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التعريفات العامة

برنامــج »ضمــان« عقــد بموجبــه تتكفــل »حمايــة« بتكلفــة إصــاح 
األعطــال امليكانيكيــة و الكهربائيــة التــي تحــدث لســيارتك وذلــك 
ــروط و  ــق الش ــج و وف ــذا البرنام ــن ه ــمولة ضم ــزاء املش لألج

األحــكام الــواردة يف هــذا الكتيــب.

ــم  ــا يت ــاء عليه ــع وبن ــي املرج ــة ه ــة العربي ــر اللغ ــة : تعتب اللغ
تفســير جميــع بنــود واحــكام هــذا الضمــان يف حــال أي خــاف. 

العميل : مالك السيارة الوارد اسمه يف صفحة بيانات العميل

ــدة  ــميين املعتم ــوكاء الرس ــة ال ــز صيان ــاح : مراك ــة اإلص جه
ــدة  ــة املعتم ــز الصيان ــعودية  - ومراك ــة الس ــة العربي يف اململك

ــعودية  ــة الس ــركة حماي ــة لش التابع

مراكز الصيانة الدورية املعتمدة: 
ــوت  ــار الزيت ــريعة ) غي ــة الس ــة الدوري ــراء الصيان ــم اج ــب ان يت يج
ــز  ــة ) مراك ــز التالي ــد املراك ــوائل ( يف اح ــص س ــر + فح + الفات
صيانــة الوكيــل املعتمــد ) حســب نــوع الســيارة - مراكــز الصيانــة 
الســريعة املعتمــدة مــن شــركة حمايــة الســعودية ) بتروميــن - 
ون ســتوب - اي ســي دلكــو - اينــي نفــط -موبيــل - مايــز - توتــال 
- جلــف ( مراكــز الصيانــه الســريعة االخــرى التــي تعطــي العميــل 
ــة -  ــارة والصناع ــات وزارة التج ــب تعليم ــة حس ــورة االلكتروني فات
ىلع ان يكــون موضــح بالفاتــورة بيانــات الســيارة والتاريــخ وعــداد 

الكيلــو متــر الحالــي للســيارة   

ــاة  ــزاء املغط ــن األج ــزء م ــل أي ج ــة : فش ــال امليكانيكي  األعط
ــف  ــببا يف توق ــه متس ــام بعمل ــن القي ــيارة م ــان يف الس بالضم

ــي ــل الطبيع ــن األداء والعم ــيارة ع الس

مــدة الضمــان : يتــم تحديــد املــدة املناســبة وفــق اختيــار العميل 
وتبــدأ مــن تاريــخ اســتام العميــل للســيارة واصــدار الضمان  

نطــاق البرنامــج : أثنــاء اســتعمال الســيارة داخــل أراضــي اململكــة 
العربيــة الســعودية.

يعتبر الضمان الغيًا يف حال 

ــم  ــم يت ــيارة - اذا ل ــاص بالس ــر الخ ــو مت ــداد الكيل ــث يف ع العب
االتــزام باجــراء الصيانــة الدوريــة يف موعدهــا - تقديــم املطالبــة 
باإلصــاح بنــاءًا ىلع خدعــة ســواء يف القيمــة او العطــل - اذا تــم 
اصــاح عطــل مشــمول بالضمــان دون اخــذ املوافقــة املســبقة 

مــن شــركة حمايــة الســعودية.

General Definitions :

»Daman« program under which the protection of the cost 
of repair of mechanical and electrical faults that occur for 
your car and the parts covered under this program and in 
accordance with the terms and conditions contained in this 
booklet .

Language : The Arabic language is the reference and 
accordingly, all the terms and conditions of this guarantee 
are explained .

Customer: The owner of the vehicle named on the 
customer›s data page .

