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 ميثاق خدمة عمالء  
امنا اتجاهكم  ز  الت 

ي توقعاتهم أو تتجاوزها. نحن نسىع جاهد ي تلب 
ويد عمالئنا الكرام واألوفياء بأفضل الخدمات الب  ن مون بت  ن ي ملت   أبوظب 

ن ي بنك النيلي 
ين نحن فن

ي رحلتهم من  
ن معايت  تقديم خدمة العمالء باستمرار ودعم عمالئنا فن ي احتياجاتك المالية  لتحسي 

خالل خلق ثقافة تركز عىل العمالء والنظر فن
ي جميع تعامالتنا

 .برسعة وأقىص قدر من الشفافية فن

 

 عمالئنا خدمة أساسيات 

ي البنك فهم جيد لجميع منتجاتنا  تعرف عىل منتجك  - أ 
: من أجل توفت  خدمة عمالء عالية الجودة، يجب أن يكون لدى موظفن

 وخدماتنا. 

: يحتاج موظفو البنك إىل معرفة العمالء وفهم سلوك وطبيعة العمل من أجل تحديد تصنيف مخاطر العمالء  عميلك اعرف   -ب

افية وبذل قصارى جهدنا لتلبيتها.  ي التعامل مع احتياجاتهم باحت 
 الذي يمكن أن يساعد فن

ي لتلبية رضا العمال : الموظفون المتعاونون  -ت
 ء. يجب أن يعمل موظفو البنك كفريق تعاونن

  -ث
 
ي الخاصة بالبنك.  :  كن متجاوبا

ونن يد اإللكت  سيقوم موظفو البنك بالرد الفوري عىل استفساراتك من خالل خدمات الهاتف والت 

 وقت االنتظار ل  الحد األدنن  سيقوم البنك بتقديم معلومات دقيقة ومحدثة عند الطلب، مع الحفاظ عىل

  - ج
 
ما ام العميل عنرصا  كن محت   : يعد احت 

 
ي خدمة العمالء لدينا،  حيويا
يمكن أن يساعد البنك عىل الوصول إىل مستويات  حيث  فن

 متفوقة من تجربة العمالء وعالقتنا مع العميل. 

يهدف البنك إىل بناء عالقات طويلة األمد لصالح العمالء من خالل الرعاية والحفاظ عىل والئهم  بناء عالقة طويلة األمد:   - ح

 عاتهم. وخدمتهم بما يتجاوز توق

حيب برأي العميل:   - خ ن خدمتنا  الت  احاته ومالحظاته لتحسي  حيب لتقديم رأيه واقت    يجب أن يشعر العميل بالت 
 
حيث يمكنه ايضا

 
ا
  رفع شكوى وسيجد حل

 
  رسيعا

 
 للمشكلة مع اإلجراءات المناسبة لرضا العمالء.  ومرضيا

 

 الشكاوى

ير  بصفتك أحد عمالئنا، يحق لك تقديم شكوى للحصول عىل تفست  أو   ي مع    معامالتك من البنك بشأن أي من  تت   أبوظب 
ن ضمن    بنك النيلي 

 المجاالت التالية: 

يقدمها   ▪ المعامالت المنجزة  ▪ ي 
الب  والخدمات  ي المنتجات  أبوظب   

ن النيلي    بنك 
 وموظفيه

 ليه كشف حساب بنكي يحق لك الحصول ع ▪ الرسوم البنكية ▪

أجهزة   ▪ استخدام  ي 
فن تجربتك  ذلك  ي 

فن بما  النظام  أداء 
 .الرصاف اآلىلي لدينا

خدمة القنوات ونقاط التواصل مع العمالء )الفرع، مركز   ▪
ي  
ونن اإللكت  الموقع  ي  ل االتصال،  أبوظب   

ن النيلي  ،  بنك 
 وفيسبوك(

عي ▪ القضايا المتعلقة باالمتثال والبنك المركزي  ▪ ام بها القضايا المتعلقة باألحكام الرسر ن  ة وااللت 

داد أقساط التسهيالت المالية ▪ ويجية / التسويقية وموادها ▪ است   .الحمالت الت 

 المدفوعات المستحقة )إن وجدت( ▪ خصوصية بياناتك وأي خروقات محتملة.  ▪

 أمن بيانات العمليات الخاصة بحسابك مع البنك  ▪ 
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 تقديم الشكوى 

 القنوات التالية: يمكن تقديم شكواك بسهولة من خالل 

ي الفرع ▪
 زيارة فرعنا خالل ساعات عمل الفرع وتقديم شكواك إىل أحد ممثىلي خدمة العمالء لدينا، أو من خالل صندوق الشكاوى فن

ن   4:00صباحا حب  الساعة  8:30من الساعة  97126269995+من خالل مركز االتصال الخاص بنا عىل الرقم  ▪ مساء. من االثني 
 إىل السبت

ي  ▪
ونن يد اإللكت   complaint@nileinuae.com لقسم الشكاوى  الت 

نت   ▪  من خالل موقعنا عىل االنت 
نت / الهاتف المتحرك  ▪  من خالل تطبيقات الخدمات المرصفية عت  اإلنت 

 
 

 التعامل مع الشكوى 

ة يتم إرسالها إىل رقم هاتفك المحمول المسجل لدينا   الشكوى الخاصة بكبمجرد تسجيل  ▪ ، ستتلف  رسالة نصية قصت 
ن وس  واك. ودك بالرقم المرجىعي لشكتن

ي غضون  من قسم الشكاوىمن قبل أحد موظفينا  الرد عىل الشكوىسيتم  ▪
 أيام عمل.  3فن

ي تقديري لحل الشكوى.  بشكل أفضل طبيعة المشكلة بناء عىل مناقشتنا معك لفهم  ▪
 ، سيتم توفت  جدول زمبن

 سيتم إجراء جميع المكالمات لك عىل خطوط مسجلة.  ▪
ي غضون  ▪

ي  استثنائية أيام عمل. ومع ذلك ، نظرا لظروف  7سنسىع جاهدين لحل شكواك فن
حيث نتجاوز الجدول الزمبن

ح أسباب تأخرنا واالتفاق معك عىل جدو  ي جديد. المتفق عليه ، سيتصل بك موظفونا لرسر
 ل زمبن

ح الحل لك رسميا والتأكيد معك عىل إغالق شكواك.   ▪ ي شكواك ، سيتصل بك موظفونا لرسر
 بمجرد التحقيق فن

ة إىل رقم هاتفك المحمول  ▪  معنا. المسجل  سيتبع إغالق شكواك رسالة نصية قصت 

 

 األمر إذا لزم   , مرصف اإلمارات العربية المتحدة المركزيإىل  الشكوى الخاصة بك  تصعيد 

ي حالة استثنائية ، يحق لك تصعيد شكواك إىل مرصف اإلمارات العربية المتحدة  
هدفنا هو ضمان حل شكواك بما يرضيك. ومع ذلك ، فن

ي غضون 
ي فن
ي تزويدك بحل نهان 

  .يوم عمل 30المركزي ، إذا كنت ال تزال غت  راض عن ردنا أو إذا فشلنا فن

 :عن طريق تقديم شكوى عىللعربية المتحدة المركزي مرصف اإلمارات ايمكنك تقديم شكواك إىل 

  أو https://crm.centralbank.ae/e بوابة مرصف اإلمارات العربية المتحدة المركزي  ▪

ي  ▪
  أو 80022823عن طريق االتصال بهم عىل الرقم المجانن

ي إىل ▪
ونن  uaecb@cbuae.gov.ae عن طريق إرسال بريد إلكت 
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