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 المقدمة
 
 

 تقدم والتي الهامة الحكومية القطاعات من المدنية لألحوال الداخلية وزارة وكالة تعتبر

 في حكومية جهات عدة مع تتعامل الوكالة ان كما والمقيمين، للمواطنين متعددة خدمات

 عليهم والتيسير والمقيمين للمواطنين مميزة خدمات تقديم أجل ومن مهامها، إنجاز سبيل

 .وقتهم وتوفير

 بوكالة اإللكترونية واإلستعالمات اإللكترونية الخدمات أهم استعراض تم الدليل هذا وفي

 مفيدا   مرجعا   الدليل هذا يكون أن ونأمل أبشر منصة على والمقدمة المدنية األحوال

 ليغطي دوري بشكل تحديثه على حرصنا مع الحالية بالخدمات لتعريفهم للمستفيدين

 .الجديدة اإللكترونية الخدمات من المزيد
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 لوحة المعلومات

 الهدف من الخدمة

 الفئة المستهدفة

. تمكين المستفيد من اإلطالع إلكترونياً على معلوماته وأفراد أسرته وبياناته المسجلة باألحوال المدنية  

o المواطن 
oالمواطنة 
o المقيم 

الخدمةشروط   

oحساب أبشر مسجل ومفعل للمستفيد من الخدمة. 
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 طريقة الوصول للخدمة

Absher.sa تسجيل الدخول 
لوحة المعلومات 
 بأعلى الصفحة

 الدخول على الخدمة

 لوحة المعلومات
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 االستعالم عن تحديث بصمة

 الهدف من الخدمة

 الفئة المستهدفة

. تمكين المستفيد من التأكد من تحديث بصمته الكترونياً دون الحاجة لزيارة مكاتب األحوال المدنية  

o المواطن 
oالمواطنة 
 

الخدمةشروط   

oحساب أبشر مسجل ومفعل للمستفيد من الخدمة. 
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 طريقة الوصول للخدمة

Absher.sa تسجيل الدخول 
لوحة المعلومات 
 بأعلى الصفحة

 تفاصيل أكثر
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البصمة من المعلومات 
 الشخصية

 االستعالم عن تحديث بصمة



 تبليغ عن فقد الهوية إلكترونيا  

 الهدف من الخدمة

 الفئة المستهدفة

تمكين الفرد من اإلبالغ عن الهوية الوطنية المفقودة الكترونياً من خالل منصة أبشر دون الحاجة لزيارة مكاتب 
.األحوال المدنية  

o المواطن 
o المواطنة 

الخدمةشروط   

oحساب أبشر مسجل ومفعل للمستفيد من الخدمة. 
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 طريقة الوصول للخدمة

Absher.sa خدماتي تسجيل الدخول 

 األحوال المدنية

 الخدمات
اإلبالغ عن 

 الهوية الوطنية
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 تبليغ عن فقد الهوية إلكترونيا  



 تبليغ عن فقد سجل األسرة

 الهدف من الخدمة

 الفئة المستهدفة

تمكين المستفيد من اإلبالغ عن سجل األسرة  المفقود الكترونياً من خالل منصة أبشر دون الحاجة لزيارة 
.مكاتب األحوال المدنية  

o المواطن 
o المواطنة 

الخدمةشروط   

oحساب أبشر مسجل ومفعل للمستفيد من الخدمة. 
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 طريقة الوصول للخدمة

Absher.sa خدماتي تسجيل الدخول 

 األحوال المدنية

 الخدمات
اإلبالغ عن 

 سجل األسرة 
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 تبليغ عن فقد سجل األسرة



 تبليغ عن فقد شهادة الميالد إلكترونيا  

 الهدف من الخدمة

 الفئة المستهدفة

تمكين المستفيد من اإلبالغ عن شهادة الميالد المفقود الكترونياً من خالل منصة أبشر دون الحاجة لزيارة 
.مكاتب األحوال المدنية  

o المواطن 
o المواطنة 

الخدمةشروط   

oحساب أبشر مسجل ومفعل للمستفيد من الخدمة. 
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 طريقة الوصول للخدمة

