
التطبيقات
اإللكترونية

حسابات
القطاعات

إمارات
المناطق

إمساكيات
المناطق

8004399999             8004399999@hq.moi.gov.sa               www.moi.gov.sa               Moi.SaudiArabia                       MoiSaudiArabia

الدليل الرقمي

لوزارة الداخلية
»اإلصدار الرابع ١٤٤٣هـ«

https://www.snapchat.com/add/moi.saudiarabia
http://www.moi.gov.sa
mailto:8004399999%40hq.moi.gov.sa?subject=
https://www.youtube.com/user/MOISaudiArabia


أنجز تعامالتك وأنت في منزلك

أكثر من 24 مليون مستفيد
من خدمات منصة أبشر

أكثر من 300 خدمة

الخدمــات إلــى  الدخــول   يمكنكــم 
أبشــر أيقونــة  علــى  بالنقــر 

الصفحة
الرئيسية

التطبيقات
اإللكترونية

حسابات
القطاعات

إمارات
المناطق

https://www.absher.sa/portal/landing.html


الصفحة
الرئيسية

التطبيقات
اإللكترونية

حسابات
القطاعات

إمارات
المناطق

كيفية الوصول للحرم المكي الشريف
أثناء القدوم للعمرة أو الصالة خالل شهر رمضان المبارك

موقف طريق األمير 
موقف النوريةمتعب )أنفاق المصافي( 

موقف محطة قطار 
الحرمين

موقف الزاهر

موقف الليث

موقف الشرائعموقف كدي

موقف الجمرات

موقف الهدا

موقف الرصيفة

موقف جدة السريع موقف دقم الوبر

للوصول إلى موقع الموقف اضغط على الترميز الثنائي )الباركود(

المواقف الخارجيةالمواقف الداخلية

https://www.google.com/maps?q=Maskhoutah+Parking,+Kuday+Ajyad+Tunnels,+Kuday,+Makkah+24234&ftid=0x15c204eeb0e05919:0xb46622be91c249e2&hl=en-US&gl=us&entry=gps&lucs=s2se&shorturl=1
https://www.google.com/maps/place/%D9%85%D9%88%D8%A7%D9%82%D9%81+%D8%AD%D8%AC%D8%B2+%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%A9%E2%80%AD/@21.5757994,39.7583628,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x15c1f6f60c373845:0xf5491de09e9e9c3d!8m2!3d21.5757994!4d39.7605515
https://www.google.com/maps?q=8298,+Ar+Rusayfah,+Makkah+24232%C2%A02914&ftid=0x15c21b1ba6394e87:0xde721b57f847f817&hl=en-US&gl=us&entry=gps&lucs=s2se&shorturl=1
https://www.google.com/maps?q=21.4511695,39.8070958&hl=en-US&gl=us&entry=gps&lucs=s2se&shorturl=1
https://maps.app.goo.gl/8f3ZVtqdeWAJTg7F7
https://www.google.com/maps?q=Kudai+parking,+Kuday,+%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D8%B9+%D8%A3%D8%AC%D9%8A%D8%A7%D8%AF+%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B1%D8%B9%D9%8A%D8%8C,+Mecca+24234&ftid=0x15c2057115992d35:0xe1b328c48c087f3f&hl=en-US&gl=us&entry=gps&lucs=s2se&shorturl=1
https://maps.app.goo.gl/EyodfVam2rfPTkdv7
https://goo.gl/maps/wrnF4qPcid5fks9i8
https://goo.gl/maps/V4zYUGTWoDdUQ86o7
https://www.google.com/maps?q=%D9%85%D9%88%D8%A7%D9%82%D9%81+%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%B5%D9%8A%D9%81%D8%A9%D8%8C+2369%D8%8C+%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%B5%D9%8A%D9%81%D8%A9%D8%8C+%D9%85%D9%83%D8%A9+24232%D8%8C+24232&ftid=0x15c21bcab9381517:0x99ef3c5969470bb&hl=ar-SA&gl=sa&entry=gps&lucs=s2se,a1&shorturl=1
https://goo.gl/maps/ykuPYYSui6TaCC157
https://www.google.com/maps/place/%D9%85%D9%88%D8%A7%D9%82%D9%81+%D8%AF%D9%82%D9%85+%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%A8%D8%B1%D8%8C+Al+Mashair,+Makkah+24246%E2%80%AD/@21.3847414,39.8852204,15z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x15c204294d0f7d19:0x747a5bcd9179510e!8m2!3d21.3842421!4d39.8945495?shorturl=1


