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االلتزام

أن ویعتقد آراي بأي ("البنك") أبوظبي -فرع المحدود والتجاري الصناعي الصین بنك یرحب
اآلراء ھذه أن ویعتقد المؤسسیة. لثقافتھ ھام عنصر ھو الجد بمحمل وأخذھا الشكاوى لتلقي االستعداد
ویحدد العمالء، لدى البنك ومصداقیة العمالء ثقة وتحسین أعمالھ، جودة تحسین من البنك تمكن
ھذا عبر المقدمة اآلراء تلك من یتعلم البنك أن وضمان تحسین، إلى تحتاج التي العمل مجاالت
رد استالم مع المناسب، الوقت في ومعالجتھا شكوى رفع في الحق شخص أي ویملك اإلجراء.
الحفاظ مع وبالمناسب، المرضي بالشكل الشكوى حل أجل من الجھود كافة ستبذل ومدروس. معقول

الشكوى. صاحب ھویة سریة على

على ویعمل اإلماراتي المركزي البنك بواسطة صدر الذي 383/2017 رقم باإلشعار البنك یلتزم
الشكاوى، مع التعامل وضمان القلق ونواحي للشكاوى واالستجابة االستماع، وقیمة أھمیة تحقیق
وآمن، وفعال، عادل، بشكل الشكوى معالجة اجراءات مستوى وجودة أصحابھا، آراء إلى واالستماع

المقررة. بالحقوق المساس دون المرتبطة الوحدات لكافة الوصول على القدرة مع وسري،

االجراءات ھذه مجال

وتحتاج استثناء. دون الشكوى تقدیم في الحق الشكاوى مقدمي كافة منح إلى اإلجراءات ھذه تھدف
المتعاقدین الخدمات ومزودي والشركاء، الموظفین كافة جانب من وتطبیق فھم إلى السیاسة ھذه

البنك. إلى الشكاوى مقدمي بواسطة المقدمة الشكاوى كافة تغطیة ویجب العلیا، اإلدارة وأفراد
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التعریف

للبنك التشغیلي النشاط أو الخدمة، أو المنتج، أن من العمالء یعتقده أن یمكن بما العمالء شكاوى تتعلق
الشخصیة، الحقوق الشركة/ بحقوق یتعلق فیما لالنتھاك تعرض یكون قد أو لالنتھاك، تعرض قد
للبنك. الكترونیاً أو شفھیاً أو خطیاً، الشكاوى تقدم أن ویجوز األخرى. القانونیة المصالح أو والحقوق

بعد المطبق للقانون وفقاً معقول بشكل حلھا یجب التي بالشكوى علیھا الرد المطلوب بالشكوى ویقصد
القوانین، مع یتوافق ال للبنك المذكور التشغیلي النشاط أو الخدمة، المنتج، أن وتأكید بحثھا،

االتفاقیة. أو للبنك المطبقة والمتطلبات والسیاسات، والتنظیمات،

التالیة: بالوظائف الحصر ال المثال سبیل على العمالء شكاوى ترتبط أن ویمكن

الخدمة1. أو بالمنتج الخاصة التدفقات أو الرسوم أو الوظائف قانونیة أو االلتزام
البنك. طرف من المقدمة

بالبنك.2. الخاصة العمل اتفاقیات مخططات، سیاسات، قانونیة أو االلتزام

بالبنك.3. الخاصة العمل أنظمة واستخدام تشغیل

البنك.4. في العمل اجراءات خالل االلتزام عدم أو الخطأ

الخاصة5. الخدمة فاعلیة و/أو الخدمة، وبیئة الخدمة، بمنھج المرتبطة الخدمة مشكالت
بالبنك.

