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أبشر، حلم »الريادة في تقديم الخدمات اإللكترونية« أصبح اآلن حقيقة ماثلة للعيان، ثمرة جهود سابقت الزمن ولم تعرف الكلل.

إن »أبشــر« ليــس مشــروعا كغيــره مــن المشــاريع، بــل كان حلمــا متكامــل األركان وإيذانــا باالنتقــال إلــى عصــر الحكومــة اإللكترونيــة، ووعــدا تحقــق بانتهــاء عصــر 

التعامــات الورقيــة.

وخال مسيرة »أبشر« منذ إطاقها قدمت أكثر من 279 خدمة إلكترونية استهدفت ما يزيد عن 19 مليون مستخدم مفعل.

وعلــى الصعيــد العملــي فــإن منصــة أبشــر عملــت علــى تحقيــق عــدد مــن اإلنجــازات لرفــع مســتوى األداء الحكومــي للخدمــات المقدمــة للجمهــور وســبل الراحــة 

للمســتفيدين، إضافــة إلــى الوصــول ألقصــى مســتويات األمــن المعلوماتــي، المتمثلــة فــي:

زيادة الفعالية عن طريق تنفيذ األعمال بانسيابية.	 

تحسين االتصاالت الداخلية.	 

تقديم خدمات أفضل للمستفيدين.	 

الوفاء بمتطلبات المواطنين وتوقعاتهم.	 

تحسين وتطوير وهندسة إجراءات األعمال.	 

رفع مستوى رضا المستفيدين عن الخدمات.	 

مساندة برامج التطور االقتصادي.	 

وفــي هــذا الدليــل تــم اســتعراض أهــم الخدمــات واالســتعامات اإللكترونيــة الموجــودة فــي منصــة أبشــر والموجهــة لقطــاع األفــراد، حيــث يعــرض الدليــل هــذه 

الخدمــات مصنفــة حســب القطاعــات المشــاركة فــي تقديــم الخدمــة، ونأمــل أن يكــون هــذا الدليــل مرجعــًا مفيــدًا للمســتخدمين لتعريفهــم بالخدمــات الحاليــة مــع 

حرصنــا علــى تحديثــه بشــكل دوري ليغطــي المزيــد مــن الخدمــات الجديــدة.
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المستفيد من الخدمةالهدف من الخدمة

10

إصدار جواز السفر السعودي

مالحظة

شروط الخدمة

رسوم الخدمة متطلبات الخدمة
اختيار المواطن أو فرد األسرة المراد إصدار جواز له.	 
إدخال بيانات إصدار الجواز والموافقة على اإلقرار.	 
وجود عنوان وطني الستام الجواز عن طريق البريد السعودي »واصل«.	 

هــذه الخدمــة تقتصــر علــى إصــدار جــواز 
ســفر مفــرد فقــط )بــدون مرافقيــن(.

المواطن المسجل والمفعل ببوابة »أبشر«.

300 ريال  لمدة )5( سنوات صاحية  عن كل جواز
600 ريال لمدة )10( سنوات  صاحية عن كل جواز

سداد رسوم الخدمة.	 
سداد المخالفات المرورية على صاحب الجواز المراد اإلصدار له إن وجدت.	 
وجود بصمة وصورة للمواطن/ المواطنة المراد اإلصدار له.	 
تواجد المواطن المراد إصدار الجواز له داخل األراضي السعودية أثناء طلب اإلصدار.	 
عدم وجود جواز سفر للمواطن المراد إصدار الجواز له، بشرط أال يكون مرافقا ألحد بجواز سفر.	 
خدمــة إصــدار جــواز الســفر الســعودي تشــمل المواطــن )أعــزب أو رب أســرة(. ويمكــن لــرب األســرة 	 

اإلصــدار ألفــراد األســرة ممــن هــم دون 21 عــام ، كمــا يلــي :
يمكن إصدار الجواز ألحد أفراد األسرة – الذكر - إذا كان عمره أقل من 21 عاما وغير متزوج. 	
يمكن إصدار الجواز ألحد أفراد األسرة - األنثى - إذا كان عمرها أقل من 21 عاما. 	

تمكين المواطن أو ولي أمره من إصدار جواز السفر له أو أحد أفراد األسرة.

طريقة الوصول للخدمة
خدماتي    خدمات    الجوازات   

إصدار جواز السفر السعودي
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المستفيد من الخدمةالهدف من الخدمة

11

مالحظة

رسوم الخدمة

تجديد جواز السفر السعودي

وجود جواز سفر للمواطن المراد تجديد جواز السفر له.	 
سداد رسوم تجديد الجواز.	 
ــه 	  ــد الجــواز ل ــة المســجلة علــى المواطــن المــراد تجدي ســداد المخالفــات المروري

إن وجــدت.
وجود بصمة وصورة للمواطن/ المواطنة المراد التجديد له. 	 
أثنــاء طلــب 	  الســعودية  األراضــي  داخــل  لــه  التجديــد  المــراد  المواطــن  تواجــد 

التجديــد.
يمكــن تجديــد جــواز الســفر ألحــد أفــراد األســرة لمــن هــم أقــل مــن 21 عامــًا فقــط. 	 

بينمــا يســتطيع المســتخدم تنفيــذ الخدمــة مــن خال حســابه في منصة أبشــر في 
حــال تجــاوز عمــره 21 عــام.

يمكــن تجديــد الجــواز لمــدة 5 ســنوات فقــط فــي حــال كان صاحــب الجــواز فــي عمــر 	 
أقــل مــن 21 عــام.

إذا كان عمــر صاحــب الجــواز 21 ســنة أو أكبــر، يمكــن اختيــار مدة صاحية الجواز لتكون 	 
5 أو 10 سنوات.

المواطن المسجل والمفعل ببوابة »أبشر«. تمكين المواطن من تجديد جواز السفرله أو أحد أفراد األسرة السعوديين 
بشكل إلكتروني.

