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الدليل الرقمي

لوزارة الداخلية
»اإلصدار الثالث - رمضان 1442 هـ«

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

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

21 مليون مستفيد
من خدمات منصة أبشر

أكثر من 280 خدمة

الخدمــات إلــى  الدخــول   يمكنكــم 
أبشــر أيقونــة  علــى  بالنقــر 
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التطبيقات
اإللكترونية

حسابات
القطاعات

إمارات
المناطق

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


التطبيقات اإللكترونية
لوزارة الداخلية وقطاعاتها األمنية
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التطبيقات
اإللكترونية

حسابات
القطاعات
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التطبيقـات
 يمكنكم تحميل التطبيق بالنقراإللكترونية

على أيقونة المتجر
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حسابات
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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 تحميل التطبيق بالنقر
على أيقونة المتجر

التطبيقـات
اإللكترونية
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الرئيسية

التطبيقات
اإللكترونية

حسابات
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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://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
https://drive.google.com/file/d/1i7McZO1wbsx6COxhXtM3cdntZ0JJV2BF/view?usp=sharing


حسابات التواصل االجتماعي
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 يمكنكم استعراض الحساب بالنقر
على أيقونة منصة التواصل
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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

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

MOI_PRD

العالقات العامة
بوزارة الداخلية

NCNC_sa

اللجنة الوطنية
لمكافحة المخدرات

EpassportGovSA

الجوازات - أبشر

حسابات
التواصل

AhwalCare
ahwal.gov.sa

العناية بالعمالء
األحوال المدنية

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


 يمكنكم استعراض الحساب بالنقر
على أيقونة منصة التواصل
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kamnapp

moi.gov.sa

كلنا أمن

ahwalds

ahwal.gov.sa

أّشر الموجهة للصم

SFES_KSA

القوات الخاصة
لألمن البيئي

GDM_MOI

moi.gov.sa

المجاهدين

furijat_sa

pgd.gov.sa

خدمة فرجت

MakkahRoute

مبادرة طريق مكة

حسابات
التواصل

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


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
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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

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!/


نقل مباشر لصالتي العشاء والتراويح من المسجد الحرام 

نقل مباشر لصالتي العشاء والتراويح من المسجد النبوي 

قناة
القرآن الكريم

 قناة السنة
النبوية
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يمكنكم النقر على النص
لإلنتقال للمادة المطلوبة

المصحف اإللكتروني

https://twitter.com/sparegions/status/1253373700641918977?s=12
https://twitter.com/sparegions/status/1253373884159520768?s=12
https://twitter.com/qurantvsa/status/1253371812756537345?s=12
https://twitter.com/sunnatvsa/status/1246482801114976256?s=12
https://twitter.com/qurantvsa/status/1253371812756537345?s=12
https://twitter.com/sunnatvsa/status/1246482801114976256?s=12
https://epub.qurancomplex.gov.sa/issues/hafs/standard39/
https://epub.qurancomplex.gov.sa/issues/hafs/standard39/
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إمساكية شهر رمضان المبارك
لعام 1442 هـ
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الحرص على لبس  القفازات والكمام خصوصا عند التعامل مع الجمهور.

 تجنب لمس الوجه )العين واألنف والفم(.

 تجنب المصافحة وكافة طرق السالم.  

 تجنــب لمــس بطاقــات وتصاريــح قــادة المركبــات، واالكتفــاء بالنظــر إليهــا فقــط، وإن 

كنــت مضطــًرا فاحــرص علــى تعقيــم اليديــن مباشــرًة بعــد ذلــك. 

 تجنب لمس أي جهاز جوال ألحد من الجماهير أثناء تأديتك لمهام عملك. 

 اإلكثار من شرب السوائل وخاصة الماء. 

 الحفاظ على المسافة اآلمنة )ال تقل عن مترين عند مقابلة الجمهور(.

ــعال أو  ــل الس ــية مث ــراض تنفس ــراض أم ــه أع ــر علي ــخص تظه ــن أي ش ــاد ع  اإلبتع

العطــاس. 

 اســتخدام المناديــل المطهــرة والمعقــم الكحولــي أثنــاء أداء العمــل وبشــكل 

مســتمر. 

 تنظيــف وتعقيــم أدوات العمــل واألجهــزة المســتخدمة مثــل الهاتــف والحاســب 

المحمــول ومعــدات الدوريــة ومقابــض أبواب الســيارة، إضافــة إلى جهازك الالســلكي.

اتخــاذ االحتياطــات الالزمــة عنــد الســعال أو العطــس بتغطيــة الفــم واألنــف بالمنديــل 

أو  أعلــى الــذراع.

ــاع  ــس أو ارتف ــق التنف ــعال أو ضي ــل الس ــك مث ــية علي ــراض تنفس ــور أي أع ــد ظه  عن

ــفى. ــرب مستش ــى أق ــه إل ــؤول والتوج ــالغ المس ــك بإب ــة حرارت درج

 تجنب التجمعات أثناء العمل.

أبطالنا في الميدان .. 
لحمايتكم من التعرض لخطر فيروس كورونا »كوفيد - 19« 

خالل فترة أداء عملكم، نقدم لكم عددًا من النصائح المهمة:

إمساكيات
المناطق

الصفحة
الرئيسية

التطبيقات
اإللكترونية

حسابات
القطاعات

إمارات
المناطق



بادر بأخذ اللقاح .. لحماية نفسك ووقاية مجتمعك.

ــروس  ــر في ــن خط ــك م ــة لمجتمع ــك وحماي ــى صحت ــا عل ــاح حفاًظ ــذ اللق ــادر بأخ ب
كورونــا.

ــوزارة الداخليــة، تســعد بتقديمــه  ــا للخدمــات الطبيــة ب مراكــز لقــاح فيــروس كورون
ــإذن هللا. ــا الطبيعيــة - ب ــادروا بالتطعيــم حتــى نســلم ونعــود لحياتن لكــم، فب

اطمئن .. اللقاح آمن وفعال ..
للوقاية والسالمة.

اللقاح درع وقائية من اإلصابة بالمرض، فبادر بالتطعيم.

نصائح بعد أخذك اللقاح :
    ابتعد عن التوتر »لتعزيز مناعتك«.

    أكثر من شرب السوائل.
    تناول الطعام الصحي.

بادر ..
اللقاح يمكن جسمك من تطوير استجابة مناعية ضد الفيروس.

نتباعد اآلن »للوقاية«
لنجتمع غًدا بكامل »السالمة«.

تأكد ..
اللقاح يحفز الجسم لتكوين أجسام مضادة تحارب الفيروس.

تذكر ..
التهمل التدابير الوقائية حتى بعد أخذك اللقاح:

)لبس الكمامة – غسل اليدين – تجنب المصافحة – تجنب التجمعات(

باللقاح ..
نحصن أنفسنا .. نحمي مجتمعنا.

#الوقايةــ أمان 

إمساكيات
المناطق

الصفحة
الرئيسية

التطبيقات
اإللكترونية

حسابات
القطاعات

إمارات
المناطق



التزامك بالتعليمات
بداية لعودة الحياة لطبيعتها

إمساكيات
المناطق

الصفحة
الرئيسية

التطبيقات
اإللكترونية

حسابات
القطاعات

إمارات
المناطق


