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 :يدوعسلا يلهألا كنبلا ليمع يز#"ع
 . يراقعلا لMومتلا يف عيIلا دعب ام تامدخ حCشي يذلا طسبُملا يحاضيإلا ليلدلا اذه كل مدقن
 
 :تايوتحملا

 راقعلا تادنتسم .!
 دقعلا ءاهنإ تاOايخ ."
 راقعلا نيمأت .#
 يلكلا زجعلا وأ ةافولا نيمأت .$
 يراقعلا لMومتلا باسح فشك بلط .%
 ًاعويش رثكألا ةلئسألا .&
 نMوانعلاو ماقرألا .'

 
 :راقعلا تادنتسم -1
 :ليمعلا بلط دنع ةحاتملا تادنتسملا
 ةراجإلا ةغيصب دوقعلل ةيلاتلا تادنتسملا ىلع لوصحلل بلطلاب مّدقتلا كنكمي

 نطابلا نم ريجأت ضيوفت ·
 ميمرت ضيوفت ·
 ءانب ضيوفت ·
 ءابرهك ضيوفت ·

  اهنادقف لاح يف (دادسلا لودج ،كصلا ةخسن ،دقعلا ةخسن) ةstاقعلا تادنتسملا دحأ بلط كنكميو
 .راقعلا كلام ليمعلا نا ثيح ضيوفتب ليمعلا ديوzت بلطتي ال قwوتلاو ةحباCملا ةغيصب دوقعلا ·

 
 :تادنتسملا ميدقتو بلطلا ةيفيك
 *يفرصملا ف�اهلاب لاصتالا وأ عوCفلا دحأ ىلإ هّجوتلاو بلطلا ميدقت كناكمإ{
 
 :دقعلا ءاهنإ تا@ايخ -2 
 طوCش بسح كلذو ،طقف رخآ فرطل ةيكلملا لقن وأ يراقعلا لMومتلل ركبملا دادسلا لالخ نم راقعلا كلمت ليمعلل قحي
 .عCف برقأل بلطلا ميدقتب دقعلا
 :ةبولطملا تادنتسملا

 :راقعلل ركبملا كلمتلا ·
 .عCفلا نم ةقدصم ليمعلا ةيوه .!
 .دادسلا غلبم باستحا دعب عCفلا نم ركبملا دادسلا بلط جذومن ."

 
 :ةراجإلا ةغيصب دوقعلل رخآ فرطل ةيكلملا لقن ·
 .عCفلا نم ةقدصم ليمعلا ةيوه .!
 .يرتشملا ةيوه ."
 .قدصملا كيشلا نم ةروص .#
 .تادنتسملا لامكتسا دعب عCفلا نم بلطلا جذومن ىلع عيقوتلا .$
 .اهيف ةداصلا ماكحالاو طوCشلا قفو ةstاقعلا تافرصتلا ةب#�ض غلبم ريفوت .%

 
 نم لمع موM+%!+لالخ+ةيكلملا+لقن+تاءاCجإ+ءاهنإو+يراقعلا+لMومتلا+باسح+قالغإ+متيس+،دادسلا+غلبم+ريفوت+دنع:+ةظحالم
 **تادنتسملا لامتكا
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 :راقعلا نيمأت -3
 !ةيطغتلا
 ىلع كلذو ةحباCملاو ةراجإلا ةغيصب تاOاقعلا لMومتل+(ةيعيIط ثراوك ،راطمأ ،ق#�ح) ينواعتلا نيمأتلا ةيطغتلا لمشت
 *يضاOألا لMومت لمشت الو طقف ينابملا
 خوCشلا) لاثملا ليIس ىلع ليمعلا عم مربملا دقعلا ةقيقحل ًاقفو نوكت ةراجإلا ةغيصب دوقعلل ةيئاشنالا راCضألا ةيطغت
 *(تاققشتلاو
 