300 ريال  لمدة )5( سنوات صاحية  عن كل جواز
600 ريال لمدة )10( سنوات  صاحية عن كل جواز

الجــواز  تشــمل  ال  الخدمــة 
التالــف. أو  المفقــود 

شروط الخدمة

طريقة الوصول للخدمة
خدماتي    خدمات    الجوازات   

تجديد جواز السفر السعودي
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المستفيد من الخدمةالهدف من الخدمة

12

رسوم الخدمة

إصــدار الجــواز لمــن هــم أقــل من 15 ســنة 
وليــس لديهــم بصمة فــي النظام

 وجــود عنــوان واصــل لــك مســجل فــي أنظمــة البريــد الســعودي، وذلــك إليصــال 	 
الجــواز المصــدر إليــه.

يمكــن إصــدار الجــواز لمــدة 5 ســنوات فقــط فــي حــال كان عمــر فــرد األســرة أقــل 	 
مــن 15 عامــًا.

لم يتم إصدار هوية وطنية لفرد األسرة.	 
سداد رسوم إصدار الجواز بما يتوافق مع مدة الصاحية المختارة.	 
تواجد فرد األسرة داخل المملكة العربية السعودية.	 
أن ال يكون لدى فرد األسرة جواز سفر.	 
أن يكون المستفيد على قيد الحياة.	 

المواطن المسجل والمفعل ببوابة »أبشر«. تمكنــك هــذه الخدمــة مــن إصــدار جــواز الســفر الســعودي ألفــراد أســرتك ممــن هــم 
دون 15 ســنة وليــس لديهــم بصمــة مســجلة فــي أنظمــة وزارة الداخليــة.

300 ريال  لمدة )5( سنوات صاحية  عن كل جواز شروط الخدمة

طريقة الوصول للخدمة
 خدمات أفراد األسرة    خدمات

إصدار الجواز لمن هم أقل من 15 سنة وليس لديهم 
بصمة في النظام
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المستفيد من الخدمةالهدف من الخدمة

13

مالحظة

رسوم الخدمة

يمكن تجديد الجواز لمدة 5 سنوات فقط في حال كان عمر فرد األسرة 15 عامًا	 
لم يتم إصدار هوية وطنية لفرد األسرة	 
سداد جميع المخالفات المرورية المسجلة على فرد األسرة	 
يجــب عــدم توفــر بصمــة ألفــراد األســرة لمــن هــم دون 15 ســنة فــي أنظمــة وزارة 	 

الداخلية
سداد رسوم تجديد الجواز بما يتوافق مع مدة الصاحية المختارة	 
تواجد فرد األسرة داخل المملكة العربية السعودية	 
أن يكون فرد األسرة على قيد الحياة	 
يجب أال يكون الجواز الحالي مفقود أو تالف	 
سيتم تجديد جواز السفر بعد موافقة موظف الجوازات	 
يجــب إرفــاق صــورة حديثــة ) ال تتجــاوز 6 أشــهر ( لفــرد األســرة أقــل مــن 15 عامــا عنــد 	 

إرســال طلــب التجديد

المواطن المسجل والمفعل ببوابة »أبشر«. تمكنك هذه الخدمة من تجديد جواز السفر السعودي ألفراد أسرتك ممن هم 
دون 15 عامًا إلكترونًيا، مع خيار إيصال الجواز عن طريق البريد السعودي.

300 ريال  لمدة )5( سنوات صاحية  عن كل جواز

البريــد  مكاتــب  أحــد  مراجعــة  يرجــى 
الســعودي مصطحبًا إيصــال التجديد من 

أبشــر إضافــة إلــى الجــواز القديــم.

شروط الخدمة

طريقة الوصول للخدمة
 خدمات أفراد األسرة    خدمات

تجديد الجواز لمن هم أقل من 15 سنة وليس لديهم 
بصمة في النظام

تجديــد الجــواز لمــن هــم أقــل من 15 ســنة 
وليــس لديهــم بصمة فــي النظام
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المستفيد من الخدمةالهدف من الخدمة

14

مالحظة

شروط الخدمة

تمكين األفراد من إصدار وإلغاء تصاريح السفر ألحد أفراد األسرة بشكل إلكتروني.

إذا كان أحــد أفــراد األســرة مرافقــا لصاحــب جــواز 
الســفر يتــم إلغــاء تصريــح المرافــق آليــًا عنــد إلغــاء 

تصريــح صاحــب الجــواز األساســي.

المواطن المسجل والمفعل ببوابة »أبشر«.

تصاريح السفر ألفراد األسرة 

أن يكــون لــدى فــرد األســرة هوية وطنية أو جواز ســفر.	 
مدة صاحية تصريح السفر هي مدة انتهاء الجواز كحد أقصى. 	 
إذا كان التصريح مصدر على الجواز وخمس سنوات كحد أقصى.	 
إذا كان التصريح مصدر على الهوية الوطنية »الذكية« أو مدة   	 

صاحية التصريح هي مدة انتهاء الهوية الوطنية.  
في حال وجود مرافقين في الجواز يمكن للمصرح أن يختار أيا  	 

منهم يرغب بإصدار التصريح له مع صاحب الجواز األساسي.  
يجب إلغاء أي تصريح ســابق ســاٍر عند الرغبة في إصدار تصريح جديد	 
ينطبق على المرافقين في الجواز نفس شروط التصريح   	 

المصدر لصاحب الجواز األساسي، علمًا بأنه ال يمكن     
االساســي. الجــواز  صاحــب  بــدون  الســفر  للمرافقيــن   

ال يمكن إصدار تصريح سفر لغير دول الخليج لشخص ال يملك  	 
جواز سفر ساري المفعول.  

تصريح  السفر المصدر على الهوية الوطنية يشمل دول   	 
مجلــس التعــاون الخليجــي فقط.  

تشــمل الخدمة افراد األســرة دون ســن 21 عاما من غير   	 
المتزوجين.  