Absher.sa خدماتي تسجيل الدخول 

 األحوال المدنية

 الخدمات
اإلبالغ عن 

 شهادة الميالد
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 تبليغ عن فقد شهادة الميالد إلكترونيا  



 حجز موعد

 الهدف من الخدمة

 الفئة المستهدفة

تمكين المستفيد من حجز موعد مسبق أو تعديلة أو إلغاءة ومعرفة متطلبات الخدمة قبل الذهاب لمكتب 
.األحوال المدنية  

o المواطن 
o المواطنة 
oالمقيم 

 شروط الخدمة

o أو غير مسجل ومفعل للخدمات « أبشر»بإمكان المستفيد حجز موعد سوا كان مسجل ومفعل ببوابة
 :التالية

 .جديدة او بدل تالفاصدار هوية وطنية  -1
 .الوطنيةتجديد بطاقة الهوية  -2
      تسجيل واقعة زواج  -واقعة ميالد سعودي تمت خارج السعودية  –طالق  –زواج  –ميالد »تسجيل واقعة  -3

 .«من أجنبيةسعودي 
 .إصدار شهادة ميالد بدل عن المفقودة أو التآلفة -4
 .  تالفاصدار شهادة وفاة بدل فاقد أو  -5
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 طريقة الوصول للخدمة

Absher.sa المواعيد 

التحقق من 
 المستخدم

 االحوال المدنية

 اختيار المكتب
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 اختيار الوقت اختيار الخدمة

 طباعة الموعد تأكيد الموعد

 حجز موعد



 اصدار الهوية الوطنية

 الهدف من الخدمة

 الفئة المستهدفة

.تمكين المواطن والمواطنة من استخراج الهوية الوطنية  

o المواطن 
o المواطنة 

 شروط الخدمة

o أبشرااللكتروني من قبل االب أو األم عن طريق نظام التعريف. 
o دراسيأو نسخة الخر مؤهل , ـة /طالبـمن جهة الدراسة اذا كان تعريف. 
o حديثه وملونه وبخلفية بيضاء في وضع مقابل وبدون نظارات وواضحة ( 2)صورة شخصية للمواطن عدد

وال يجوز أن تكون بالمالبس ( 6*4)ومظهرة لجميع مالمح الوجه وبالمالبس المدنية للمملكة وبمقاس 
 .المهنية او أي مالبس لفئة معينة من المواطنين

o حديثه وملونه وبخلفية بيضاء في وضع مقابل وبدون نظارات وواضحة ( 2)صورة شخصية للمواطنة عدد
وال يجوز أن تكون بالمالبس ( 6*4)ومظهرة لجميع مالمح الوجه وبالمالبس المدنية للمملكة وبمقاس 

 المهنية او أي مالبس لفئة معينة من المواطنين ,خالية من أي زينه مع تغطية شعر الرأس والعنق
oنسخة من صك حصر اإلرث اذا كان االب متوفى. 
o (.مائة لاير)يترتب على التأخر عن إصدار الهوية الوطنية بعد تجاوز سن الثامنة عشر غرامة مالية مقدارها 
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 طريقة الوصول للخدمة

Absher.sa المواعيد 

التحقق من 
 المستخدم

 االحوال المدنية

 اختيار المكتب
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 اصدار الهوية الوطنية

خدمة إصدار 
 اختيار الوقت الهوية الوطنية 

 طباعة الموعد تأكيد الموعد



 تعديل األسماء واأللقاب

 الهدف من الخدمة

 الفئة المستهدفة

.رفع طلب تعديل او وتصحيح األسماء واأللقاب الكترونياً من تمكن المستفيد   

o المواطن 
oالمواطنة 

 شروط الخدمة

o أبشر مسجل ومفعل للمستفيد من الخدمةحساب. 
oالتاكد من شروط التعديل او التصحيح لألسماء واأللقاب الموضحة بالبوابة اإللكترونية. 
o طلب اإلكترونياً من القنوات  اإللكترونية التاليةتسجيل: 