 !ةبلاطملا ميدقت

 :رCضلا ثودح دنع غيلبتلل ليمعلا نم ةبولطملا تادنتسملا .!
 ةقفرملا راCضألاب غالب ةرامتسا ةئبعت ."
 راCضألا روص .#
 راCضألا حالصإ رعس ضرع .$
 )داوملا راعسأو ةلامعلا روجأ راعسأو ةرCضتملا ءاzجألا تاساقم ليصفتلاب ًانمضتم(5. .5
 كصلا ةروص .&
 لMومتلا دقع ةروص .'
  يندملا عافدلا وأ ةطرشلا ر#�قت .,
 ةيوهلا ةروص .-
 ىرخأ ةيتوبث تادنتسم يا ..!
 :لاسرإلاو غيلبتلا ةيلآ .!!
 )رCضلا عوقو خstات نم موM ةرشع ةسمخ ىدعتي ال امب( نيمأتلا ةكرش ىلا راCضإلاب غالب ةرامتسا لاسرإ متي ."!

 :يلي امك ةكرشلل لصاوتلا تاونق ربع
  920003655:لصاوتلا مقر ىلع وأ NCB.rfclaims@wataniya.com.sa  :ينوCتكلإلا د�tبلا .#!

 
 
 :يلكلا زجعلاو ةافولا نيمأت -4 
 ةلاح يفو ةثرولا مساب راقعلا غCفي ثيح ، )�ا حمس ال( ةافولا ةلاح يف ليمعلل ةينيمأت ةمدخ يلهألا كنبلا مدقي
 نيمأتلا ةقيثو ماكحأو طوCشل ًأقفو ؛نيتلاحلا يف فيلاكت ةيأ نود ةرشابم ليمعلا مساب راقعلا غCفي ،يلكلا زجعلا
 .يدوعسلا يلهألا كنبلاو
 
 :ةافولا ةلاح يف ةبولطملا تادنتسملا

 ةافو ةداهش .!
 ةثرولا رصح كص ."
 ةافو غالب سيلو ،يبط ر#�قت .#
 نم ةعوبطم ةروصو جوzتملل ةافولا دعب ةلئاعلا تركل ةروص .$
 بزعألل ةيندملا لاوحألا .%
 يروCم ثداحب ةافولا ةلاح يف روCملا نم ر#�قت .&
+ةثرولا ف�اوه ماقرأ + يعرشلا ليكولا ف�اوه ماقرأ + ةيعرش ةلاكو .'

 
 
 ق�غلا تالاحك ةلاحلل ةرشابملا ةهجلا نم يمسر ر#�قت بلطُي ،ةيضرعلا وأ ةيئانجلا ةافولا تالاح يف: ةظحالم
 ...خلإ ةعفترم نكامأ نم طوقسلاو لتقلاو

 
 :يلكلا زجعلا ةلاح يف ةبولطملا تادنتسملا

 ثيدح خstاتب يبط ر#�قت + ضرملاب ةباصإلا خstات نم ةيIط ر#sاقت .!
+ةصتخملا ةهجلا نم تامدخلا ءاهنإ راCق باطخ ."
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 ةيIطلا ةنجللا راCق باطخ .#
 ليمعلا ةيوه نم ةروص .$

 
 :ةضوفرملا تالاحلا

 راحت�الا ·
 نوناقلا بجومب ةبوقعلا ·
 )�ا ردق ال “ HIV ” (زديإلا سوCيف ىودع ·
 ةبلاطملا تادنتسم ميدقت لالخ تادنتسملا ميدقت بجي ثيح ،)يلكلا زجعلاو ةافولا( ةلاح نع غالبإلا رخأت ·

+.ثودح خstات نم موM .- لالخ
 

 
 !)^ا حمس ال( يلكلا زجعلاو ةافولا دنع غالبإلا ةيفيك
  كنبلل عCف برقأ ىلإ هجوتلاب بلطلا ميدقت ني عرشلا ءالكولا وأ ةثرولا ناكمإ{
 

 :يراقعلا لbومتلا باسح فشك بلط -5
 نMال نوا يلهالا و لMابوم يلهالا وا عوCفلا دحا مكتراt¡ لالخ نم يراقعلا لMومتلل باسحلا فشك ىلع لوصحلا كناكمإ{
 