طريقة الوصول للخدمة
خدمات أفراد األسرة   خدمات    تصاريح السفر لألفراد 

األسرة
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المستفيد من الخدمةالهدف من الخدمة

15

رسوم الخدمة
600 ريال للعمالة المنزلية )مزارع - راعي(

500 ريال لفرد األسرة المقيم بعد بلوغه السن 
القانوني )18 سنة(

شروط الخدمة
عند طلب خدمة إصدار إقامة يتم التحقق من الشروط التالية: 	 
سداد رسوم إصدار اإلقامة ومخالفة التأخير إن وجدت. 	 
سداد المخالفات المرورية المسجلة على أحد أفراد األسرة أو العامل  	 

إن وجدت .  
وجود رقم دخول )رقم الحدود اجتياز الفحص الطبي ألحد أفراد األسرة  	 

أو العامل في المراكز الطبية المعتمدة.  
تواجد الفرد المراد إصدار اإلقامة له أو العامل داخل األراضي السعودية. 	 
سريان جواز سفر الفرد المراد إصدار اإلقامة له أو العامل عند استخدام 	 

لخدمة.  استخدام ا  
تسجيل بصمة وصورة للفرد المراد إصدار اإلقامة له أو العامل أو فرد األسرة. 	 
أن ال يكون العامل مسجل كمتغيب عن العمل.	 

المواطن والمقيم المسجل والمفعل ببوابة »أبشر« 
ولديه أفراد أسرة أو عمالة منزلية.

تمكين الفرد من إصدار هوية مقيم )إقامة ألحد أفراد األسرة أو للعمالة 
المنزلية المسجلين لديه إلكترونيًا(.

إصدار اإلقامة

طريقة الوصول للخدمة

خدمات العمالة    خدمات    إصدار اإلقامة

خدمات أفراد األسرة   خدمات    إصدار اإلقامة

للعمالة المنزلية

للمرافقين
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16

رسوم الخدمة
600 ريال للعمالة المنزلية )مزارع - راعي(

500 ريال ألحد أفراد األسرة المقيمين بعد بلوغهم 
السن القانوني )18 سنة(.

شروط الخدمة

المواطن والمقيم المسجل والمفعل ببوابة »أبشر« 
ولديه أفراد أسرة أو عمالة منزلية.

تسديد رسوم اإلقامة للفترة المطلوبة.	 
عــدم وجــود مخالفــات مروريــة غيــر مســددة مســجلة علــى المســتفيد 	 

المحــدد.
سريان جواز سفر المستفيد المحدد.	 
أال يكون المستفيد المحدد مسجا كمتغيب عن العمل.	 
6 ســنة( 	  توفــر بصمــة وصــورة المســتفيد المحــدد. وتابعيــة )أكبــر مــن 

بالنظــام. مســجلة 
يجــب أن ال يكــون هنــاك أفــراد أســرة مســجلين فــي جــواز المســتفيد 	 

المحــدد، يلــزم اســتخراج جــواز مســتقل لــكل فــرد أســرة.

تمكين الفرد من تجديد هوية مقيم )إقامة ألحد أفراد أسرتة أو العمالة 
المنزلية المسجلة لديه إلكترونيًا(.

تجديد اإلقامة

طريقة الوصول للخدمة

خدمات العمالة    خدمات    تجديد اإلقامة

خدمات أفراد األسرة   خدمات    تجديد اإلقامة

للعمالة المنزلية

للمرافقين



17
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17

شروط الخدمة
سداد رسوم التأشيرة.	 
سداد جميع المخالفات المرورية على الفرد المراد اإلصدار له أو  	 

العامل وصاحب العمل.   
تواجد الفرد المراد إصدار التأشيرة له داخل األراضي السعودية عند  	 

إصدار التأشيرة.  
أن تكون صاحية جواز سفر الفرد المراد إصدار التأشيرة له 60 يوما أو  	 

أكثر للخروج النهائي و 90 يوما فأكثر للخروج والعودة.   
سريان صاحية اإلقامة للفرد المراد إصدار التأشيرة له. 	 
أال يكون للفرد المراد إصدار التأشيرة له مركبة مسجلة باسمه عند  	 

إصدار تأشيرة الخروج النهائي.  
وجود بصمة للفرد المراد إصدار التأشيرة له )للذكور واإلناث من 15  	 

. ) كبر عام وأ  

المواطن والمقيم المسجل والمفعل ببوابة »أبشر«. تمكين من لديه أفراد أسرة أو عمالة منزلية من إصدار تأشيرة الخروج 
والعودة أو الخروج النهائي لهم.

إصدار تأشيرة الخروج والعودة أو الخروج النهائي

طريقة الوصول للخدمة

خدمات العمالة    خدمات    التأشيرات

خدمات أفراد األسرة   خدمات    التأشيرات

للعمالة المنزلية

للمرافقين
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18

شروط الخدمة
سداد رسوم تمديد التأشيرة.	 
صاحب العمل والعامل أو أفراد األسرة )الفرد المراد إصدار   	 

التأشيرة  له( يجب أن ال يكونوا مسجلين بأحد الحاالت التالية     
)متوفــى، هــروب، لديــه مخالفة اســتقدام(  

تواجد الفرد المراد إصدار التأشيرة له خارج المملكة وقت   	 
تمديد التأشيرة.  

»تاريخ العودة قبل« يمكن أن يكون 7 أيام قبل تاريخ انتهاء   	 
اإلقامــة )ســيتم تطبيــق الشــروط والمتطلبــات األخــرى للخدمة(  

يجب أن تكون صاحية اإلقامة تساوي أو أكثر من )90 يوم   	 
باإلضافة إلى القيمة المدخلة( وذلك في حالة تمديد تأشيرة    

خــروج وعــودة لســفرة واحــدة بخيــار المــدة باأليــام.  

المواطن والمقيم المسجل والمفعل ببوابة »أبشر«. تمكن المواطن والمقيم من تمديد تأشيرة الخروج والعودة لمن هم 
خارج المملكة ألفراد األسرة أو العمالة المنزلية إلكترونًيا.