الصفحة
الرئيسية

التطبيقات
اإللكترونية

حسابات
القطاعات

إمارات
المناطق

التطبيقات اإللكترونية

لوزارة الداخلية وقطاعاتها األمنية



التطبيقـات
 يمكنكم تحميل التطبيق بالنقراإللكترونية

على أيقونة المتجر

الصفحة
الرئيسية

التطبيقات
اإللكترونية

حسابات
القطاعات

إمارات
المناطق

األمن العاموزارة الداخلية

مستشفى قوى 
الجوازاتاألمن بالرياض

الدفاع المدني

حرس
الحدود السعودي

تطبيق كلنا أمنتطبيق أبشر أفرادتطبيق أبشر

SFHP Riyadhتطبيق الجوازات

تطبيق الدفاع المدني

تطبيق بوابة خدماتي

تطبيق سالمتي

تطبيق خبراتي

تطبيق فزعة

بوابة زاول

تطبيق متطوع

https://www.zawil.com.sa/
https://play.google.com/store/apps/details?id=sa.app.civil998&hl=ar
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.elm.android.individual&hl=ar&gl=US
https://apps.apple.com/sa/app/..../id1004966456
https://apps.apple.com/sa/app/%D8%A3%D8%A8%D8%B4%D8%B1-%D8%A3%D9%81%D8%B1%D8%A7%D8%AF/id1523201951?l=ar
https://play.google.com/store/apps/details?id=sa.gov.moi.securityinform&hl=ar
https://apps.apple.com/sa/app/....-.../id1085635249
https://play.google.com/store/apps/details?id=gdp.gov.sa&hl=ar
https://apps.apple.com/us/app/......../id980231213
https://play.google.com/store/apps/details?id=sa.app.civil998&hl=ar
https://apps.apple.com/us/app/998-..../id617388867
https://play.google.com/store/apps/details?id=sa.gov.fg.etrMobile
https://apps.apple.com/us/app/......-...-......-......./id1096661299
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.salama.civildefense&hl=ar
https://apps.apple.com/us/app/....../id1289159193
https://play.google.com/store/apps/details?id=twister.com.khoubourati
https://apps.apple.com/us/app/......-...-......-......./id1290972354
https://play.google.com/store/apps/details?id=sa.cd.faza&hl=ar
https://apps.apple.com/us/app/....-..../id1290658859
https://play.google.com/store/apps/details?id=volunteer.cd998.gov.sa&hl=ar
https://apps.apple.com/us/app/......-......-......-....../id1474458634


 يمكنكم االنتقال للمحتوى
بالنقر على الصورة

الخدمات
الرقميـة

الصفحة
الرئيسية

التطبيقات
اإللكترونية

حسابات
القطاعات

إمارات
المناطق

https://www.moi.gov.sa/wps/wcm/connect/0f03eb6d-36bc-4dd4-af6b-91ecaa7a26a8/%D8%AA%D8%B9%D8%B1%D9%91%D9%81+%D8%B9%D9%84%D9%89+%D8%A7%D9%84%D9%87%D9%88%D9%8A%D8%A9+%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%82%D9%85%D9%8A%D8%A9.pdf?MOD=AJPERES&CVID=nxzj22S
https://twitter.com/furijat_sa
https://drive.google.com/file/d/1i7McZO1wbsx6COxhXtM3cdntZ0JJV2BF/view?usp=sharing
https://www.moi.gov.sa/wps/wcm/connect/f6a29c81-1295-452e-ab6a-0a29ad941a7c/%D9%87%D9%88%D9%8A%D8%A9+%D9%85%D9%82%D9%8A%D9%85+%D8%B5%D8%A7%D8%B1%D8%AA+%D8%B1%D9%82%D9%85%D9%8A%D8%A9+%282%29.pdf?MOD=AJPERES&CVID=nxzlqnd


