

 

 يها فيعلالمنصوص بعد انتهاء الفترة  الطلب المقدم ، والنظر والبّت فيحكم قبولميجوز لل (ب

 .بوجود سبب كاٍف للتأخير في تقديم الطلبالمحكم إذا اقتنع  ،(1) القاعدة الفرعية

 

 :كيفية التقديم (3

على  هالمبلغ عنهيئة التنظيم على عنوانها للغرض  عبرالمستقل  المحكمطلب إلى اليجب تقديم 

 أو بأي طريقة أخرى تسمح بها الهيئة. معتمد،موقع ويب 

 

 :المستقل المحكمقرار  المترتبة على ثاراآل (4

ن ولك ،هيجوز لمقدم الطلب قبول القرار أو رفض ،هقرارالمستقل  المحكمبعد أن يصدر  (أ

حكم تمديد فترة ميوًما بعد إخطاره بذلك. يجوز لل 21يجب عليه القيام بذلك في غضون 

 .كاف للقيام بذلكبوجود سبب  محكمالالقبول )إما قبل أو بعد انتهاء الفترة( إذا اقتنع 

 

 (،ذه الفترةأي تمديد لهخالل يوًما )أو  21خالل فترة قرار للمقدم الطلب  في حال عدم قبول (ب

 .قد رفض قبول القرارأنه يُعتبر مقدم الطلب 

 

 اً.ال يكون ساريأنه رفض( قبول القرار، فإن القرار  تم اعتبارهإذا رفض مقدم الطلب )أو  ( 

 

ها ل مصرحالإذا قبل مقدم الطلب القرار، يكون القرار ملزًما لكل من مقدم الطلب والشركة  (د

 .المعنية

 

يجب على الشركة االمتثال للقرار )وعلى وجه الخصوص يجب أن تدفع لمقدم الطلب أي  (ه

 .( في أقرب وقت ممكن عمليًاله تعويض ممنوح

ً القرار نهائييكون  (و  لالستئناف. وغير قابالً  ا