تمديد تأشيرة خروج وعودة لمن هم خارج المملكة

رسوم الخدمة
100 ريال للتأشيرة المفردة  
200 ريال للتأشيرة المتعددة

طريقة الوصول للخدمة

خدمات العمالة    خدمات    التأشيرات

خدمات أفراد األسرة   خدمات    التأشيرات

للعمالة المنزلية

للمرافقين

مالحظة
فــي حالــة التمديــد بتاريــخ العــودة قبــل فــإن 	 

تاريــخ  آخــر  هــو  ســيكون  المدخــل  التاريــخ 
الســعودية. العربيــة  للمملكــة  للدخــول 

ســيتم اعتمــاد التاريــخ الميــادي فــي حــال 	 
اختافــه مــع التاريــخ الهجــري.
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19

عدم وجود مخالفة مسبقة لعدم إلغاء تأشيرة مصدره وغير مستخدمة.	 
يتم اإللغاء خال 90 يومًا من تاريخ إصدار التأشيرة، أو قبل تاريخ العودة  	 

الموضح على التأشيرة   )أيهما أواًل(.  
في حال عدم اإللغاء للتأشــيرة في الفترة المحددة ســيتم تطبيق   	 

الغرامات حسب األنظمة.  
تواجد الفرد المراد إلغاء التأشيرة له داخل األراضي السعودية عند إلغاء  	 

التأشيرة.  

المواطن والمقيم المسجل والمفعل ببوابة »أبشر«. تمكين الفرد الذي لديه أفراد أسرة أو عمالة منزلية من إلغاء تأشيرة الخروج والعودة أو 
الخروج النهائي المصدرة لهم.

إلغاء تأشيرة الخروج والعودة أو الخروج النهائي

طريقة الوصول للخدمةشروط الخدمة

خدمات العمالة    خدمات    التأشيرات

خدمات أفراد األسرة   خدمات    التأشيرات

للعمالة المنزلية

للمرافقين
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20

شروط الخدمة
أن ال يتجاوز مجموع عدد العمالة المنزلية و الغير منزلية مئة عامل.	 
أن ال يكــون العامــل مســجل كمتوفــى أو متغيــب عــن العمــل أو خــارج 	 

المملكــة العربيــة الســعودية.
عدم وجود مخالفات مرورية غير مسدد على صاحب العمل أو العامل.	 
صاحية جواز سفر العامل يجب أن تكون 60 يوم أو أكثر.	 

المواطن والمقيم المسجل والمفعل ببوابة »أبشر«. تمكــن صاحــب العمــل مــن إصــدار تأشــيرة خــروج نهائــي خــال فتــرة التجربــة للعمالــة 
المنزلية.

إصدار تأشيرة خروج نهائي خالل فترة التجربة

طريقة الوصول للخدمة
 خدمات العمالة    خدمات    

إصدار تأشيرة خروج نهائي خال فترة التجربة 



21

المستفيد من الخدمةالهدف من الخدمة

21

شروط الخدمة
يمكن تمديد تأشيرة الزيارة أكثر من مرة على أال يتعدى مجموع  	 

مدد التمديد ستة أشهر )180 يومًا( ويستثنى من ذلك من يحمل   
الجنسية  السورية.  

فترة التمديد تكون مساوية لمدة التأشيرة األساسية.	 
الشخص المخول بالتمديد هو طالب الزيارة فقط.	 
يمكن تمديد التأشيرة قبل ستة أيام من انتهائها، وبعد ثاثة أيام  	 

من االنتهاء فقط، وبعد تلك المدة ال يمكن التمديد.  

التحقق من الشروط التالية قبل طلب تمديد التأشيرة:
أن تكون التأشيرة السارية المراد تمديدها صاحيتها   	 

أســبوع  أو أقل.  
عدم وجود مخالفات مرورية على الزائر.	 
تواجد الزائر داخل المملكة.	 
صاحية جواز سفر الزائر.	 
سداد رسوم تمديد تأشيرة الزيارة.	 

المقيم المسجل والمفعل ببوابة »أبشر«. تمكين األفراد المقيمين من طلب تمديد تأشيرة الزيارة العائلية فقط.

رسوم الخدمة
100 ريال تمديد رسم تأشيرة الزيارة.

تمديد تأشيرة الزيارة

طريقة الوصول للخدمة

خدمات العمالة    خدمات    تمديد تأشيرة الزيارة

خدمات أفراد األسرة   خدمات    تمديد تأشيرة الزيارة

للعمالة المنزلية

للمرافقين
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شروط الخدمة
يمكن استقبال القادمات للعمل من المطارات التالية : )مطار  	 

الملك خالد الدولي - مطار الملك عبدالعزيز الدولي - مطار     
ــي(. ــز الدول ــد العزي ــن عب ــر محمــد ب ــي مطــار األمي الملــك فهــد الدول  

المواطن والمقيم المسجل والمفعل ببوابة »أبشر«. تمكين المستخدم من تفويض من يرغب الستقبال العاملة القادمة للعمل.

تفويض استقبال القادمات للعمل

طريقة الوصول للخدمة
التفاويض    تفويض استقبال القادمات للعمل
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يتم التبليغ عن تغيب العمالة التي تحمل إقامة سارية فقط.	 
عدم وجود باغ نشط مسجل مسبقًا عن طريق البوابة أو مكاتب  	 

الجــوازات يتعلــق بتغيب العامل عن العمل.  
أال يكون هناك »تنازل« مسجل بالبوابة اإللكترونية لنقل الخدمات.	 
أن ال يكون هناك تأشيرة خروج نهائي مصدرة للعامل.	 
يكون الباغ لمرة واحدة فقط لكل مكفول.	 
يتم إلغاء الباغ عن طريق إدارة الوافدين.	 

المواطن والمقيم المسجل والمفعل ببوابة »أبشر«. تمكين األفراد المسجلين المفعلين ببوابة »أبشر« من التبليغ عن تغيب عمالتهم 
المنزلية عن العمل.