للبنك.6. التشغیلیة األنشطة أو الخدمات، أو بالمنتجات، مرتبطة أخرى أمور أي
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اإلرشادیة المبادئ

بالشروط االلتزام وضمان الشكاوى مع التعامل كیفیة في البنك التالیة المبادئ سترشد
یلي: كما الشكاوى بمعالجة الخاصة للمعاییر وفقاً التنظیمیة

والشكاوى. القلق نواحي على والرد االستماع وقیمة ألھمیة البنك إدراك

الوحدات لكافة ویمكن وسریة وآمنة، فعالة، والشكاوى العمالء، آراء معالجة اجراءات
وبدون المشتكي وخلفیة والحالة النوع، عن النظر بغض اإلمكان، بقدر لھا الوصول المرتبطة

المستقبلیة. بمشاركاتھ المساس

بشكل عنھا ومعلن واضحة ستكون الشكوى معالجة بإجراءات الخاصة المعلومات الرؤویة:
للعمالء. جید

ھذه عن ومعلن العمالء لكافة الشكاوى معالجة اجراءات إلى الوصول یسھل الوصول: سھولة
بإجراءات الخاصة المعلومات الوصول سھولة بالبنك. الخاص الویب موقع على االجراءات
ضد التمییز من نوع أي تتالفي بحیث الصیاغات من مجموعة ھي الشكاوى وحل معالجة
طریق عن التواصل لھم یمكن بحیث للمشتكین المرونة توفیر البنك وسیضمن العمالء.
من أو شخصیاً الشكاوى ھذه تقدیم و/أو االلكتروني، والبرید والفاكس، الھاتفیة، االتصاالت

ثالث. طرف خالل

سریع بشكل ومعالجتھا بجدیة معھا التعامل سیتم البناءة واآلراء الشكاوى كافة االستجابة:
بشأن المستمر والتحدیث وسیتم الالزم، باالحترام المشتكین كافة وسیعامل مطبق. ھو ما حسب

الشكاوى. معالجة اجراءات خالل من الشكوى تقدم مسار

تحیز ودون وموضوعي ومنصف عادل بشكل الموضوعیة األمور كافة ستعالج الموضوعیة:
الموضوعیة. یضمن بشكل وتدار المصلحة تعارض مشكالت وستحدد االجراءات. ھذه خالل

الذي األشخاص ذلك في بما ممكن شكل بأفضل محمیة بالمشتكي المرتبطة المعلومات السریة:
بشأنھم. الشكوى توجیھ تم
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بالشكاوى المرتبطة االجراءات بشأن التقاریر ورفع الشكوى مع التعامل بشأن المراقبة المراقبة:
من الشكاوى كافة وستسجل واضحة. ستكون الشكاوى مع التعامل بكیفیة یتعلق فیما البنك وقرارات
المستوى على الشكاوى ستعالج ذلك. بشأن اجراء اتخاذ قبل المركزیة التسجیل نقاط أحد خالل
الشكاوى سترفع الحاجة، وعند علیھا المتفق الشكاوى اجراءات باستخدام اإلمكان بقدر المحلي

لذلك. وفقاً لإلدارة

البنك. عمل وجودة الشكوى معالجة اجراءات في المستمر بالتحسین البنك یلتزم المستمر: التحسین
بشأنھا، تقاریر ورفع وتحلیلھا الشكاوى وتصنیف تجمیع نظام بواسطة: عملي بشكل االلتزام ویدعم

مستمر. بشكل ومراجعتھا معالجتھا، اجراءات ومراقبة

الشكاوى. لمعالجة الكافیة والموارد الخبرات تقدیم البنك سیضمن السیاسة: بھذه المؤسسي االلتزام
اإلدارة وتعامل المعالجة، واجراءات السیاسة ھذه وغرض طبیعة بشأن مختصر للموظف وسیقدم
لسیاسات وفقاً الشكاوى وستعالج الشكاوى. معالجة كیفیة على التدریب تقدیم مع الشكاوى مع العلیا

المطبقة. والتنظیمات للقوانین ووفقاً واجراءاتھ البنك

المعاییر

بأسرع الشكاوى بكافة اإلقرار سیتم التالیة: المعاییر من األدنى بالحد ستفي للشكاوى البنك معالجة
بما شكواھم على كامل رد المشتكین كافة وسیتسلم واحد. عمل یوم خالل نموذجي بشكل ممكن، وقت
ممكن وقت بأسرع المطبقة) والشروط القانونیة والنصیحة المطبق، القانون إطار (في النتیجة ذلك في
بسبب استحالتھ الزمني اإلطار یثبت وعندما االستالم. من عمل یوم عشر خمسة خالل األقل على أو

المشكلة. لحل المحتمل الزمني باإلطار المشتكي سیخطر للشكوى، المعقدة الطبیعة

المعیاریة اإلجراءات

الشكوى: استالم عند
عمل. یوم 1 خالل باالستالم اإلقرار مع الرد

یوم 2 خالل بالمتابعة الخاصة االتصال ومعلومات الرد، وفترة الخدمة، طلب برقم العمیل إخطار
عمل.