Repair Workshops : 

- Authorized agent maintenance centers
- Hemaya authorized maintenance centers )Petromin – One 
stop – AC Delco - Eni Neft - Mobil - MIze - Total - Gulf ( 

Mechanical failure: Any part of the covered parts of the 
vehicle fails to perform its work, causing the vehicle to 
stop functioning for reasons other than wear and tear 
caused by normal use )consumption( or misuse .

Warranty Period : The duration is determined according to 
the customer›s choice .

Scope of the program : During the use of the vehicle within 
the territory of the Kingdom of Saudi Arabia .

The warranty is void in the event:

No cover will apply should the cars odometer has been 
alterad or dis connected - if the repair is done without 
prior approval - submitting the claim based on a trick, 
whether in value or failure If the property passes to 
someone else - Loss of the guarantee .
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عزيزنا عميل حماية: 

ــة لــدى الوكيــل  ــة الدوري ــزام بإجــراء الصيان الرجــاء التقيــد و اإللت
الرســمي للســيارة او لــدى املراكــز املعتمــدة مــن شــركة حمايــة 
الســعودية او لــدى مراكــز الصيانــة الدوريــة الســريعة التــي 
تعطــي العميــل فواتيــر الكترونيــة حســب تعليمــات وزارة التجــارة 
والصناعــة. مــع العمــل بــأن الصيانــة الدوريــة ىلع نفقــة العميــل 

وهــي مســؤوليته 

ــم خــال  ــى يجــب ان تت ــة االول ــة الدوري ــأن الصيان ــم ب ــع العل م
ــل  ــخ اســتام العمي اســبوع او 1000 كــم ايهمــا اســبق مــن تاري

ــان  ــدار الضم ــيارة واص للس

الصيانــة الدوريــة التاليــة كل 3 أشــهر او 6 أشــهر أو ) 5000 / 
ــة  ــع ونوعي ــادات املصن ــب ارش ــبق حس ــا اس ــم ( ايهم 10000 ك

ــتخدم  ــة املس ــت املكين زي

ــا ولــك ونعــدك  ــة رائعــة لن ــة تجرب شــراؤك لضمــان شــركة حماي
ــة  ــزم بالصيان ــك تلت ــي علي ــة وكل الل ــة يف اململك ــل خدم بأفض

ــا ــي الباقــي علين ــة وخل الدوري

مــدن  كل  يف  منتشــرة  لدينــا  املعتمــدة  اإلصــاح  مراكــز 
ومحافظــات اململكــة وإذا تعطلــت ســيارتك ال تشــيل هــم تقــدر 
توصــل لنــا ويــن ماكنــت ســهلناها عليــك وبعــد مــا تحصــل ىلع 
تقريــر العطــل مــن أحــد مراكزنــا املعتمــدة تقــدر ترفــع مطالبتــك 
والــرد يكــون معــاك خــال 3 ســاعات عمــل كحــد اقصــى وتجيــك 
ــة  ــزم بالصيان ــت ملت ــإذا كن ــرد ف ــك بال ــة ىلع جوال ــالة نصي رس
أبشــر  الضمــان  يف  مشــمول  والعطــل  وقتهــا  يف  الدوريــة 

ــة باملوافق

لرفع مطالبة عبر الرابط

www.hemaya.com.sa
أو عبر تطبيقنا حماية اكسبرس ىلع الجواالت الذكية

هام جدًا 

عزيــزي العميــل الرجــاء التقيــد وااللتــزام باجــراء الصيانــة الدوريــة 
الســريعه ) غيــار الزيــوت + الفاتــر + فحــص الســوائل ( يف موعدها 
حتــى ال تفقــد صاحيــة الضمــان مــع االحتفــاظ بفواتيــر الصيانــة 

لتقديمهــا عنــد رفــع املطالــه لاصــاح

Dear Hemaya Customer :

Please adhere to and adhere to performing periodic 
maintenance in the approved centers )shown in this 
booklet( with the Hemaya Company - Print Computer - and 
that According to the maintenance schedule attached with 
the guarantee document, noting that periodic maintenance 
is at the customer›s expense and is his responsibility.