يتعيــن مراجعــة الجــوازات بعــد 90 يومــًا 
لتســليم  النصيــة،  الرســالة  تلقــي  مــن 

جــواز ســفر العامــل ورخصــة إقامتــه.
مالحظة

تبليغ تغيب عن العمل للعمالة المنزلية

طريقة الوصول للخدمةشروط الخدمة
خدمات العمالة    خدمات    

تبليغ تغيب عن العمل للعمالة المنزلية
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شروط الخدمة
عدم وجود مخالفة مرورية مسجلة على صاحب العمل الجديد أو العامل  	 

المنزلي.  
يشترط ان تكون حالة صاحب العمل الجديد وصاحب العمل القديم  	 

والعامل المنزلي هي »حي يرزق«.  
أن ال يكون صاحب العمل الجديد مطلوب امنيًا.	 
أن ال يكون العامل المنزلي مسجل بالنظام »هارب«.	 
وجود بصمة وصورة للعامل.	 
يستثنى من هذه الخدمة العمالة المنزلية من الجنسية التشادية.	 
ال يمكن نقل خدمات عمالة منزلية تقل اعمارهم عن 25 عام.	 
يسمح لصاحب العمل الذكر المتزوج واألنثى المطلقة أو األرملة  	 

بكفالة 4 من العمالة المنزلية.  
أقصى عدد ممكن لنقل خدمات العامل المنزلي هو 4 عمال فقط.	 
يشترط وجود 15 يوم أو أكثر في إقامة العامل المنزلي عند التنازل.	 
ال يمكن نقل خدمات العمالة المنزلية أكثر من مرة خال 24 ساعة.	 

المواطن والمقيم المسجل والمفعل ببوابة »أبشر« 
ولديهم عمالة منزلية.

تمكين المواطنين المسجلين والمفعلين ببوابة »أبشر« من نقل خدمات العمالة 
المنزلية إلكترونيًا.

رسوم الخدمة
2000 ريال للمرة األولى.
4000 ريال للمرة الثانية.
6000 ريال للمرة الثالثة.

نقل خدمات العمالة المنزلية

طريقة الوصول للخدمة
خدمات العمالة    خدمات    

نقل خدمات العمالة المنزلية
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25

شروط الخدمة
أوال: الشروط الواجب تحققها في رب األسرة أو صاحب العمل: 	

أن يكون على قيد الحياة.	 
أن ال يكون مطلوب أمنيًا.	 

ثانيا: الشروط الواجب تحققها في فرد األسرة أو العامل: 	
أن يكون على قيد الحياة.	 
أن ال يكون مطلوب امنيًا.	 
عدم وجود مخالفات مرورية.	 
أن يكون داخل المملكة أثناء طلب الخدمة.	 
أن ال يكون مسجل بالنظام »هارب«.	 
ال يتم نقل معلومات جواز منتهي الصاحية أو متبقي على انتهائه 6 أشهر أو أقل.	 
أن ال يكون سبق التعديل على جواز السفر من أبشر خال آخر 5 سنوات.	 

المواطن والمقيم المسجل والمفعل ببوابة »أبشر«. تمكين األفراد المسجلين والمفعلين ببوابة »أبشر« من تحديث معلومات جوازات أفراد 
األسرة أو العمالة إلكترونيًا.

تحديث معلومات جواز سفر للمقيمين

طريقة الوصول للخدمة

خدمات العمالة    خدمات    
تحديث معلومات جواز سفر

خدمات أفراد األسرة    خدمات    
تحديث معلومات جواز سفر

للعمالة المنزلية

للمرافقين
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المواطن والمقيم المسجل والمفعل ببوابة »أبشر«. تمكين األفراد المسجلين في بوابة »أبشر« من حجز موعد لدى المديرية العامة 
للجوازات  

حجز موعد

طريقة الوصول للخدمة
مواعيد    الجوازات    حجز موعد
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شروط الخدمة
يجب أن يكون تاريخ بداية ونهاية التصريح خال الفترة من 1-12 إلى 12-20.	 

المواطن والمقيم المسجل والمفعل ببوابة »أبشر«. تمكيــن المســتخدم مــن إنشــاء طلــب إصــدار تصريــح للدخــول لمكــة المكرمــة أثنــاء 
موســم الحــج لعمالتــه المنزليــة. وســيتم إشــعاره بإجــراء طلبــه ويمكنــه طباعــة التصريــح 

فــي حــال تمــت الموافقــة.

تصريح دخول إلى مكة أثناء موسم الحج للعمالة المنزلية

طريقة الوصول للخدمة
خدماتي    خدمات    الجوازات    تصريح دخول إلى مكة 

أثناء موسم الحج للعمالة المنزلية
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شروط الخدمة
هــذا التقريــر ال يعــد وثيقــة رســمية إلثبــات المقيــم، ويعتبــر مــن التقاريــر 	 

االســتكمالية لغــرض تقديمهــا إلــى الجهــة المعنيــة لتنفيــذ بعــض الخدمــات 
لــدى الجهــة.

صاحيــة التقريــر هــي 30 يومــًا مــن تاريــخ إصــدار التقريــر ويعــد الغيــًا بعــد 	 
ذلــك، ويمكــن التحقــق مــن صحــة التقريــر مــن قبــل الجهــة وذلــك عبــر خدمــة 
االســتعام فــي أبشــر مــن خــال الرقــم المرجعــي للتقريــر ورقــم إقامــة 

المقيــم.

المواطن والمقيم المسجل والمفعل ببوابة »أبشر«. تمكــن الخدمــة صاحــب العمــل مــن االطــاع علــى المعلومــات األساســية للعمالــة 
المنزليــة وطباعتهــا إلكترونيــًا.

طلب تقرير مقيم

طريقة الوصول للخدمة
خدماتي    خدمات    جوازات    طلب تقرير مقيم
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شروط الخدمة
ــد فــي 	  يتــم رفــع الطلــب لمــرة واحــدة فقــط وال يمكــن رفــع طلــب جدي

حــال وجــود طلــب قائــم تحــت المعالجــة

المواطن والمقيم المسجل والمفعل ببوابة »أبشر«. تمكيــن األفــراد مــن تقديــم طلــب للجــوازات وتتيــح أيضــًا إمكانيــة االســتعام عــن 
الطلــب

تواصل

طريقة الوصول للخدمة
خدماتي    خدمات    الجوازات

تواصل
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شروط الخدمة
فــي حــال رغبــت فــي اشــتراط موافقتــك المســبقة قبــل قيــام الطــرف 	 

اآلخــر )والد/والــدة األبنــاء( بتنفيــذ خدمــة معينــة ألحــد أفــراد األســرة يرجــى 
وضــع عامــة فــي المــكان المناســب، وفــي حــال عــدم وضــع عامــة فلــن 
تســتلم رمــز تحقــق إذا نفــذ الطــرف اآلخــر )والد/والــدة األبنــاء( إحــدى الخدمــات.

