
 

   

  

 كيفية تقديم شكوى
 
 

 Netwealth Group Limited 

ABN 84 620 145 404 

Level 6/180 Flinders Street  
Melbourne VIC 3000 

PO Box 336 
South Melbourne VIC 3205 

  

  
ين األول/أكتوبر   2021تشر

ر تعديل محتويات هذه 
ّ
لالستخدام العام: هذه الوثيقة ُمخّصصة لالستخدام العام. ُيحظ

 . Netwealthالوثيقة ما لم تحصل عىل موافقة خطية رصيحة ُمسبقة من مؤسسة 
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ي تقديم شكوى؟ 1.0
 كيف يمكنن 

 
ي أو الهاتف أو عبر رسالة خطية 

ون  يد اإللكبر  موّجهة إىل: إذا كانت لديك أي شكوى، يمكنك االتصال بنا عبر البر

The Complaints Manager – Investor Services 
Netwealth Investments Limited 

PO Box 336 
South Melbourne VIC 3205 

اليا( 1800 888 223مكالمة مجانية:   )ضمن أستر
 : ي
ون  يد اإللكتر  complaints@netwealth.com.auالتر

 

ي مؤسسة يمكنك تقديم شكوى واال 
اعات ي  . يتضّمن ذلك استخدام الخدمات التالية لتقديم شكوى:  Netwealthستفاة  من عميية لّل الب  

ً
 مجانا

ليل الوطنية ) •  (National Relay Serviceخدمة البر
ة اليغات ُمدّرب بصور  جيد  •

ّ
جمة من خالل طاقم عمل ُمتعد  خدمات البر

 

ي التعامل مع الشكاوى  Netwealthأسلوب مؤسسة  2.0
 
 ف

 

ي غضون  Netwealthتسىع مؤسسة  . 1
(.  24جاهد  لتأكيد استالم الشكاوى ي 

ً
ي أقرب وقت ممكن عمييا

 ساعة )أو ي 
ي يجب اتخاذها كجزء من تحقيقنا.  . 2

ة اإلجراءات التر
ّ
 سنقّيم جميع الشكاوى الوارة  ونحد

بيغك بالن . 3
ُ
 تيجة ضمن األطر الزمنية لالستجابة ليشكوى الوارة  أةناه. بمجّرة اكتمال التحقيق، سن

مع جميع الشكاوى بطريقة موضوعية وعاةلة وُمنِصفة وستسىع إىل ضمان معامية موظفيها لجميع الُمشتكي   بتعاطف  Netwealthستتعامل مؤسسة 
ام ولباقة.   والبر

ي لصيت عييها من 
المستشار الماىلي الذي تتعامل معه، فيجب عييك االتصال بهذا المستشار أو الخدمة إذا كانت لديك أي شكوى لول النصيحة التر

الية ) اعات. AFSالمالية األسبر مه لك مستشارك إجراءات تسوية الب  
ّ
ة ةليل الخدمات المالية الذي قد

ّ
ي يعمل لديها. يجب أن يحد

خيص والتر ي تحمل البر
( التر

 عن المستشار الماىلي الذي 
خذها. نحن غب  مسؤولي  

ّ
ي قد يت

مها أو اإلجراءات التر
ّ
ي يقد

 تتعامل معه أو أي مستشار ماىلي آخر، أو عن النصيحة التر

 

 

 

 

 

االستجابةالتحقيقالتقييماإلقرار



 

 

3  |Netwealth Group Limited –   كيفية تقديم شكوى 
 لالستخدام العام 

 األطر الزمنية لالستجابة للشكوى 3.0
 

ي الجدول أةناه:  Netwealthأوقات استجابة مؤسسة 
صة ي 

ّ
 ليشكاوى ُميخ

ي لالستجابة ليشكوى  نوع الشكوى 
 اإلطار الزمت 

ي غضون  شكاوى عاةية 
 بعد استالم الشكوى  30ي 

ً
 تقويميا

ً
 يوما

قة بـ 
ّ
قة Superannuation trusteeالشكاوى المتعي

ّ
، باستثناء الشكاوى المتعي

 بتوزيــــع االستحقاقات عند الوفا  
ي غضون 

 بعد استالم الشكوى  45ي 
ً
 تقويميا

ً
 يوما

قة بتوزيــــع االستحقاقات عند الوفا  
ّ
ي غضون  الشكاوى المتعي

ح  90ي  اض عىل التوزيــــع الُمقبر  بعد انتهاء فبر  االعبر
ً
 تقويميا

ً
يوما

  28لالستحقاقات عند الوفا  والبالغة 
ً
 تقويميا

ً
 يوما

 
ي لال وجوة ظروف خارجة عن سيط Netwealthقد تستجيب مؤسسة 

 عىل نحو خاص و/أو ي 
ً
دا
ّ
ر  مؤسسة بعد األطر الزمنية المذكور  أعاله إذا كان لل شكواك ُمعق