First maintenance / activation of the warranty / week, 
1000 km whichever comes first , 

Next maintenance / every 3 months or 6 months or 
)10000/5000( km whichever comes first according to the 
manufacturer›s instructions .

Your purchase Hemaya Warranty is a great experience 
for us and for you, and we promise you with the best 
service in the Kingdom, and all you have to do the periodic  
maintenance and leave the rest on us .

Our approved repair centers are spread in all cities of 
the Kingdom and if your car breaks down, do not worry, 
you can reach us wherever you are .Now it’s easy , After 
you get the breakdown report from one of our approved 
centers, you can Apply  claim and the response and sms  
will be within a maximum of 3 hours If you are committed 
to the periodic maintenance on time and the breakdown 
are included in the warranty , your claim will be approved .

To apply a claim on link

www.hemaya.com.
or our smart application Hemaya Express .

very important :

Dear customer ; please adide by the periodic maintenance 
in the centers approved by Saudi HemayaCompany ) 
print computer ( accordingto the maintenance schedule 
attached with the warranty document with the knowledge 
that periodic maintenance at expense customer is his 
responsibility .
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األجزاء املغطاه بالضمان 

املحرك:
يشــمل مجموعــة األجــزاء املتأرجحــة – التكايــات والبلــوف هــواء 
ونــار واملعــدات الزنبركيــة والقوائــد ورأس الســلندر ، أذرع الدفــع
ــاتم  ــت والبس ــة الزي ــر وطلمب ــرس والجنزي ــات ، الت ــود الكام عام
والشــنابر والقمصــان واألذرعــة وعامــود الكرنــك كــرأس العمــود 
وفوهــات الســحب املتعــددة وصوفــة الكرنــك األمامــي وصوفــة 
ــتهاكية  ــزاء االس ــتثنى االج ــات ) ويس ــة والبخاخ ــة الخلفي املاكين

ــل البواجــي واالســاك والســيور واالهــواز (ه ــة مث االعتيادي

الجيربوكس
يشمل االجزاء امليكانيكية التالية:

التــروس ومحــاور التزامــن التعشــيقي واملرشــحات واألذرعــة 
واملحــاور والبطانــات وتــروس نقــل الســرعة واألحزمــة والبســاتم
ــت  ــة الزي ــف وطلمب ــودي فال ــك ( والب ــات ) األوتومات  والكلتش
ــة  ــزم صوف ــول الع ــة ومح ــل الحرك ــروس نق ــز وت ــام التعزي ونظ

ــة ــر الخلفي والجي

الدفرنس الخلفي:
ويشــمل األجــزاء امليكانيكيــة الداخليــة والتــروس وتــرس البنيــون 

واألذرع واملحــاور وعمــود الكــردان الخلفــي والرمانــات الداخليــة

نظام التكييف :
ويشمل كمبروسر املكيف وثاجة التكييف فقط 

ثاجة املحرك :
علبة الفرامل :

علبة الدريكسيون :
سلندرات الفرامل :

ABS النظام املانع لقفل الكوابح:
اليايات :

املقصات العلوية والسفلية :
املساعدات :

كمبيوتر السيارة :

خدمات اضافية :

خدمة املساعدة ىلع الطريق
يف حالــة ) االعطــال - الحــوادث - نفــاذ الوقــود - تلــف االطــارات 
- شــحن البطاريــة ( تلتــزم شــركة حمايــة بســحب الســيارة مجانــً 
الــى اقــرب مركــز صيانــة متخصــص او الــى اي جهــة اخــرى يرغبهــا 

العميــل داخــل املــدن فقــط . وذلــك طــوال مــدة الضمــان 

خدمة ايجار سيارة بديلة 
يف حــال تأخــر تســليم الســيارة للعميــل عــن املوعــد املحــدد مــن 
مراكــز الصيانــة املعتمــدة تلتــزم شــركة حمايــة الســعودية بدفــع 
قيمــة ايجــار ســيارة بديلــة  للعميــل حتــى انتهــاء اصــاح ســيارته 
وتســليمها لــه وبواقــع 100 ريــال كحــد اقصــى عــن ايجــار اليــوم 

الواحــد.

