
دليل إيضاحي لخدمات ما بعد ال�يع لبرنامج
تمو�ل األهلي العقاري لعمالء الوسام

ع��ز عميل البنك األهلي،

انطالقًا من سعي البنك األهلي لتوفير جميع السبل الالزمة لعمالئه الك�ام عبر ب�امجه المتميزة وخدما�ه المصرفية المتكاملة، يسرنا أن نقدم
لك هذا الدليل اإليضاحي الُمبسط الذي يش�ح خدمات ما بعد ال�يع في التمو�ل العقاري. ونفيدك بأننا سنكون بجانبك دائمًا طيلة مدة التعاقد،

وسنتلتزم بخدمتك وفقًا ألعلى معا�ير الجودة.  

المحتويات:
    1.    مستندات العقار

    2.    خيا�ات إنهاء العقد
    3.    تأمين العقار

    4.    تأمين الوفاة أو العجز الكلي
    5.    طلب كشف حساب التمو�ل العقاري

    6.    األسئلة األكثر شيوعًا
    7.    األرقام والعناو�ن

1 - مستندات العقار:

المستندات المرفقة في الباقة الترحي�ية: 
     •  العقد

     •  نسخة الصك

المستندات المتاحة عند طلب العميل:
يمكنك التقّدم بالطلب للحصول على المستندات التالية: 

     •  تفويض تأجير من الباطن 
     •  تفويض ترميم 

     •  تفويض بناء 
     •  تفويض كهرباء

ويمكنك طلب أحد المستندات العقا��ة في حال فقدانها أو ا�تهاء س��ان مفعولها بت�ويدنا بالمستندات المطلوبة. 

المستندات المطلوبة عند الطلب: 
     •  صورة من الهوية

     •  وكالة رسمية عند الطلب من قبل شخص آخر

كيفية الطلب وتقديم المستندات:
�إمكانك تقديم الطلب والتوّجه إلى أحد الف�وع أو االتصال بالها�ف المصرفي
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2- خيا�ات إنهاء العقد
يحق للعميل تملك القار من خالل السداد المبكر للتمو�ل العقاري أو نقل الملكية لطرف آخر فقط، وذلك حسب ش�وط العقد بتقديم الطلب

ألقرب ف�ع. 

المستندات المطلوبة:
    1.    التملك المبكر للعقار

    2.    هوية العميل مصدقة من الف�ع
    3.    نموذج طلب السداد المبكر من الف�ع بعد احتساب مبلغ السداد

نقل الملكية لطرف آخر: 

    1.    هوية العميل مصدقة من الف�ع
    2.    هوية المشتري

    3.    صورة من الشيك المصدق
    4.    التوقيع على نموذج الطلب من الف�ع بعد استكمال المستندات

مالحظة: عند توفير مبلغ السداد، سيتم إغالق حساب التمو�ل العقاري وإنهاء إج�اءات نقل الملكية خالل 30 �ومًا كحّد أقصى.

3- تأمين العقار:

أنواع المخاطر المغطاة بالوثيقة:

    أ.     جميع المخاطر غير المذكورة أعاله
    ب.  عيوب هيكل البناء أو عيوب البناء

    ج.   محتويات المن�ل

إج�اءات المطالبة: 

    أ.     إرسال المطالبة وإخطار شركة التأمين (أكسا) مباشرًة
    ب.  وثائق المطالبة المبدئية والمطلوب تجميعها:

    1    نموذج المطالبة بكامل ال�يانات وموقع من العميل مع نسخة موقعة من الهوية + ا�فاقية التمو�ل
    2    الصورة المبدئية للعقار المتض�ر

    3    تق��ر الشرطة أو شهادة الدفاع المدني، حسبما تقتضي. 
    4    توفير 3 ع�وض تقدي��ة لإلصالح من مقاولين معتمد�ن

م معتمد للخسائر     5    أي وثائق أخرى قد يطلبها مقيِّ
مالحظة: في حال عدم اإلبالغ خالل 15 �وم من حدوث الض�ر تعتبر المطالبة مرفوضة
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4- تأمين الوفاة والعجر الكّلي
يقدم البنك األهلي خدمة تأمينية للعميل في حالة الوفاة (السمح الّله)، حيث يف�غ العقار باسم الورثة وفي حالة العجز الكلي، يف�غ 

العقار باسم العميل مباشرة دون أية تكاليف في الحالتين؛ وفقًا لش�وط وأحكام وثيقة التأمين والبنك األهلي. 

المستندات المطلوبة في حالة الوفاة: 
    1.    شهادة وفاة

    2.    صك حصر الورثة
    3.    تق��ر طبي، وليس بالغ وفاة

    4.    صورة لكرت العائلة بعد الوفاة للمت�وج وصورة مطبوعة من
    5.    األحوال المدنية لألعزب

    6.    تق��ر من الم�ور في حالة الوفاة بحادث م�وري
    7.    وكالة شرعية + أرقام هوا�ف الوكيل الشرعي + أرقام هوا�ف الورثة

مالحظة: في  حاالت الوفاة الجنائية أو العرضية، ُيطلب تق��ر رسمي من الجهة المباشرة للحالة كحاالت الغ�ق والقتل والسقوط من
أماكن مرتفعة إلخ...

