
في سامبا عمالئنا مهمون للغاية بالنسبة لنا. نحن نتحدى أنفسنا لتلبية كل معيار من معايير الخدمة المتميزة 
الرفيعة المستوى، ولهذا السبب لدينا وحدة متخصصة لخدمة العمالء والشكاوي للتعامل مع أي مخاوف لديكم.

•    نسهل عليكم تقديم مالحظاتكم لنا وإبالغنا عن أي شكاوى أو مخاوف لديكم.
•   نولي أي شكوى من طرفكم اهتمام� كامًال ونقدم لكم الخدمة في الوقت المناسب

•   نقوم بتسوية وحل الشكوى الخاصة بكم دون تأخير غير مبرر.
•   نتعامل مع المشاكل والمسائل الخاصة بكم بصورة مهنية وبأقصى طاقاتنا على أكمل وجه

•   نرحب بأي مالحظات أو اقتراحات من طرفكم لخدمتكم على نحو أفضل

سوف

•   تفضلوا بزيارة فرعنا والتحدث إلى عضو من فريق خدمة العمالء.
•   اتصلوا على مركز االتصال الخاص بنا على 8OO 55000 من داخل ا¨مارات العربية المتحدة أو 1650 4709 971+ من خارج ا¨مارات 
العربية المتحدة، من السبت إلى الخميس (08:00 صباح� إلى 05:00 مساء) حيث سيكون من دواعي سرور موظفينا خدمتكم 

ومساعدتكم. 
•   إذا كنت ترغبون بالتواصل معنا عبر البريد، يرجى توجيه رسالتكم إلى وحدة إدارة الشكاوى الخاصة بنا، على العنوان البريدي 

.www.samba.ae المذكور على موقعنا ا¨لكتروني

كيف وأين
يمكن تقديم

الشكاوى

سوف نحل الشكوى الخاص بكم بأسرع وقت ممكن، إال أننا نرجوا منكم التكرم بمنحنا 7 أيام عمل كحد أدنى لحل المسألة. ما هي المدة
التي تستغرقها؟

•   نحن على ثقة بأن عملية حل الشكاوى الخاصة بنا عادلة ومنصفة. مع ذلك، إذا تعذر علينا تزويدكم بحل كامل ومقنع لكم، 
فإن لكم الحق في إحالة الشكوى الخاصة بكم إلى البنك المركزي ا¨ماراتي.

إذا لم نتوصل
إلى اتفاق مع 

على الرغم من أننا نسعى جاهدين إلى تقديم خدمة ممتازة للعمالء، نحن ندرك بأن تلك المشاكل ربما تنجم عن ظروف 
وأوضاع مختلفة. في حاالت كهذه، سوف نتبع ا¨جراء المفصل أدناه:

•   سوف نحاول التعامل مع المخاوف لديكم وحلها على الفور إذا تعذر علينا القيام بذلك
•   سنقوم بتسجيل الشكوى الخاصة بكم على نظامنا

•   وسنقوم بتزويدكم برقم مرجعي للشكوى الخاصة بكم
•   سوف نعمل عن كثب مع جميع ا¨دارات المعنية لضمان إجراء تحقيق دقيق والتوصل إلى حل للمشكلة.

•   فور جمعنا لجميع المعلومات المعنية المتعلقة بالشكوى الخاص بكم، سنقوم باالتصال بكم ونحل المشكلة

كيف سيتم التعامل
مع الشكوى

الخاصة بكم؟

يرجى العلم بأن موقع البنك المركزي ا�ماراتي ينص على ما يلي: "قبل تقديم شكوى لدى البنك المركزي، يجب بذل كل الجهود من أجل 
تسوية المسألة مباشرة مع البنك المعني أو المؤسسة المالية المعنية."

دليل إجراءات التعامل مع الشكاوى