Components Covered

Engine: 
Rocker assembly including hydraulic followers , lifters , 
inlet and exhaust valves , springs and guides m Cylinder 
head , push rods , camshaft and followers , gear timing 
belts ,oil pump , pistons and rings , cylinder bores , con 
rods , camshaft , bearings , exhaust valve , front crank oil 
seals and rear engine oil seal .

Gearbox
Failure of the following internal parts :
Gears , synchromesh hubs , selectors , shafts , bearings 
and bushes , transfer gears .Shafts , gear belts , pistons , 
automatic clutches , body valve , oil pump , transfer gears 
and torque converter .

Differential  
includes Internal mechanical parts Crown wheel and pinion 
, shafts , bearings , front and rear propel-ler shaft , Axial 
central bearing and ball bearings . 

Air conditioning system
includes only Air compressor - Air fredg .

- Engine Fredge
- Brake Box
- Steering Wheel Box
- Brake Cylinders
- ABS
- Springs
- Car Computer

 Additional advantages:

Roadside assistance service
 help and car tow in case of )breakdown – running out of 
fuel – accidents –puncture – battery charge ( to the nearest 
service center inside the cities .

 Alternative car 
In case of delay in delivery of the car specified in the 
repair card maximum of 100 SR per day .
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اإلستثناءات

يستثني من تغطية الضمان األتي ذكره:

الصيانة الدورية وقطع غيار الصيانة
الضمــان لــن يغطــي الصيانــة الدوريــة العاديــة الازمــة الســتعمال 
ــتبدالها  ــادة باس ــي ع ــي يوص ــتهاك والت ــة لاس ــة والقابل املركب
أثنــاء الصيانــة الدوريــة الروتينيــة والتــي تشــمل ) الوقــود – 
ــف  ــات - تنظي ــي – الكوي ــر – البواج ــون - الفات ــوت – الفري الزي
ــة )  ــات – البطاري ــرط الهوب ــات – خ ــيور – القماش ــات – الس البخاخ
ــة التــي  ــر وغيرهــا مــن األجــزاء املطاطي ــة والجي كراســي املاكين

ــات ــد املقص ــي – جل ــكل طبيع ــرىء بش تهت

ــة  ــة والكهربائي يســتثني مــن هــذا البرنامــج األعطــال امليكانيكي
ــرد ذكرهــا  ــم ي ــي ل ــر مشــمولة بهــذا الضمــان والت األخــري الغي
يف البنــد الخــاص باالجــزاء املشــمولة بالضمــان واملوضحــة 

ــة ــة الثالث بالصفح

جسم السيارة الخارجي بالكامل
ــات  ــض ومفص ــذ – مقاب ــواب والنواف ــان – األب ــمل ) الده ويش
األبــواب – زجــاج الســيارة – املرايــات – املســاحات – األنــوار 
حساســات   – والجنــوط  اإلطــارات   – واإلشــارات  والفوانيــس 

الكفــرات -  فتحــة الســقف والشــنطة وملحقاتهــا (

اكسسورات السيارة الداخلية والديكور
وتشــمل ) أنظمــة الصــوت والشاشــات – شاشــة املاحــة – 
ــاند  ــد واملس ــة – املقاع ــة والخلفي ــرا األمامي ــيت – الكامي الكاس

والوســائد الهوائيــة – أزرار ومفاتيــح اإلضــاءة والتحكــم 

النتائج املباشرة للكوارث الطبيعية والحروب والحوادث 
والتــي تشــمل ) الغــرق – الســيول – العواصــف – الــزالزل – 