 .  خدمة تحسين -      
 .«Ahwalcare@ahwal.gov.sa»بريد العناية بالعمالء  -      
oزيارة أقرب مكتب لألحوال المدنية  . 
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 تجديد الهوية الوطنية

 الهدف من الخدمة

 الفئة المستهدفة

.تمكين المواطن والمواطنة من تجديد الهوية الوطنية لعدم تعطل خدماتهم بالجهات األخرى  

o المواطن 
o المواطنة 

 شروط الخدمة

o منهااحضار اصل الهوية الوطنية مع صورة. 
oحجز موعد إلكتروني. 
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 طريقة الوصول للخدمة

Absher.sa المواعيد 

التحقق من 
 المستخدم

 االحوال المدنية

 اختيار المكتب
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خدمة 
تجديدالهوية 

 الوطنية 
 اختيار الوقت

 تأكيد الموعد

 تجديد الهوية الوطنية

 طباعة الموعد



 خدمة الرسائل النصية القصيرة

 الهدف من الخدمة

 الفئة المستهدفة

على للمستفيد إلبقائه الهاتف الجوال المجانية على النصية اشعار المواطن والمواطنة والمقيم بالرسائل 
إضافة إلى السجالت األحوال المدنية , إطالع دائم بأهم التغيرات التي تؤثر على سجله اإللكتروني في أنظمة 

.األسرةالمرتبطة بسجله كأفراد   

o المواطن 
oالمواطنة 
o المقيم 

 شروط الخدمة

o االشتراك او تحديث رقم الجوال عن طريق عن طريق مكاتب األحوال المدنية عند إصدار أو تجديد بطاقة
 .الهوية الوطنية
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o الهوية الوطنية»الوثائق مثل رسائل تذكيرية ترسل إلى المشترك قرب انتهاء». 
o المطبوعةرسائل تنبيهية ترسل إلى المشترك بوصول الوثائق. 
o بتغيير المهنةرسائل تنبيهية ترسل إلى المشترك. 
o (.إصدار, تجديد, فقدان, إلخ)رسائل تنبيهية ترسل إلى المشترك تغيير حالة الوثائق 
o الحجأو إلغاء تصريح عند إصدار رسائل تنبيهية ترسل إلى المشترك. 

 
 
 

 

 أنواع الرسائل



 خدمة الرسائل النصية القصيرة

 عينة من الرسائل 
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 تحسين

 الهدف من الخدمة

 الفئة المستهدفة

تمكين المستفيد من التواصل مع وكالة وزارة الداخلية لألحوال المدنية لرفع شكوى أو مالحظات أو مقترحات 
.لجميع الخدمات المقدمة  

o المواطن 
o المواطنة 
oالمقيم 

 شروط الخدمة

oحساب أبشر مسجل ومفعل للمستفيد من الخدمة. 
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 طريقة الوصول للخدمة

Absher.sa خدماتي تسجيل الدخول 

 األحوال المدنية

 الخدمات
 خدمة تحسين

 تحسين
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 تقدير

 الهدف من الخدمة

 الفئة المستهدفة

تمكن كبار السن وذوي اإلحتياجات الخاصة من طلب موظفي وموظفات األحوال المدنية لتقديم الخدمات لهم 
.في أماكن تواجدهم  

o السنكبار 
o الخاصةاإلحتياجات وذوي 

 شروط الخدمة

oحساب أبشر مسجل ومفعل لمنشئ الطلب. 
o تقرير طبي»عاماً أو أقل يطلب منه رفع الوثائق التي توضح حاجتة للخدمة  84إذا كان عمر المستفيد». 
o أكثرأو عاماً 85كان عمر المستفيد يتم تقديم الطلب مباشرة دون الحاجة إلرفاق تقرير طبي إذا. 
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 طريقة الوصول للخدمة