المستندات المطلوبة في حالة العجز الكلي: 

    1.    تقا��ر ط�ية من تا��خ اإلصابة بالمرض + تق��ر طبي بتا��خ حديث
    2.    خطاب ق�ار إنهاء الخدمات من الجهة المختصة

    3.    خطاب ق�ار اللجنة الط�ية
    4.    صورة من هوية العميل

الحاالت المرفوضة:

    •   اال�تحار
    •   العقوبة بموجب القانون

    •   عدوى في�وس اإليدز "HIV" (القدر الّله) 

كيفية اإلبالغ عند الوفاة والعجز الكلي (السمح اهلل):

�إمكان الورثة أو الوكالء الشرع�ين تقديم الطلب بالتوجه إلى أقرب ف�ع للبنك

5- طلب كشف حساب التمو�ل العقاري:
�إمكانك الحصول على كشف الحساب للتمو�ل العقاري من خالل ��ارتكم أحد الف�وع أو الموبا�ل واألون ال�ن
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دليل إيضاحي لخدمات ما بعد ال�يع لبرنامج
تمو�ل األهلي العقاري لعمالء الوسام

6- األسئلة األكثر شيوعًا

ماذا لو تم ن�ع ملكية العقار المؤجر لصالح الدولة؟
في هذه الحاالت، يتقدم العميل باألو�اق الثبوتية وبعد صدور مبلغ التعويض من الجهة النازعة للعقار سيتم إنهاء العقد وإقفال حساب

التمو�ل.

هل يمكنكم إعادة جدولة مد�ونية التمو�ل العقاري؟
ال، ال يمكن إعادة الجدولة وفقًا للعقود المبرمة.

هل باإلمكان ترميم العقار؟ 

نعم، يمكن ترميم العقار والبناء وفقًا للش�وط الهندسية وبموافقة البنك، وذلك عن ط��ق تقديم طلب تفويض من البنك األهلي.

ما هو اإلج�اء في حال الخصم المك�ر أو الخاطئ للقسط الشهري؟

من خالل رفع شكوى عن ط��ق أحد قنوات البنك األهلي ( الها�ف المصرفي، األون ال�ن، الف�ع)

هل باإلمكان تملك العقار أو �يع العقار لطرف ثالث في التمو�ل التضامني؟

نعم، من خالل السداد المبكر للتمو�ل العقاري او نقل الملكية لطرف آخر فقط، وذلك حسب ش�وط العقد وذلك من خالل خطوات سهلة
يتيحها للعميل بموافقة كًال من المتضامنين أو بتنا�ل أحد المتضامنين لآلخر. 

في حال االنهيار الكلي للعقار ال سمح اهلل ماذا سيتم؟
البد من إخالء العقار وإخطار كال من الدفاع المدني والبنك. 

في حال حدوث انهيار جزئي أو ض�ر بسبب المستأجر؟

يتحمل المستأجر إصالح الض�ر والخلل الحاصل منه. 

في حال ظهور أض�ار بسبب سوء البناء أو عيوب إنشائية من المسؤول عن اإلصالحات؟

    1.    إذا كان العقار من اختيار العميل وقام بمعاينته فيكون العميل مسؤول عن إصالح العيوب الواقعة على العقار. 
    2.    إذا كان العقار مرشح من قبل البنك ومن أحد المطو��ن المعتمد�ن لدى البنك األهلي فيكون البنك هو المسؤول عن إصالح العيوب

            الواقعة على العقار. 

ما هو مستند إق�ار المعاينة؟

إق�ار من العميل بأنه قام بالتأكد من سالمة العقار من جميع الموانع وقام بفحصه للتأكد من سالمته إنشائيًا وهندسيًا.

من المسؤول عن حل المشاكل المتعلقة بالعقار عامة (مشاكل مع الجار- السكان - مشاكل أخرى)؟

يقوم العميل بحل كافة المشاكل الفردية بصفته مستأجر بموجب عقد اإلجارة. 

البنك األهلي السعودي  |  شركة مساهمة سعودية  |  �أس المال 44,780,000,000 ��ال سعودي مدفوع بالكامل  |  الرقم الض��بي 300002471110003  |  س.ت. 4030001588  |  خاضع إلش�اف ورقابة البنك المركزي السعودي  |  
مرخص له بموجب األمر السامي رقم 3737 الصادر بتا��خ 20/4/1373هـ (الموافق 26/12/1953م)   |  المبنى الرئيسي ب�ج البنك األهلي السعودي مركز الملك عبداهلل المالي ط��ق الملك فهد  |  3208 – حي العقيق  |  

 www.alahli.com  |  920001000  |  13519 – 6676 رقم الوحدة 778  |  ال��اض
عندما �رد ذكر اسم “البنك األهلي التجاري” أو “األهلي” أو “البنك” فتكون اإلشارة إلى “البنك األهلي السعودي”

Hogarth Worldwide

CR13622_H213737_P413005

null

Saudi National Bank - Landor

Saudi Arabia 265.00 x 210.00 mm

 

274.88 x 219.88 mm

12/08/2021 14:45

Cyan

Magenta

Yellow

Black



دليل إيضاحي لخدمات ما بعد ال�يع لبرنامج
تمو�ل األهلي العقاري لعمالء الوسام

7- األرقام والعناو�ن

الها�ف المرفي للبنك األهلي السعودي
920001000

شركة األهلي تكافل
جدة، شا�ع األمير سلطان

الخالدية، مركز الخالدية لألعمال
جدة 21582، المملكة العر�ية السعودية

ها�ف: 966126901199+
فاكس: 966126901377+

شركة أكسا:
jerome.arendtsz@axa-cooperative.com
 mumtaz.ahmed@axa-cooperative.com

ها�ف: 8001164845

 complaints@alahli.com في حال وجود أي شكوى، الرجاء االتصال على الها�ف المصرفي أو اإلرسال على الب��د اإللكت�وني
مالحظة: يجب على العميل بعدم اإلفصاح عن أي معلومات شخصية أو مالية ألي طرف آخر غير البنك. 
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