المواطن المسجل والمفعل ببوابة »أبشر«. تتيــح هــذه الخدمــة تحديــد مــدى موافقتــك علــى قيــام الطــرف اآلخــر )والد/والــدة 
أبنائــك( بإنجــاز بعــض خدمــات الجــوازات ألفــراد أســرتك ممــن هــم دون 18 عامــا.

اشتراطات الوالدين بشأن أخذ موافقتهم

طريقة الوصول للخدمة
خدماتي    خدمات    الجوازات

اشتراطات الوالدين بشأن أخذ موافقتهم
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االستعالمات اإللكترونية للجوازات 

االستعالم عن العمالة الجديدة والزائرين 

االستعالم العام عن صالحية التأمين الصحي للمقيمين فقط

الهدف من الخدمة: 
تعرض هذه الخدمة للمواطن والمقيم بيانًا بكافة العمالة والزائرين القادمين للمملكة 

خال الثاثة أشهر األخيرة ولم تصدر لهم إقامات.
المستفيد من الخدمة: المواطن والمقيم 	 

مدخالت الخدمة:
رقم هوية صاحب العمل	 
سنة مياد صاحب العمل	 
الرمز المرئي	 

الهدف من الخدمة: 
تتيح هذه الخدمة للمقيم التأكد من صاحية التأمين الصحي في سجاته في وزارة 

الداخلية.
المستفيد من الخدمة:  المواطن والمقيم 	 

مدخالت الخدمة:
رقم اإلقامة 	 
الرمز المرئي	 

االستعالم العام عن البصمة 
الهدف من الخدمة: 

تمكن هذه الخدمة المواطن والمقيم من االستفسار والتحقق من تسجيل بصماتهم 
لدى أنظمة وزارة الداخلية.

المستفيد من الخدمة: المواطن والمقيم 	 
مدخالت الخدمة:

رقم الهوية أو اإلقامة 	 
الرمز المرئي	 

االستعالم عن وصول العمالة

الهدف من الخدمة: 
تعرض هذه الخدمة للمواطن والمقيم بيان بكافة العمالة الذين لديهم تأشيرة خروج 

وعودة وبيان معلومات التأشيرة باإلضافة إلى تاريخ ومنفذ أخر دخول للمملكة.
المستفيد من الخدمة: المواطن والمقيم 	 

مدخالت الخدمة:
رقم هوية صاحب العمل	 
رقم رخصة اإلقامة 	 
تاريخ انتهاء اإلقامة 	 
الرمز المرئي	 
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االستعالمات اإللكترونية للجوازات 

االستعالم عن حالة تأشيرة الخروج والعودة 

االستعالم عن أحقية الحج االستعالم العام عن صالحية اإلقامة 

الهدف من الخدمة: 
تستخدم هذه الخدمة لاستفسار عن تأشيرة خروج وعودة، حيث تبين نوع وصاحية 

وتفاصيل التأشيرة.
المستفيد من الخدمة: المواطن والمقيم 	 

مدخالت الخدمة:
رقم رخصة اإلقامة 	 
رقم هوية صاحب العمل 	 
الرمز المرئي 	 
رقم التأشيرة أو رقم جواز السفر	 

الهدف من الخدمة: 
تتيح هذه الخدمة للمواطن والمقيم االستعام عن صاحية اإلقامة وتاريخ انتهائها 	 

سواء كانت صالحة أو منتهية.
المستفيد من الخدمة: المواطن والمقيم 	 

مدخالت الخدمة:
رقم اإلقامة 	 
الرمز المرئي	 

الهدف من الخدمة: 
تتيح هذه الخدمة للمواطن والمقيم االستعام عن أحقيتهم ألداء فريضة الحج هذا 
العام، وذلك عن طريق التأكد من أنهم لم يؤدوا فريضة الحج في السنوات الخمس 

الماضية.
المستفيد من الخدمة: المواطن والمقيم 	 

مدخالت الخدمة:
رقم الهوية أو اإلقامة	 
الرمز المرئي	 

االستعالم عن معلومات سجل السفر
الهدف من الخدمة: 

تتيح هذه الخدمة للمواطن والمقيم االستعام عن سجات سفرهم خال  
السنوات الماضية )يمكن لصاحب الحساب االطاع على سجل السفر الخاص به 

فقط(.
المستفيد من الخدمة: المواطن والمقيم 	 

الوصول للخدمة :
الدخول لحساب أبشر 	 
لوحة المعلومات 	 
سجل السفر	 
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االستعالمات اإللكترونية للجوازات 

عرض المكفوليناالستعالم عن تقرير مقيم
الهدف من الخدمة: 

تمكن المواطن والمقيم من االستعام عن تقرير مقيم.
المستفيد من الخدمة: المواطن والمقيم 	 

مدخالت الخدمة:
الرقم المرجعي	 
رقم اإلقامة	 
الرمز المرئي	 

الهدف من الخدمة: 
تمكن المواطن والمقيم من االطاع على جميع المكفولين.

المستفيد من الخدمة: المواطن والمقيم 	 
الوصول للخدمة:

دخول بوابة أبشر 	 
خدمات العمالة/ استعامات	 
عرض المكفولين	 

االستعالم عن رقم الحدود
الهدف من الخدمة: 

تمكن الخدمة المقيم أو صاحب العمل أو مواطني دول مجلس التعاون من االستعام 
عن رقم حدود المسجل بنظام الجوازات السعودي.

المستفيد من الخدمة: المواطن والمقيم	 
الوصول للخدمة:

دخول بوابة أبشر 	 
خدمات استعامية/ االستعام عن رقم الحدود	 
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المستفيد من الخدمةالهدف من الخدمة

رسوم الخدمة

35

المواطن والمقيم المسجل والمفعل ببوابة »أبشر«.