Netwealth  .تؤةي إىل تأخب  إجراءات التعامل مع الشكوى 

 

ي اتخذناها، وتيك  Netwealthإذا لم تتوّصل مؤسسة 
، واإلجراءات التر ح سبب التأخب   يشر

ً
م لك إشعارا

ّ
إىل لّل لشكواك خالل األطر الزمنية المذكور  أعاله، فسوف نقد

قة. 
ّ
ي ال تزال ُمعي

 التر

 

الية )تقديم شكوى إىل هيئة  4.0  ( AFCAالشكاوى المالية األستر
ها خالل األطر الزمنية المذكور  أعاله، فيمكنك تقديم شكوى إىل هيئ

ّ
ن من لي

ّ
 عن استجابتنا لشكواك، أو إذا لم نتمك

ً
وى المالية ة الشكاإذا لم تكن راضيا

الية ) اعات الخارجية أنشأتها ا AFCA(. هيئة AFCAاألسبر قة هي خدمة مستقية لتسوية الب  
ّ
لحكومة الفيدرالية، وهي تتعامل مع شكاوى العمالء المتعي

 بالخدمات والمنتجات المالية. 

ي االتصال بهيئة  5.0
 ؟AFCAكيف يمكنن 

 
 من خالل إرسال رسالة خطية إىل:  AFCAيمكنك االتصال بهيئة 

Australian Financial Complaints Authority, GPO Box 3, Melbourne VIC 3001 
ي : التر ي

ون   info@afca.org.auد اإللكتر
 )مكالمة مجانية( 1800 931 678الهاتف: 

 

ي هنا.  AFCAتنطبق بعض الحدوة الزمنية لتقديم شكاوى ُمعّينة. يمكنك االطالع عييها عىل موقع هيئة 
ون   اإللكبر

ي رسالتنا AFCAعند االتصال بهيئة 
ي الجدول ، سُيطيب منك تقديم رقم عضويتنا. وهذا الرقم وارة ي 

 ي 
ً
ي تتضّمن قرارنا ويمكن العثور عييه أيضا

الخطية التر
 أةناه. 

 

 

 



 

 

4  |Netwealth Group Limited –   كيفية تقديم شكوى 
 لالستخدام العام 

  AFCAرقم العضوية لدى هيئة  طبيعة الشكاوى 

قة بصندوق االةخار التقاعدي 
ّ
 Netwealthالشكاوى المتعي

Superannuation Master (NSMF)  ي ذلك منتجات وخدمات
 Superبما ي 

Accelerator  

79400 

قة بمؤسسة الشكا
ّ
ي ذلك  Netwealth Investment Limitedوى المتعي

بما ي 
  Wealth Acceleratorمنتجات وخدمات 

10709  

 

 اإلبالغ عن المخالفات  6.0
ق بالسيد مايكل هاين )

ّ
ك لمؤسسة Michael Heineإذا لم يكن موضوع اإلبالغ عن المخالفات يتعي فيمكنك تقديم ، Netwealth(، المدير اإلةاري الُمشبر

ي 
ون  يد اإللكبر ي )Michael Heineالُمراقب من قبل الساة  مايكل هاين ) inconfidence@netwealth.com.auالبالغ عبر البر

 Tim( وتيم أنطون 
Antonie )-  رئيس مؤسسةNetwealth ( والسيد  رايتشيل أكستونRachel Axton )-   حال أي

ُ
مسألة إىل كبب   المسؤولي   عن لوكمة المؤسسة. وست

ي مؤسسة 
 ليتحقيق فيها.  Netwealthرئيس لجنة التدقيق والمدير المستقل ي 

ك لمؤسسة  ق بالمدير اإلةاري الُمشبر
ّ
ي إىل Netwealthإذا كانت مسألة اإلبالغ عن المخالفات تتعي

ون  ، فيمكنك اإلبالغ عن المسألة عبر إرسال بريد إلكبر
privacy@netwealth.com.au بل كبب   المسؤولي   عن لوكمة المؤسسة. والُمراقب من ق 