Absher.sa خدماتي تسجيل الدخول 

 األحوال المدنية

 الخدمات
 خدمة تقدير

 تقدير
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 بياناتي

 الهدف من الخدمة

 الفئة المستهدفة

تمكين المستفيد من تفويض الجهات األخرى لإلطالع على بياناته المسجلة في األحوال المدنية دون الحاجة 
.إلى شريحة البيانات الورقية  

o المواطنون 
oالمواطنات 
oالجهات األخرى 

 شروط الخدمة

oحساب أبشر مسجل ومفعل للمستفيد من الخدمة. 
oتفويض الجهة لإلطالع على البيانات. 
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 طريقة الوصول للخدمة

Absher.sa خدماتي تسجيل الدخول 

 األحوال المدنية

 الخدمات
 خدمة بياناتي

 بياناتي
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 تسجيل المواليد

 الهدف من الخدمة

 الفئة المستهدفة

تمكين أولياء األمور من تسجيل حديثي الوالدة إلكترونياً وطلب توصيل الوثائق دون الحاجة لزيارة مكاتب األحوال 
.المدنية  

oالمواطن 
o قريباً »المواطنات» 

 
 شروط الخدمة

oحساب أبشر مسجل ومفعل للمستفيد من الخدمة. 
oوجود عنوان وطني مسجل للمستفيد من الخدمة. 
oيرجى عدم إكمال إجراءات ,في حال كانت إحدى بيانات الطفل حديث الوالدة المعروضة غير صحيحة

 .  و القيام بمراجعة المستشفى لتصحيح البيانات الخاطئة, الخدمة
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 طريقة الوصول للخدمة

Absher.sa خدماتي تسجيل الدخول 

 األحوال المدنية

 الخدمات
خدمة تسجيل 

 المواليد

 تسجيل المواليد
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 إصدار سجل أسرة للزوج

 الهدف من الخدمة

 الفئة المستهدفة

.تمكين المواطنين حديثي الزواج من طلب إصدار وتوصيل سجل األسرة إلكترونياً عبر العنوان الوطني  

oالمواطن 
 

 شروط الخدمة

oحساب أبشر مسجل ومفعل للمستفيد من الخدمة. 
oأن يكون مقدم الطلب سعودي الجنسية. 
oوجود عنوان وطني مسجل للمستفيد من الخدمة  . 
o ذكريجب أن يكون مقدم الطلب. 
oيجب على مقدم الطلب أن ال يكون أعزب. 
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 طريقة الوصول للخدمة

Absher.sa خدماتي تسجيل الدخول 

 األحوال المدنية

 الخدمات

خدمة إصدار 
سجل أسرة 

 للزوج

 إصدار سجل أسرة للزوج
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 إصدار سجل أسرة للزوجة

 الهدف من الخدمة

 الفئة المستهدفة

تمكين األمهات المتزوجات من طلب إصدار وتوصيل سجل األسرة إلكترونياً عبر العنوان الوطني دون الحاجة 
.لزيارة مكاتب األحوال المدنية  

oالالتي لديهن أبناء من أب سعودي االمهات السعوديات 
 

 شروط الخدمة 

oحساب أبشر مسجل ومفعل للمستفيد من الخدمة. 
oوجود عنوان وطني مسجل للمستفيد من الخدمة  . 
oوجود تابع واحد على األقل لدى مقدمة الطلب. 
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 طريقة الوصول للخدمة

Absher.sa خدماتي تسجيل الدخول 

 األحوال المدنية

 الخدمات

خدمة إصدار 
سجل أسرة 

 لألمهات
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 إصدار سجل أسرة للزوجة