 

 /ًاعويش رثكألا ةلئسألا -6
 

 ؟ةلودلا حلاصل رجؤملا راقعلا ةيكلم عjن مت ول اذام -
 دقعلا ءاهنإ متيس راقعلل ةعزانلا ةهجلا نم ضيوعتلا غلبم رودص دعبو ةيتوبثلا قاOوألاب ليمعلا مدقتي ،تالاحلا هذه يف
+.لMومتل باسح لافقإو
 

 ؟يراقعلا لbومتلا ةينوbدم ةلودج ةداعإ مكنكمي له -
 *ماكحالاو طوCشلا قفو كلذ نوكيو ليمعلل يلاملا عولا حيحصت لاح يف نكمي معن
 

 )ةراجالا ةغيصب دوقعل( ؟راقعلا ميمرت ناكمإلاب له -
 كنبلا نم ضيوفت بلط ميدقت ق#�ط نع كلذو ،كنبلا ةقفاومبو ةيسدنهلا طوCشلل ًاقفو ءانبلاو راقعلا ميمرت نكمي ،معن
 .يدوعسلا يلهألا
 

 ؟يرهشلا طسقلل ئطاخلا وأ رpكملا مصخلا لاح يف ءاpجإلا وه ام -
 .)عCفلا ،نMال نوأ يلهألا ،يفرصملا ف�اهلا( يلهألا كنبلا تاونق دحأ ق#�ط نع ىوكش عفر لالخ نم
 

 دوقعل ؟ىرخا ةيليومت ةهجل ةينوbدملا لقنل ثلاث فرطل راقعلا عيw وأ راقعلا كّلمت ناكمإلاب له -
 ةراجالاةغيصب

 بسح كلذو ،(ىرخأ هيليمت ةهج+0 ثلاث يرتشم) رخآ فرطل ةيكلملا لقن وأ يراقعلا لMومتلل ركبملا دادسلا لالخ نم ،معن
 .ليمعلل هحاتم هلهس تاوطخ لالخ نم كلذو دقعلا طوCش

 
 ؟متيس اذام ^ا حمس ال راقعلل يلكلا رايهنالا لاح يف -

 +*راقعلل ةلاحلا ةساOدل راقعلا ةلاحل ةنامألا باطخو يندملا عافدلا نم ر#sاقتلا ميدقت متي
 

 ؟يضا@ألا ىلع نيماتلا يراقعلا نيماتلا لمشي له -
 (اليف0 ةقش) ينابملا طقف لمشي ال
 
 
 
 



 جمانربل عي2لا دعب ام تامدخل يحاضيإ ليلد

!يدوعسلا يلهألا ءالمعل يراقعلا يلهألا ل;ومت

 

 
 
 

 :نbوانعلاو ماقرألا -7
 920001000  :يدوعسلا يلهألا كنبلل يفرصملا ف�اهلا
 

 لفاكت يلهألا ةكرش
 ناطلس ريمألا عOاش ،ةدج
 لامعألل ةيدلاخلا زكرم ،ةيدلاخلا
 ةيدوعسلا ةي£رعلا ةكلمملا ، 21582 ةدج
 : 1199 690 12 966 +ف�اه
 : 1377 690 12 966 +سكاف
 

 !ةينطولا ةكرش
 NCB.rfclaims@wataniya.com.sa :ينوCتكلإلا د�tبلا ·
 920003655 :لصاوتلا مقر ىلع وأ ·

 
 ينوCتكلإلا د�tبلا ىلع لاسرإلا وأ يفرصملا ف�اهلا ىلع لاصتالا ءاجرلا ،ىوكش يأ دوجو لاح يف

complaints@alahli.com+
 
++ 8001164845كنبلا ريغ رخآ فرط يأل ةيلام وأ ةيصخش تامولعم يأ نع حاصفإلا مدعب ليمعلا ىلع بجي: ةظحالم


