
تعّرف علی آلیة تقدیم
شکوى أو اقتراح

لتحسین مستوى خدماتنا :
ا لمبادئ وقواعد حماية عمالء المؤسسات المالية،  سعيا منا لتقديم خدمات تليق بكم، وتحقيقً

دمت لكم ولم تنل رضـاكم. نرحب بكل شكوى أو مالحظة على خدمة قُ

كما أن شكواكم ومالحظاتكم محل ترحيب لتحسين مستوى خدماتنا المقدمة لعمالئنا الكرام.

آلیة تقدیم شکوى إلی مرکز العنایة بالعمالء:
في مركز العناية بالعمالء لدينا آلية واضحة وسهلة الوصول للتعامل مع 

طلبكم/شكواكم بكل سرعة وكفاءة وموثوقية.

قنوات التواصل:
أرسل الشكوى باستخدام إحدى القنوات التالية:

مراکز کویك باي
مواعيد دوام المراكز من األحد إلى الخميس

9:30 صباحا إلى 5:30 مساًء

فاکس البنك األهلي السعودي
أرسل الشكوى على فاكس رقم (979 177 112 966+)

العنوان الوطني للبنك األهلي السعودي
أرسل رسالة مكتوبة إلى:

البنك األهلي السعودي (الرياض، طريق الملك فهد 
حي العقيق - 3208 وحدة رقم 778 الرمز البريدي  13519 - 

الرقم اإلضافي 6676) المملكة العربية السعودية

الهاتف املصرفي 
للشكاوي اتصل على 8001160131 إن كنت داخل المملكة، 

ومن خارج المملكة اتصل على 41777 1222 966+  

 األهلي أون الین
سجل الدخول إلى حسابك في  alahlionline.com، بعد الدخول

إلى حسابك، اختر أيقونة الطلبات والشكاوي

األهلي موبایل
سجل الدخول على تطبيق األهلي موبايل، بعد الدخول إلى 

حسابك اختر أيقونة الطلبات والشكاوي

کویك باي موبایل
سجل الدخول على تطبيق كويك باي موبايل، بعد الدخول 

إلى حسابك اختر أيقونة الطلبات والشكاوي

االعتراض من حقك:
إذا لم تكن راض عن الطريقة التي تم التعامل بها مع طلبك أو غير مقتنع بنتيجة حل 

الشكوى ورغبت في إبداء اعتراضك على نتيجة الشكوى، يرجى اتباع إحدى الطرق التالية: 

الهاتف املصرفي

البرید الرسمي للبنك األهلي السعودي
(complaints@alahli.com) أرسل رسالة بالبريد اإللكتروني إلى

موجهة لمدير مركز العناية بالعمالء واذكر فيها رقم الشكوى

البرید الرسمي للبنك األهلي السعودي
(complaints@alahli.com) أرسل رسالة بالبريد اإللكتروني إلى

مراکز کویك باي

مرکز عالقات العمالء
تفضل بزيارتنا في مركز عالقات العمالء، جدة - البغدادية 

الغربية - برج البلد مواعيد دوام المركز من األحد 
إلى الخميس 8:00 صباحا - 4:00 مساًء

لمزيد من المعلومات، يرجى االتصال بالهاتف المصرفي للبنك األهلي السعودي 920001000
البنك األهلي السعودي شركة مساهمة سعودية خاضعة إلشراف ورقابة البنك المركزي السعودي 
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