 إصدار سجل األسرة للمطلقة

 الهدف من الخدمة

 الفئة المستهدفة

تمكين األمهات المطلقات من طلب إصدار وتوصيل سجل األسرة إلكترونياً عبر العنوان الوطني دون الحاجة 
.لزيارة مكاتب األحوال المدنية  

oاالمهات السعوديات الالتي لديهن أبناء من أب سعودي 
 
 

 شروط الخدمة

oحساب أبشر مسجل ومفعل للمستفيد من الخدمة. 
oوجود عنوان وطني مسجل للمستفيد من الخدمة  . 
oوجود تابع واحد على األقل لدى مقدمة الطلب. 
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 طريقة الوصول للخدمة

Absher.sa خدماتي تسجيل الدخول 

 األحوال المدنية

 الخدمات

خدمة إصدار 
سجل أسرة 

 لألمهات
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 إصدار سجل األسرة للمطلقة



 إصدار سجل األسرة لألرملة

 الهدف من الخدمة

 الفئة المستهدفة

تمكين األمهات األرامل من طلب إصدار وتوصيل سجل األسرة إلكترونياً عبر العنوان الوطني دون الحاجة لزيارة 
.مكاتب األحوال المدنية  

o سعودياالمهات السعوديات الالتي لديهن أبناء من أب 
 

 شروط الخدمة

oحساب أبشر مسجل ومفعل للمستفيد من الخدمة. 
oوجود عنوان وطني مسجل للمستفيد من الخدمة  . 
oوجود تابع واحد على األقل لدى مقدمة الطلب. 
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 طريقة الوصول للخدمة

Absher.sa خدماتي تسجيل الدخول 

 األحوال المدنية

 الخدمات

خدمة إصدار 
سجل أسرة 

 لألمهات
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 إصدار سجل األسرة لألرملة



 االستعالم عن صالحية الهوية الوطنية

 الهدف من الخدمة

 الفئة المستهدفة

.تمكن المستفيد من األستعالم عن تاريخ صالحية الهوية الوطنية  

oالمواطن 

 شروط الخدمة

oحساب أبشر مسجل ومفعل للمستفيد من الخدمة. 
oمدخالت الخدمة: 

 .رقم الهوية -      
 .رقم النسخة -      
 .الرمز المرئي -      
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 طريقة الوصول للخدمة

Absher.sa تسجيل الدخول 
االستعالم 

 أسفل الصفحة

االتحقق من 
 صالحية الهوية

 الخدمة

 االستعالم عن صالحية الهوية الوطنية
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 االستعالم عن االحقية بالحج الكترونيا  

 الهدف من الخدمة

 الفئة المستهدفة

عن طريق التأكد وذلك  الحج أسرته من أداء فريضة أحقية أفراد أحقيته أو عن تمكن المستفيد من اإلستعالم 
.من أنهم لم يؤدوا فريضة الحج في السنوات الخمس الماضية  

o وأفراد أسرتهالمواطن 
 

 شروط الخدمة

oحساب أبشر مسجل ومفعل للمستفيد من الخدمة. 
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 طريقة الوصول للخدمة

Absher.sa إستعالمات تسجيل الدخول 

 االحوال المدنية

 الخدمة احقية الحج

 االستعالم عن االحقية بالحج الكترونيا  
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 إصدار تصاريح الحج

 الهدف من الخدمة

 الفئة المستهدفة

إصدار تصاريح الحج لمنسوبيهم دون زيارة مكاتب األحوال المدنية وشركات الحج من تمكن القطاعات الحكومية   

oالقطاعات الحكومية 
oشركات الحج 

 
 شروط الخدمة

o من الخدمة على أنظمة األحوال المدنيةأو الشركة كمستفيد تسجيل القطاع. 
o لمشغل القطاع أو الشركةأبشر مسجل ومفعل حساب. 
oمدخالت الخدمة: 

 .الهوية الوطنية للمستفيدرقم  -      
 .تاريخ الميالد -      

43 



 طريقة الوصول للخدمة

Abshergov,sa تصاريح الحج 
 

مستخدم 
 الحملة

 اصدار تصريح للمستفيد

 إصدار تصاريح الحج
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 إلغاء تصاريح الحج