حسابات التواصل االجتماعي

الصفحة
الرئيسية

التطبيقات
اإللكترونية

حسابات
القطاعات

إمارات
المناطق



 يمكنكم استعراض الحساب بالنقر
على أيقونة منصة التواصل

األمن العام

security_gov
moi.gov.sa

األحوال المدنية

AhwalKSA
A h w a l . g o v . s a

الجوازات

AljawazatKSA

gdp.gov.sa

حرس الحدود السعودي

BG994

911

MOI__911

moi911@moi.gov.sa

المديرية العـامة للسجون

pgd_KSA
pgd         pgd.gov.sa

مكافحة المخدرات

Mokafha_SA

mokafhasa            fg.gov.sa

الدفاع المدني

SaudiDCD

saudi_998 998.gov.sa

وزارة الداخلية

MOISaudiArabia

MOI.SaudiArabia moi.gov.sa

حسابات
التواصل

الصفحة
الرئيسية

التطبيقات
اإللكترونية

حسابات
القطاعات

إمارات
المناطق

https://www.moi.gov.sa/wps/portal/Home/sectors/publicsecurity/publicsecurity/!ut/p/z1/04_iUlDg4tKPAFJABjKBwtGPykssy0xPLMnMz0vM0Y_Qj4wyizfwNDHxMDQx8nZ3CTQ1cAz0dvX3dDE2MjAw0PfSj8KvIDixSL8gO1ARAHo8jYc!/
https://www.moi.gov.sa/wps/portal/Home/sectors/civilaffairs/!ut/p/z1/04_iUlDgAgL9CCADyEQmiOToR-UllmWmJ5Zk5ucl5uhH6EdGmcUbeJqYeBiaGHlbmAS4GTgGGnk5Ozp7Grk7muh76UfhVxCcWKRfkB2oCADj6sw0/
https://www.facebook.com/AhwalKSA/
https://www.youtube.com/channel/UCpiX-hFqgMmZHIv6xzh0yww
https://gdp.gov.sa/Ar/Pages/default.aspx
https://www.facebook.com/AljawazatKSA/
https://www.youtube.com/user/AljawazatKSA
https://www.pgd.gov.sa/
https://www.facebook.com/pgdKSA/
https://www.youtube.com/channel/UC2bpLbsXkfVWaHICDEP_fXQ
https://www.youtube.com/user/mokafhasa
https://www.moi.gov.sa/wps/portal/Home/sectors/narcoticscontrol/!ut/p/z1/04_Sj9CPykssy0xPLMnMz0vMAfIjo8ziLQPdnT08TIy83Q0dzQwcPc2N_A08TQ3dPY30wwkpiAJKG-AAjgZA_VFgJc7ujh4m5j4GBhY-7qYGno4eoUGWgcbGBo7GUAV4zAhOLNIvyI0wyDJxVAQAWYyrQQ!!/dz/d5/L2dJQSEvUUt3QS80TmxFL1o2XzBJNDRIMTQyS0c1VUIwQVFRS1Y5MkUxMEk3/
https://www.998.gov.sa/Ar/Pages/default.aspx
https://www.facebook.com/SaudiDCD/
https://www.youtube.com/user/998scd
https://www.snapchat.com/add/moi.saudiarabia
https://www.snapchat.com/add/saudi_998
https://www.moi.gov.sa/
https://www.facebook.com/MOISaudiArabia/
https://www.youtube.com/user/MOISaudiArabia
https://twitter.com/SaudiDCD
https://twitter.com/security_gov?ref_src=twsrc%5Egoogle%7Ctwcamp%5Eserp%7Ctwgr%5Eauthor
https://twitter.com/MOISaudiArabia
https://instagram.com/moisaudiarabia?igshid=1kmm9xwvw9pe1
https://instagram.com/moisaudiarabia?igshid=1kmm9xwvw9pe1
https://www.instagram.com/saudidcd/
https://instagram.com/moisaudiarabia?igshid=1kmm9xwvw9pe1
https://twitter.com/AhwalKSA
https://twitter.com/AljawazatKSA
https://twitter.com/Mokafha_SA
https://twitter.com/pgd_KSA
https://twitter.com/MOI__911
https://twitter.com/BG994
https://www.instagram.com/ahwalksa/
https://instagram.com/moisaudiarabia?igshid=1kmm9xwvw9pe1
https://www.instagram.com/aljawazatksa/
https://instagram.com/moisaudiarabia?igshid=1kmm9xwvw9pe1
https://www.instagram.com/mokafha_sa/
https://instagram.com/moisaudiarabia?igshid=1kmm9xwvw9pe1