الحــوادث وغيرهــا(

ــة  ــزام بالصيان ــي تكــون نتيجــة مباشــرة لعــدم االلت األعطــال الت
ــة الدوري

ــه أو  ــه أو فصل ــواء بتبديل ــافات س ــداد املس ــراءة ع ــث بق العب
ــا ــان الغي ــذا الضم ــل ه ــراءة يجع ــر الق ــره أو تغيي تغيي

ال يغطي هذا الضمان نقص وتهريبات الزيوت والسوائل

Warranty coverage & Exclusions

Warranty coverage all repair and replacement of the 
parts which are specifically covered for mechanical and 
electrical breakdown excluding the following exceptions :

 Regular maintenance and maintenance parts :
This warranty will not cover regular maintenance of the 
vehicle and consumables which are usually recommended 
for replacement including
) fuel – oil – fluid – filters - Spark plugs – coils – brake 
linings and pads – brake disk – clutch disk – battery – 
Injections - Shock absorbs –mounts – rubbers parts ( .

All mechanical and electrical faults not covered by 
the warranty are excluded from this warranty .which 
explicated in page no 3 .

Vehicle Body Exterior
includes ) body paint – doors – windows - door handles 
– glasses – lights and lanterns – tires - windscreen wiper - 
Car wheel rims – tire sensors – car sunroof ( .

Accessories and decoration
includes )audio systems and screens – navigation system 
– communication system - front and rear camera – seats – 
airbags - switches lighting and control – seat belts ( .

Direct consequences of natural disasters, wars and 
accidents: includes )drowning and floods – storms – 
earthquakes - accidents and others( .

Breakdowns that are a direct result of non-compliance 
with periodic maintenance service .

This warranty will void , if found the odometer has been 
tampered , altered , disconnected .

Oil leaking and overheating are not covered by this 
extended warranty .



وثيقة ضمان أعطال فنية

اجراءات رفع املطالبة 

يف حــال وجــود خلــل او مشــكلة يف الســيارة خــال مــدة الضمــان 
الرجــاء اتبــاع االرشــادات التالية:

اواًل : دخول العميل ىلع رابط الشركة:

www.hemaya.com
الدخــول ىلع رابــط الشــركة ثــم الضغــط ىلع البوابــة اإللكترونيــة 
»رفــع مطالبــة«  ثــم ادخــال رقــم لوحــة الســيارة وســتصل رســالة 

تفعيــل لجــوال العميــل املســجل

ثانيًا : ادخال البيانات املطلوبة وهي:

هوية العميل	 
استمارة السيارة	 
صورة العداد الحالي	 
تقرير بالعطل من املراكز املعتمدة	 
فواتير الصيانات الدورية	 

ــة  ــر مقبول ــة غي ــر املطالب ــة تعتب ــال األوراق املطلوب ــدم اكتم ع
للشــركة الحــق بتعديــل االوراق املطلوبــة اعــاه حســب الحاجــة

ــر صحيحــة  ــة غي ــق مرفوع ــاء ىلع وثائ ــة بن ــاد مطالب ــم اعتم اذا ت
فلشــركة حمايــة الحــق يف مطالبــة العميــل بدفــع قيمــة 

ــان ــاء الضم ــة والغ املطالب

Claim Apply Procedure

If there is a defect or problem in the car during the 
warranty period, please follow The following instructions:

First: Click the company link

www.hemaya.com
Enter the company link, then click on the online portal 
- apply a claim Then enter the car plate number, and an 
activation SMS will arrive for the customer’s registered 
mobile

Second: Enter the required data, 

	 Customer id
	 Car license 
	 Image of odemeter  
	 Malfunction report from approved centers 
	 Maintenance bills 

Incomplete documents, the claim will be rejected
The company has the right to amend the documents 
required above as needed

If a claim is approved based on incorrect submitted 
documents, Hemaya has the right to ask the customer to 
pay the value of the claim and cancel the Warranty


