
شركة XTB العالمیة المحدودة (XTB) مرخصة ومنظمة من قبل لجنة الخدمات المالیة في بلیز. (FSC رخصة رقم:000302/316). تم تسجیل XTB في 
بلیز تحت الرقم المسجل 153،939 عنوان الشركة: 35 طریق باراك، الطابق الثالث، مدینة بلیز، بلیز، أمریكا الوسطى. 

إجراء الشكاوى بتاريخ 1 أبريل 2017

الدولية المحدودة والتي قد تكون مفيدة  XTBالخاصة بشركة ، يمكنك العثور على ملخص إلجراءات الشكاوى فيما يلي
 لك في حال وجود مشكلة أو شكوى ترغب في متابعتها.

المشكلة في أقصى من تاريخ  يوم عمل كحد 30، في غضون لشكاوى والنزاعات بمجرد علمك بهايجب عليك رفع ا
 مسألة أخرى ذات صلة.أي أو  التداول

يجب أن تحتوي الشكوى على المعلومات التالية:
الشكوى بالمعاملة: تتعلقعندما  .أ

 ؛نوع منصة التداول .1
 ؛رقم حساب المعاملة .2
 ؛رقم تذكرة المعاملة .3
 تاريخ الصفقة؛ .4
 ؛وقت المعاملة .5

 ؛القضيةوصف  .6
 ؛طلبات العميل .7
؛م الجهاز و/أو الملفات المرفقةتوي الشكوى على اسى ذلك قد تحباإلضافة إل .8

عندما تتعلق الشكوى بتحويل األموال: .ب
 رقم حساب التداول .1
 تاريخ الصفقة؛ .2
 وقت المعاملة؛ .3

 ؛العملة .4
 ؛وصف القضية .5
 طلبات العميل؛ .6
أو الملفات قة الدفع و/، وطريالتحويل )السحب / اإليداع(ى نوع باإلضافة إلى ذلك قد تحتوي الشكوى عل .7

؛المرفقة
التداول: منصةعندما تتعلق الشكوى بخلل في   .ج

 نوع منصة التداول؛ .1
 إصدار منصة التداول؛ .2
 نوع اتصال اإلنترنت؛ .3
 وصف القضية؛ .4
 طلبات العميل؛ .5
للهاتف، م التشغيل إصدار نظا ،، قد تحتوي الشكوى على طراز الهاتف المحمولباإلضافة إلى ذلك .6

 ؛المرفقة ملفاتأو ال/رقم حساب التداول و
أخرى: بقضاياعندما تتعلق الشكوى  .د

 وصف القضية؛ .1
 طلبات العميل؛ .2
؛التداول و/أو الملفات المرفقة ، قد تحتوي الشكوى على رقم حسابباإلضافة إلى ذلك .3

 cs_int@xtb.comبريد إلكتروني عبر الإلينا كتابيًا  ، يجب عليك إرسال هذاإذا كان لديك شكوى أو نزاع
لموظف االمتثال لدينا. إحالة األمرإذا كان فريق خدمة العمالء لدينا ال يتعامل مع األمر بما يرضيك، فيمكنك 

mailto:cs_int@xtb.com


COMPLAINTS PROCEDURE, dated April 1st, 2017 

Below, you can find a summary of XTB International Limited Complaints Procedure which may be of 
use to you in the event of an issue or complaint you wish to pursue. 

You should raise complaints and disputes as soon as You become aware of them, maximum within 30 

Business Days of the date of the relevant Trade or other matter. 

The Complaint should contain the following information: 

(a) when Complaint concerns transaction: 

(i) trading platform type; 

(ii) transaction account number; 
(iii) transaction ticket number; 

(iv) transaction date; 

(v) transaction time; 
(vi) description of the issue; 

(vii) Client demands; 

(viii) additionally Complaint may contain instrument name and/or attached files; 

(b) when Complaint concerns money transfer: 

(i) trading account number; 
(ii) transaction date; 

(iii) transaction time; 

(iv) currency; 
(v) description of the issue; 

(vi) Client demands; 

(vii) additionally Complaint may contain type of transfer (Withdrawal / Deposit), payment method 
and/or attached files; 

(c) when Complaint concerns trading platform malfunction: 

(i) trading platform type; 

(ii) trading platform version; 

(iii) Internet connection type; 

(iv) description of the issue; 

(v) Client demands; 

(vi) additionally Complaint may contain mobile phone model, mobile OS version, trading account 

number and/or attached files; 

(d) when Complaint concerns other issues: 
(i) description of the issue; 

(ii) Client demands; 
(iii) additionally Complaint may contain trading account number and/or attached files; 
If You have a complaint or dispute, You must refer this in writing to us to email cs_int@xtb.com. If 

our Customer Services team does not deal with the matter to Your satisfaction, You can refer to it to 

our compliance officer. 

XTB International Limited (XTB) is authorised and regulated by the Financial Services Commission in Belize. (FSC License No.: 000302/316). 
XTB is registered in Belize under Registered Number 153,939 Company address: 35 Barrack Road, 3rd Floor, Belize City, Belize, C.A. 
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