 يمكنكم استعراض الحساب بالنقر
على أيقونة منصة التواصل

SaudiFSF

fsf.gov.sa

قوات أمن المنشآت

eMoroor

moi .gov. sa

المرور

SA_HWY_SECURITY

أمن الطرق

KSA_KFSC

ksa_kfsc

kfsc.edu.sa

كلية الملك فهد األمنية

Moimsgovsa

الخدمات الطبية

NCNC_sa

اللجنة الوطنية
لمكافحة المخدرات

EpassportGovSA

الجوازات - أبشر

حسابات
التواصل

AhwalCare
ahwal.gov.sa

العناية بالعمالء
األحوال المدنية

الصفحة
الرئيسية

التطبيقات
اإللكترونية

حسابات
القطاعات

إمارات
المناطق

GDM_MOI

moi.gov.sa

المجاهدين

https://fsf.gov.sa/
https://www.facebook.com/eMoroor/
https://www.moi.gov.sa/
https://www.snapchat.com/add/ksa_kfsc
http://kfsc.edu.sa/Pages/default.aspx
https://www.moi.gov.sa/wps/portal/Home/sectors/civilaffairs/!ut/p/z1/04_iUlDgAgL9CCADyEQmiOToR-UllmWmJ5Zk5ucl5uhH6EdGmcUbeJqYeBiaGHlbmAS4GTgGGnk5Ozp7Grk7muh76UfhVxCcWKRfkB2oCADj6sw0/
https://twitter.com/SA_HWY_SECURITY
https://twitter.com/eMoroor
https://twitter.com/SaudiFSF
https://twitter.com/EpassportGovSa
https://twitter.com/moimsgovsa
https://twitter.com/KSA_KFSC
https://twitter.com/AhwalCare
https://twitter.com/NCNC_sa
https://www.moi.gov.sa/wps/portal/Home/sectors/mujahideen/!ut/p/z1/04_Sj9CPykssy0xPLMnMz0vMAfIjo8ziLQPdnT08TIy83Q0dzQwcPc2N_A08TQ3dPY30wwkpiAJKG-AAjgZA_VFgJc7ujh4m5j4GBhY-7qYGno4eoUGWgcbGBo7GUAV4zAhOLNIvyI0wyDJxVAQAWYyrQQ!!/dz/d5/L2dJQSEvUUt3QS80TmxFL1o2XzBJNDRIMTQySzhGQzUwQVFNMEE3VEIzR1E1/
https://twitter.com/GDM_MOI