التحقیق فترة
واإلدارة للعمیل التحقیق سیر عن أسبوعي تقریر وتقدم المشكلة، في الشكاوى وحدة تحقق سوف

للبنك. العلیا
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بالشكوى المتعلق المتخذ اإلجراء على رد تقدیم
عند عمل یوم 15 خالل العمیل إلى والحل
بموجب التعویض وتقییم الشكاوى، استالم
حدوث حال في للعمالء القانونیة االستشارة

لھم. ضرر

خالل الصدام تصاعد لتجنب للعمیل الشرح
إلى تقریر ورفع المحتمل، الزمني اإلطار
تقدیم باإلمكان یكن لم إذا للبنك العلیا اإلدارة
استالم عند عمل یوم 15 خالل النتائج

الشكاوى.

بالنتائج. یخطر لم العمیل كان إذا ما حول دقیق خطي تفسیر تقدیم

سنوات. 5 لمدة الشكوى مستندات حفظ

الخدمات. تحسین بغرض الخاصة والمشكلة المخاطر لتحدید البیانات تحلیل

بالبنك. الخاص الویب موقع عبر تتم الخارجیة الشكاوى معالجة اجراءات أن ضمان على البنك یعمل
السیاسة. بھذه الوعي لضمان داخلیة تدریبیة دروس البنك وسیقدم

والمتاح العمالء، خدمة میثاق ضمن تدخل لھا الزمني واإلطار العمالء، شكاوى معالجة اجراءات
البنك. مقر وفي بالبنك الخاص الویب موقع على

الموظفین تدریب

معالجة اجراءات في ویشتركون الشكاوى مع یتعاملون الذي الموظفین لكافة التدریب سیقدم
التدریب: وسیشمل الشكاوى.

الشكاوى، تحدید

تأكیدھا. ومھارات لھا، واالستماع الشكاوى، استالم

بناءة. لغة باستخدام علیھ والرد المشتكي نظر وجھة وفھم النظام، استخدام الشكاوى: إلى االستجابة

الشكاوى مع والتعامل المقابالت، اجراء ومھارات الحقیقیة، المعلومات تجمیع الشكوى: في التحقیق
الضعط. تحت االستجابة فن الصعبة:
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ومراجعتھا السیاسة رقابة

ھذه على والحفاظ إدارة مسؤولیة متابعة أجل من للبنك العام المدیر بواسطة الشكاوى وحدة تراقب
االجراءات.

الیومیة األعمال خالل السیاسة بھذه وتلتزم تفھم عملھا فرق أن ضمان على اإلدارات كافة وتعمل
الموظفین مع الشكاوى وحدة ستعمل االلتزام، بھذا تتعلق مشكالت السطح على تظھر وعندما للبنك.

سریع. بشكل المشكالت ھذه لمعالجة الشكاوى بھذه المرتبطة

على العلیا اإلدارة بفریق الخاصة الشكاوى لكافة ملخص تحلیل تطویر الشكاوى وحدة وستنسق
تنظیمیة مشكالت وجود یبین التقریر كان إذا ما العلیا اإلدارة فریق سیقرر ذلك وبعد شھري. أساس

المشكالت. ھذه معالجة كیفیة في النظر سیتم تنظیمیة، مشكالت ھناك كانت فإذا ال. أم

تنفیذھا. قبل العلیا واإلدارة العام، المدیر بواسطة مراجعتھا یجب للسیاسة مراجعات تحدیثات/ أي
االلتزام أجل من الطلب وعند سنوات، 3 كل متكرر بشكل السیاسة ستراجع ذلك، على وبناء

التنظیمیة. بالتغییرات
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