
نموذج إبالغ عن احتيال (تعويضات المركبات)

 بيانات مقدم البالغ

بيانات المشتبه بهم

بيانات البالغ

اإلدارة اإلقليمية للمنطقة الغربية - جدةالمركز الرئيسي – الرياض
هاتف :  6633222 -012   فاكس : 6617421 -012
صندوق البريد : 7076     الــرمــز البريدي: 21462

العنوان : مــركــز الــجـــمــجـــوم الــتــجــاري 
 بـــرج رقــــم ١ - بـــوابـــة رقــم ٦ - الطابق ١٢

اإلدارة اإلقليمية للمنطقة الشرقية  - الخــبر
هاتف :  8292930 -013   

العنوان : طــريق خــادم الحــرمــيـــن الشريفين 
( طريق الظهران سابقا ) - مركز الليوان التجاري 
مـــدخــل الــمــركز - الــدور األول - مكـــتــب ١٠٩

فرع المـنــطــقـــة الجـنـوبــيـــة - خــمــيـــــس مشــيــط
هاتــــــف :  2215521 -017   -  2221564 -017  -  2215520 -017 

العنوان :  طريق الملك فهد  - مبنى إطــارات الــصـــــافـي
المدخل الخلفي

االسم                                                                                                                العنوان                                                                                                                       ص.ب

المدينة                                                           الرمز البريدي                                                         جوال                                                                            هاتف العمل                                                                             

هاتف المنزل                                                                                         البريد اإللكتروني        

تاريخ الحادث                                                                                                رقم لوحة المركبة المؤمن عليها                                                                                                            

رقم لوحة مركبة الطرف الثالث                                                                                                                 موقع الحادث   

رقم تقرير الحادث إن وجد 

وصف تفصيلي للحادث :

المرفقات إن وجدت

االســـم                                                                                                                                                                                                      رقم الهاتف

العنوان 

االســـم                                                                                                                                                                                                      رقم الهاتف

العنوان 

-٣-٢-١

هاتف :  4852626 -011   فاكس : 4852727 -011
صندوق البريد : 40523   الــرمــز البريدي: 11511

العنوان : حي حطين - طريق األمير تركـــي
بن عبدالعزيز األول - بجوار جامع الحكمــــة



اإلدارة اإلقليمية للمنطقة الغربية - جدةالمركز الرئيسي – الرياض
هاتف :  6633222 -012   فاكس : 6617421 -012
صندوق البريد : 7076     الــرمــز البريدي: 21462

العنوان : مــركــز الــجـــمــجـــوم الــتــجــاري 
 بـــرج رقــــم ١ - بـــوابـــة رقــم ٦ - الطابق ١٢

اإلدارة اإلقليمية للمنطقة الشرقية  - الخــبر
هاتف :  8292930 -013   

العنوان : طــريق خــادم الحــرمــيـــن الشريفين 
( طريق الظهران سابقا ) - مركز الليوان التجاري 
مـــدخــل الــمــركز - الــدور األول - مكـــتــب ١٠٩

فرع المـنــطــقـــة الجـنـوبــيـــة - خــمــيـــــس مشــيــط
هاتــــــف :  2215521 -017   -  2221564 -017  -  2215520 -017 

العنوان :  طريق الملك فهد  - مبنى إطــارات الــصـــــافـي
المدخل الخلفي

بيانــــات الشهــــود

إقــرار

االســـم                                                                                                                                                                                                      رقم الهاتف

العنوان 

االســـم                                                                                                                                                                                                      رقم الهاتف

العنوان 

بهذا أُقر بأن المعلومات الوارده أعاله صحيحة ودقيقه

اسم مقدم البالغ                                                                                                                                  التوقيع                                                                   التاريخ

لإلستخدام الرسمي فقط

استلــم بواسطـة                                                                                                                                    التاريــخ                                                                  الوقت

نموذج إبالغ عن احتيال (تعويضات المركبات)

هاتف :  4852626 -011   فاكس : 4852727 -011
صندوق البريد : 40523   الــرمــز البريدي: 11511

العنوان : حي حطين - طريق األمير تركـــي
بن عبدالعزيز األول - بجوار جامع الحكمــــة