 يمكنكم استعراض الحساب بالنقر
على أيقونة منصة التواصل

kamnapp

moi.gov.sa

كلنا أمن

ahwalds

ahwal.gov.sa

أّشر الموجهة للصم

SFES_KSA

القوات الخاصة
لألمن البيئي

furijat_sa

pgd.gov.sa

خدمة فرجت

MakkahRoute

مبادرة طريق مكة

حسابات
التواصل

الصفحة
الرئيسية

التطبيقات
اإللكترونية

حسابات
القطاعات

إمارات
المناطق

https://www.moi.gov.sa/wps/portal/Home/Home/!ut/p/z1/04_Sj9CPykssy0xPLMnMz0vMAfIjo8ziLQPdnT08TIy83Q0dzQwcPc2N_A08TQ3dPY30wwkpiAJKG-AAjgZA_VFgJc7ujh4m5j4GBhY-7qYGno4eoUGWgcbGBo7GUAV4zCjIjTDIdFRUBAApuVo7/dz/d5/L0lDUmlTUSEhL3dHa0FKRnNBLzROV3FpQSEhL2Fy/
https://www.moi.gov.sa/wps/portal/Home/sectors/civilaffairs/!ut/p/z1/04_iUlDgAgL9CCADyEQmiOToR-UllmWmJ5Zk5ucl5uhH6EdGmcUbeJqYeBiaGHlbmAS4GTgGGnk5Ozp7Grk7muh76UfhVxCcWKRfkB2oCADj6sw0/
https://najiz.moj.gov.sa/Inquiry/Home/FurijatVerify
https://twitter.com/SFES_KSA
https://twitter.com/kamnapp
https://twitter.com/MakkahRoute
https://twitter.com/ahwalds
https://twitter.com/furijat_sa