100 ريال لكل سنة.

وثيقة تأمين سارية على المركبة.	 
شهادة الفحص الفني سارية المفعول.	 
سداد رسوم التجديد ومخالفة التأخير إن وجدت.	 
سداد المخالفات المرورية إن وجدت.	 
أال تقل صاحية رخصة سير المركبة عن 180 يومًا.	 

تمكين األفراد من تجديد رخصة سير للمركبات التي يملكونها 
إلكترونيًا.

تجديد رخصة سير

شروط الخدمة

طريقة الوصول للخدمة
خدمات المركبات    خدمات    إدارة المركبات 

تجديد رخصة سير
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المستفيد من الخدمةالهدف من الخدمة

رسوم الخدمة

36

شروط الخدمة
40 رياال عن كل سنة لرخصة القيادة الخاصة.

200 ريال لرخصة سير الدراجات النارية مدة
)10 سنوات(.

تشــمل هــذه الخدمــة تجديــد رخصــة القيــادة الخاصــة ورخصــة قيــادة الدراجــات 	 
الناريــة فقــط.

تجديد رخص سير الدراجات النارية لمدة عشر سنوات.	 
سداد رسوم التجديد.	 
سداد المخالفات المرورية إن وجدت.	 
أن تكون الفترة المتبقية من صاحية رخصة القيادة أقل من 180 يومًا.	 
وجود فحص طبي من خال المراكز الطبية المعتمدة.	 

تمكين األفراد من تجديد رخصة القيادة بطريقة إلكترونية.

  تجديد رخصة القيادة

المواطن والمقيم المسجل والمفعل ببوابة »أبشر«.

طريقة الوصول للخدمة
خدماتي    خدمات    المرور    تجديد رخصة القيادة
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المستفيد من الخدمةالهدف من الخدمة

37

المواطن المسجل والمفعل ببوابة »أبشر«.

شروط الخدمة
يمكن إضافة ُمفوض واحد فقط لكل مركبة.	 
لــن تتــم عمليــة إضافــة تفويــض إذا كانــت اســتمارة المركبــة منتهيــة أو يوجــد 	 

عليهــا بــاغ أو ليــس لديهــا تأميــن ســاري .
لــه لمــن ال يحمــل رخصــة قيــادة خاصــة ســارية 	  تتــم إضافــة ُمفــوض  لــن 

المفعــول.
لن تتم إضافة مفوض له لمقيم يحمل تأشيرة خروج نهائي.	 
لــن تتــم إضافــة مفــوض لــه لمقيــم خارجيــًا, إال فــي حــال كان يحمــل تأشــيرة 	 

خــروج وعــودة, بحيــث ال تتجــاوز مــدة التفويــض مــدة التأشــيرة.
لــن يتــم إضافــة مفــوض لــه خارجيــًا فــي حــال وجــود مخالفــات مروريــة علــى 	 

صاحــب المركبــة أو المفــوض لــه.
ال يمكــن إضافــة مفــوض لــه للمركبــة فــي حــال وجــود مخالفــات مروريــة 	 

علــى صاحــب المركبــة أو المفــوض لــه.
ومفعليــن 	  مســجلين  يكونــوا  أن  لــه  والمفــوض  المفــوض  علــى  يجــب 

أبشــر منصــة  فــي  لحســابهم 

تمكين األفراد من إضافة مفوض قيادة مركبة إلكترونيًا، ويمكن للمفوض قيادة المركبة 
داخل المملكة أو خارجها على حسب نوع التفويض المحدد.

علــى  الواقعــة  المروريــة  المخالفــات 
المركبــة تســجل علــى المفــوض بقيــادة 

المركبــة.
مالحظة

إضافة مستخدم لمركبة

طريقة الوصول للخدمة
خدمات المركبات    خدمات    إدارة المركبات 

إصدار تفويض    إضافة مستخدم فعلي
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المواطن والمقيم المسجل والمفعل ببوابة »أبشر«.

ض أو  	  التفويــض فــي حــال وجــود مخالفــات علــى المفــوِّ إلغــاء  ال يمكــن 
لــه. ض  المفــوَّ

تمكين الفرد من إلغاء مستخدم فعلي إلحدى المركبات التي يملكها إلكترونيًا.

إلغاء مستخدم المركبة

طريقة الوصول للخدمةشروط الخدمة
خدمات المركبات    خدمات    إدارة المركبات 

إلغاء تفويض    إلغاء مستخدم المركبة
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المستفيد من الخدمةالهدف من الخدمة

39

ــا، يجــب أال تتجــاوز مــدة المخالفــة 	  لتقديــم االعتــراض علــى المخالفــات إلكترونًي
ــا مــن تاريــخ تســجيلها. المروريــة 30 يوًم

ال يمكــن االعتــراض علــى مخالفــة تــم تقديــم االعتــراض عليهــا مســبًقا مــن 	 
خــال أبشــر، وصــدر فيهــا قــرار مــن اللجنــة المختصــة.

عنــد وجــود اعتــراض آلــي مفتــوح لنفــس المعتــرض قيــد المعالجــة؛ فإنــه ال 	 
يمكــن تقديــم اعتــراض آلــي جديــد.

يحــق للمعتــرض تقديــم أي عــدد مــن االعتراضات آليا، إال إذا كان عدد االعتراضات 	 
اآللية المرفوضة خمســة اعتراضات، وذلك لكل ســنة هجرية.

المواطن والمقيم المسجل والمفعل ببوابة »أبشر«. تمكن هذه الخدمة من االعتراض على المخالفات المرورية الصادرة 
من اإلدارة العامة للمرور وأي جهة أخرى مخولة بتطبيق نظام 

المرور والئحته التنفيذية.

تعــرض معلومــات المخالفــة مــع الصــور 
ــر، ويســمح بمشــاهدة  علــى هيئــة تقري
تقريــر المخالفــة مرتيــن فقــط خــال فتــرة 

ــخ تســجيل المخالفــة. 30 يومــا مــن تاري

مالحظة

االعتراض على المخالفات المرورية

شروط الخدمة
طريقة الوصول للخدمة

خدماتي    خدمات    المرور    االعتراض على المخالفات 
المرورية



40

المستفيد من الخدمةالهدف من الخدمة

40

المواطن والمقيم المسجل والمفعل ببوابة »أبشر«. تمكين األفراد من بيع مركبة خاصة ونقل ملكيتها إلكترونيًا بعد 
االتفاق مع المشتري وإتمام فحص المركبة.