 الهدف من الخدمة

 الفئة المستهدفة

الحج لمنسوبيهم دون زيارة مكاتب وشركات الحج من إلغاء تصاريح الحكومية المستفيد اوالقطاعات تمكن 
.المدنيةاألحوال   

oالقطاعات الحكومية 
oشركات الحج 
o المواطنين 
oالمواطنات 

 
 شروط الخدمة

oتسجيل القطاع أو الشركة كمستفيد من الخدمة على أنظمة األحوال المدنية. 
oحساب أبشر مسجل ومفعل لمشغل القطاع أو الشركة. 
oحساب أبشر مسجل ومفعل للمستفيد من الخدمة. 
o ذو الحجة 7يمكن إلغاء تصريح الحج إلكترونياً حتى. 
oمدخالت الخدمة: 

 .الهوية الوطنية للمستفيدرقم  -      
 .تاريخ الميالد -      
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 طريقة الوصول للخدمة

Abshergov,sa تصاريح الحج 
 

صفحة إلغاء 
 تصاريح 

 حج

 إلغاء تصريح للمستفيد

 إلغاء تصاريح الحج
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 التوظيف

 الهدف من الخدمة

 الفئة المستهدفة

اإلطالع والتقديم على الوظائف وفق االحتياجات والمتطلبات التي تحددها إلكترونياً من المستفيدين تمكين 
.األحوال المدنية  

oاستقطاب الكفاءات. 
oاستقطاب الخرجين. 

 شروط الخدمة

o للمؤهالت والخبرات العمليةاختيار الوظيفة المناسبة. 
o التقدم للوظيفة معينةالتغيير في حال القدرة على الوظيفة المناسبة وذلك لعدم إختيار. 
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 طريقة الوصول للخدمة

www.jobs.sa  تسجيل الدخول 
 

 تطلبات التقديم
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 نتيجة القبول
وظائف االحوال المدنية 

 المتاحة

 التوظيف



في حال وجود أي استفسارات او لديك مالحظات او مشكلة فنية 

 :يمكنك التواصل معنا عبر قنوات التواصل التالية
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 االختصاص االختصاص المنصة الخدمة/ الحساب 

Ahwalksa Twitter  نشر الرسائل التوعوية
إضافة لتغطية  والتعريفية ،

 .النشاطات واالخبار

https://twitter.com/ahwalksa 

Ahwalcare Twitter  الرد على االستفسارات
وتلقي المقترحات 

والتعريف  والمالحظات
 .بمواقع المكاتب والخدمات

https://twitter.com/AhwalCare 

Ahwalds Twitter التوعوية  نشر الرسائل
والتعريفية باألحوال المدنية 

 بلغة اإلشارة 

https://twitter.com/Ahwalds 

 
 

 خدمة تحسين

 

 

Absher 

تتيح للعميل، التواصل 
الكتروني ا عبر حسابه في 
أبشر، معنا، وايصال صوته 
حيال الخدمات المقدمة له، 
اضافة إلى إمكانية تقديمه 
مقترحات تطويرية لتحسين 
 .جودة الخدمات المقدمة

  
 

 
www.ahwal.gov.sa 

 
 

 معك وين ما كنت

 
WhatsApp Business 

رقم للتواصل مع العمالء اثناء 
تواجدهم في مكاتب األحوال 
المدنية، وخالل أوقات 

العمل، لحل أي إشكالية قد 
تواجههم اثناء تقديم الخدمة 

 .لهم

 
 

0112298327 

 
 العناية بالعمالء بريد

 

االستفسارات  استقبال
وتلقي المقترحات 

 والمالحظات ومعالجة طلبات
 المستفيدين

 

 

Ahwalcare@ahwal.gov.sa 
 

والمالحظات  لإلستفسارات الرقم الموحد
 .  حيال الخدمة المقدمة لهم

 
920022133 
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