EmarahAlQassim

alqassim.gov.sa

إمارة منطقة القصيم

TabukPrincipal

tabuk.gov.sa

إمارة منطقة تبوك

emartasir

aseer.gov.sa

إمارة منطقة عسير

emara_sharqia

sharqiah.gov.sa

إمارة المنطقة الشرقية

emara_najran

e-najran.gov.sa

إمارة منطقة نجران

AljoufSA

Aljouf.gov.sa

إمارة منطقة الجوف

BahaPrincedom

albaha.gov.sa

إمارة منطقة الباحة

makkahregion

makkah.gov.sa

إمارة منطقة مكة

إمارة منطقة مكة

emara_riyadh

riyadh.gov.sa

إمارة منطقة الرياض

imarat_almadina

madina.gov.sa

إمارة منطقة المدينة المنورة

emara_hail

hail.gov.sa

إمارة منطقة حائل

jazangov

jazan.gov.sa

إمارة منطقة جازان

NorthborderSA

northernborders.gov.sa

إمارة منطقة 
الحدود الشمالية

 يمكنكم استعراض الحساب بالنقر
على أيقونة منصة التواصل

إمارة منطقة المدينة المنورة

إمارة منطقة تبوكإمارة منطقة عسيرإمارة المنطقة الشرقيةإمارة منطقة القصيم

إمارة منطقة جازان إمارة منطقة الحدود الشمالية إمارة منطقة حائل

إمارة منطقة الجوفإمارة منطقة الباحةإمارة منطقة نجران

إمارة منطقة الرياض

إمــــارات 
المناطق

الصفحة
الرئيسية

التطبيقات
اإللكترونية

حسابات
القطاعات

إمارات
المناطق

https://twitter.com/EmarahAlQassim
https://www.alqassim.gov.sa/Ar/Pages/default.aspx
https://twitter.com/TabukPrincipal
https://www.moi.gov.sa/wps/portal/Home/emirates/tabouk/!ut/p/z1/04_iUlDg4tKPAFJABjKBwtGPykssy0xPLMnMz0vM0Y_Qj4wyizfwNDHxMDQx8rYwCXAzcAw08nJ2dPY0MjAw0vfSj8KvIDixSL8gO1ARADDL10s!/
https://twitter.com/emartasir
https://www.moi.gov.sa/wps/portal/Home/emirates/aseer/!ut/p/z1/04_iUlDg4tKPAFJABjKBwtGPykssy0xPLMnMz0vM0Y_Qj4wyizfwNDHxMDQx8vb3MTU0cAz0NvMx8_EwMjAw0PfSj8KvIDixSL8gO1ARAJZVnQI!/
https://twitter.com/emara_sharqia
https://www.moi.gov.sa/wps/portal/Home/emirates/easternprovince/!ut/p/z1/jY89C8IwGIR_Ui4frXZ8rTYJzVIhtL6LZCoBrQ7i71fExaG1tx08d8cJFoPgKT3zmB75NqXL25-4PMMb46RRLVwjQV0dDqpsFJQR_QeoLTmzCcA22AKeXDxWndYgLXhNHjMirMzPA7xc3wv-nbC034FId1VbeIlgvsDSxX8j92uMA7J_ASxkUcw!/dz/d5/L0lDUmlTUSEhL3dHa0FKRnNBLzROV3FpQSEhL2Fy/
https://twitter.com/emara_najran
https://www.moi.gov.sa/wps/portal/Home/emirates/najran/!ut/p/z1/04_iUlDg4tKPAFJABjKBwtGPykssy0xPLMnMz0vM0Y_Qj4wyizfwNDHxMDQx8rZwczY1cAz0NXA0D3EytnAx0ffSj8KvIDixSL8gO1ARAGBYrj8!/
https://twitter.com/AljoufSA
https://www.moi.gov.sa/wps/portal/Home/emirates/jowf/!ut/p/z1/04_iUlDg4tKPAFJABjKBwtGPykssy0xPLMnMz0vM0Y_Qj4wyizfwNDHxMDQx8jbwcDM0cAx09nE1MnMzMjAz0_fSj8KvIDixSL8gO1ARAMRCP0c!/
https://twitter.com/BahaPrincedom
https://www.albaha.gov.sa/ar-sa/Pages/main.aspx
https://twitter.com/makkahregion
https://www.makkah.gov.sa/
https://twitter.com/emara_riyadh
http://www.riyadh.gov.sa/ar/Pages/Home.aspx
https://twitter.com/imarat_almadina
https://www.moi.gov.sa/wps/portal/Home/emirates/madinah/!ut/p/z1/jY89C8IwGIR_Ui5f1Y6v1SahAYkQWrNIJglodRB_vyIuDq297eC5O44lNrA05mc550e5jfny9sdUneCUslyJDrbloND4nahagb1m_QdoDFm18sDaGw1HNh7qICVIsrQkjwkRFuangTRf37P0O2FouwGRDHWnHYdXX2Du4r-R-zXGAcW9AKThZmE!/dz/d5/L0lDUmlTUSEhL3dHa0FKRnNBLzROV3FpQSEhL2Fy
https://twitter.com/emara_hail
https://www.hail.gov.sa/ar/Pages/default.aspx
https://twitter.com/jazangov
https://jazan.gov.sa/Pages/HomePage.aspx
https://twitter.com/NorthborderSA
https://www.moi.gov.sa/wps/portal/Home/emirates/northernborders/!ut/p/z1/04_iUlDg4tKPAFJABjKBwtGPykssy0xPLMnMz0vM0Y_Qj4wyizfwNDHxMDQx8rYwCXAzcAw08nJ2dPY0MvAw0vfSj8KvIDixSL8gO1ARAL0R5oU!/


أرقـــــام 
الطوارئ

اســتقبال كافــة المكالمــات األمنيــة والطارئــة فــي منطقتــي 911
العالقــة  للجهــات ذات  والريــاض، وإحالتهــا  المكرمــة  مكــة 

ــا. ــالزم حياله ــاذ ال ــاص التخ ــب االختص حس

ومباشــرة 993 المروريــة  الخدمــات  لتقديــم  االتصــاالت  يتلقــى 
ــات ذات  ــعار الجه ــة، وإش ــاالت الطارئ ــة  و الح ــوادث المروري الح

ــزم. ــا يل ــه فيم العالق

غرفة إدارة اليخوت والسفن السياحية1980
لتسهيل إجراءات دخول وإبحار اليخوت والسفن السياحية.

رقــم الطــوارئ  فــي مراكــز العمليــات األمنيــة بدوريــات األمــن 999
ُيعنــى باســتقبال البالغــات الجنائيــة واألمنيــة الداخليــة وتقديم 

الخدمــات اإلنســانية والــرد علــى االستفســارات.

ــواد 995 ــب الم ــج أو تهري ــات تروي ــات  عملي ــع بالغ ــتقبال جمي الس
المخــدرة.

998
لإلبــالغ عــن حــوادث  اإلطفــاء واإلنقــاذ وطلــب اإلخــالء واإليــواء 
واإلغاثــة وإعــادة األوضــاع، وعــن المخاطــر ومخالفــات اإلشــراف 

الوقائــي الــذي يختــص بــه الدفــاع المدنــي .

ــدة 992 ــراءات الجدي ــرح اإلج ــالء وش ــارات العم ــن استفس ــة ع اإلجاب
وغيــر المفهومــة للمســتفيدين ومتابعــة طلباتهــم المتأخــرة 

فــي كافــة مناطــق المملكــة.

رقــم الطــوارئ علــى الطــرق الخارجية يعنــى باســتقبال البالغات 996
واالستفســارات  والمروريــة،  والجنائيــة  واألمنيــة  الطارئــة 

ــة. الخدمي

في منطقتي مكة المكرمة والرياض

في جميع مناطق المملكة

الصفحة
الرئيسية

التطبيقات
اإللكترونية

حسابات
القطاعات

إمارات
المناطق

أرقام الطوارئ



إمساكيات المناطق

الصفحة
الرئيسية

التطبيقات
اإللكترونية

حسابات
القطاعات

إمارات
المناطق



المدينة

 مكة 
المكرمة

4:566:364:566:364:546:374:536:374:526:384:516:384:506:384:496:394:486:394:476:39

 المدينة
المنورة

4:536:394:536:394:516:394:506:404:496:404:486:414:476:414:466:414:446:424:436:42

4:256:104:256:104:236:114:226:124:216:124:196:124:186:134:176:134:166:144:156:14الرياض

4:346:224:346:224:326:234:306:234:296:244:286:244:276:254:266:254:246:264:236:26بريدة

4:095:584:095:584:075:584:065:594:045:594:036:004:026:004:016:014:006:013:596:02الدمام

4:486:244:486:244:476:254:466:254:456:254:446:254:436:264:426:264:416:264:406:26أبها

5:016:535:016:534:586:544:576:544:566:554:546:554:536:564:526:564:516:574:496:58تبوك

4:416:324:416:324:396:334:386:334:366:344:356:344:346:354:336:354:326:364:306:36حائل

4:396:364:396:364:366:374:356:384:346:394:326:394:316:404:306:414:286:414:276:42عرعر

4:496:244:496:244:486:244:476:244:466:244:456:244:446:254:446:254:436:254:426:25جازان

4:426:174:426:174:416:184:406:184:396:184:386:184:376:184:366:194:356:194:346:19نجران

4:516:294:516:294:496:304:486:304:476:304:466:314:456:314:446:314:436:314:426:32الباحة

4:446:394:446:394:416:404:406:414:396:414:376:424:366:434:356:434:336:444:326:44سكاكا

1
2 أبريل

2
3 أبريل

3
4 أبريل

4
5 أبريل

5
6 أبريل

6
7 أبريل

7
8 أبريل

8
9 أبريل

9
10 أبريل

10
11 أبريل

إمساكية شهر رمضان المبارك
لعام 1443 هـ

الصفحة
الرئيسية

التطبيقات
اإللكترونية

حسابات
القطاعات

إمارات
المناطق



المدينة

 مكة 
المكرمة

4:466:404:456:404:446:404:436:414:426:414:416:414:406:424:396:424:386:424:376:43

 المدينة
المنورة

4:426:434:416:434:406:444:396:444:386:444:376:454:366:454:356:464:346:464:336:47

4:146:154:136:154:126:154:116:164:096:164:086:174:076:174:066:184:056:184:046:19الرياض

4:226:274:216:274:206:284:196:284:176:294:166:294:156:304:146:304:136:314:126:31بريدة

3:576:023:566:033:556:033:546:043:536:043:526:053:506:053:496:063:486:063:476:07الدمام

4:406:274:396:274:386:274:376:274:366:284:356:284:346:284:346:284:336:294:326:29أبها

4:486:584:476:594:466:594:447:004:437:004:427:014:417:014:397:024:387:034:377:03تبوك

4:296:374:286:374:276:384:256:384:246:394:236:404:226:404:216:414:206:414:186:42حائل

4:256:434:246:434:236:444:216:454:206:454:196:464:176:464:166:474:156:484:136:48عرعر

4:416:254:406:264:396:264:396:264:386:264:376:274:366:274:356:274:356:274:346:27جازان

4:346:194:336:194:326:204:316:204:306:204:296:204:296:214:286:214:276:214:266:21نجران

4:416:324:406:324:406:334:396:334:386:334:376:334:366:344:356:344:346:344:336:35الباحة

4:316:454:296:464:286:464:276:474:256:474:246:484:236:494:226:494:206:504:196:51سكاكا

11
12 أبريل

12
13 أبريل

13
14 أبريل

14
15 أبريل

15
16 أبريل

16
17 أبريل

17
18 أبريل

18
19 أبريل

19
20 أبريل

20
21 أبريل

إمساكية شهر رمضان المبارك
لعام 1443 هـ

الصفحة
الرئيسية

التطبيقات
اإللكترونية

حسابات
القطاعات

إمارات
المناطق



المدينة

 مكة 
المكرمة

4:366:434:366:434:356:444:346:444:336:454:326:454:316:454:306:464:296:464:296:47

 المدينة
المنورة

4:326:474:316:484:306:484:296:494:286:494:276:504:266:504:256:504:246:514:236:51

4:036:194:026:204:016:204:006:203:596:213:586:213:576:223:566:223:556:233:546:23الرياض

4:116:324:106:324:086:334:076:334:066:344:056:344:046:354:036:364:026:364:016:37بريدة

3:466:073:456:083:446:083:436:093:426:093:416:103:396:113:386:113:376:123:366:12الدمام

4:316:294:306:294:296:304:296:304:286:304:276:314:266:314:266:314:256:314:246:32أبها

4:367:044:357:044:337:054:327:064:317:064:307:074:297:074:287:084:277:084:267:09تبوك

4:176:424:166:434:156:434:146:444:136:444:126:454:116:464:096:464:086:474:076:47حائل

4:126:494:116:504:096:504:086:514:076:524:066:534:046:534:036:544:026:554:016:55عرعر

4:336:284:326:284:316:284:316:284:306:294:296:294:296:294:286:294:276:304:266:30جازان

4:256:224:256:224:246:224:236:224:226:234:226:234:216:234:206:244:196:244:196:24نجران

4:326:354:316:354:316:364:306:364:296:364:286:374:276:374:266:374:266:384:256:38الباحة

4:186:514:166:524:156:524:146:534:136:544:126:544:106:554:096:564:086:564:076:57سكاكا

21
22 أبريل

22
23 أبريل

23
24 أبريل

24
25 أبريل

25
26 أبريل

26
27 أبريل

27
28 أبريل

28
29 أبريل

29
30 أبريل

30
1 مايو

إمساكية شهر رمضان المبارك
لعام 1443 هـ

الصفحة
الرئيسية

التطبيقات
اإللكترونية

حسابات
القطاعات

إمارات
المناطق