المركبــة« ســيتم  اختيــار »تســليم  بعــد 
مباشــرة نقــل ملكيــة المركبــة للمشــتري 

ــع. ــة للبائ ــل قيمــة المركب ــد وتحوي الجدي
مالحظة

خدمات مبايعة المركبات

طريقة الوصول للخدمة شروط الخدمة

متطلبات الخدمة
أن يكون كل من البائع والمشتري لديهم حساب مسجل ومفعل في بوابة أبشر.	 
وجود حساب بنكي خاص بكل من البائع والمشتري.	 

سداد رسوم الخدمة.	 
معاينة المركبة واالتفاق على السعر.	 
عدم وجود مخالفات مرورية على المشتري 	 
إلتقاء البائع والمشتري بعد إتمام سداد قيمة المركبة واختيار »تسليم المركبة«.	 

رسوم الخدمة
230 ريال

خدمات المركبات    خدمات    مبايعة المركبات
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المواطن والمقيم المسجل والمفعل ببوابة »أبشر«. تمكن المواطن والمقيم من حجز موعد بفروع المرور إلجراء أي من 
الخدمات التالية:

خدمة المواعيد

طريقة الوصول للخدمة
مواعيد    المرور    حجز موعد

إصدار رخصة قيادة 	 
طباعة إذن إصاح مركبة 	 
إنهاء إجراءات حادث مروري	 
طباعة تقرير حادث مروري 	 
إصدار تصريح قيادة مؤقت 	 
استبدال رخصة قيادة 	 
إصدار رخصة سير بدل تالف/فاقد 	 
إصدار رخصة قيادة بدل تالف/فاقد 	 
تجديد رخصة سير 	 
إجراءات تسجيل رخصة سير 	 
طباعة شريحة بيانات 	 
تشليح مركبة 	 

تصدير مركبة للخارج 	 
نقل ملكية المركبة للحاالت المتعذر 	 

نقلها عن طريق المعارض وأبشر 
تغيير وضع المركبة 	 
تجديد رخصة قيادة 	 
تعديل بيانات المركبة	 
إصدار لوحة مركبة بدل تالف/فاقد 	 
إصدار تصاريح/شعبة السامة المرورية 	 
استبدال لوحات المركبة	 
طباعة ورقة تقدير حادث مروري 	 
اجراءات الهيئات المرورية	 
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االستعالم العام عن صالحية التأمين على المركباتاالستعالم الشامل عن المخالفات المرورية

االستعالم عن الحوادث المرورية  معلومات رخصة القيادة

الهدف من الخدمة: 
تمكن هذه الخدمة المواطن والمقيم االستعام عن تفاصيل المخالفة

 المرورية المسجلة عليه أو على أحد أفراد األسرة.
المستفيد من الخدمة: المواطن والمقيم 	 

الوصول للخدمة:
دخول بوابة أبشر 	 
خدماتي/ استعامات/ المرور/ االستعام الشامل عن المخالفات المرورية	 

الهدف من الخدمة: 
تمكن هذه الخدمة من معرفة صاحية رخصة القيادة للمواطن والمقيم داخل المملكة.

المستفيد من الخدمة: المواطن والمقيم 	 
الوصول للخدمة:

دخول بوابة أبشر 	 
خدماتي/ استعامات/ المرور/ معلومات رخصة القيادة	 

الهدف من الخدمة: 
تمكن هذه الخدمة المواطن والمقيم االستعام عن صاحية التأمين على المركبات 

إلكترونيًا.
المستفيد من الخدمة: المواطن والمقيم 	 

مدخالت الخدمة:
رقم الهوية 	 
رقم اللوحة 	 
الرمز المرئي	 

الهدف من الخدمة: 
تمكن هذه الخدمة من استعراض وطباعة التقارير المفّصلة عن الحوادث المرورية 

للمركبات المملوكة لك أو إن كنت سائق لها أو مفوض عليها.
المستفيد من الخدمة: المواطن والمقيم 	 

الوصول للخدمة:
دخول بوابة أبشر 	 
خدمات المركبات/ استعامات/ االستعام عن الحوادث المرورية	 

االستعالمات اإللكترونية للمرور 
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االستعالمات اإللكترونية للمرور 

االستعالم عن المركبات المحجوزة
الهدف من الخدمة: 

تمكن هذه الخدمة المواطن والمقيم من االستعام عن المركبات المحجوزة في 
أكثر من 340 موقع حجز والتي توضح نوع المركبة ومكان وتاريخ الحجز.

المستفيد من الخدمة: المواطن والمقيم 	 
الوصول للخدمة:

دخول بوابة أبشر 	 
خدمات المركبات/ استعامات	 
استعام المركبات المحجوزة	 

االستعالم عن المخالفات المرورية للزائرين
الهدف من الخدمة: 

تمكن الخدمة الزائرين الخليجيين والوافدين من االستعام عن المخالفات المرورية 
المسجلة عليهم

المستفيد من الخدمة: الزائرين الخليجيين والوافدين  	 
مدخالت الخدمة:

أن تكون المخالفة مسجلة داخل أراضي المملكة العربية السعودية	 
رقم الحدود أو جواز السفر أو الهوية الوطنية أو رقم اإلقامة أو هوية مقيم سعودي 

في دولة خليجية أو بطاقة سكانية لسكان مملكة البحرين 
الوصول للخدمة:

دخول بوابة أبشر 	 
خدمات استعامية/ االستعام عن المخالفات المرورية للزائرين	 

االستعالم عن معلومات رخصة القيادة
الهدف من الخدمة: 

تمكن هذه الخدمة من االستعام عن بيانات رخصة القيادة للمواطن والمقيم داخل 
المملكة

المستفيد من الخدمة: المواطن والمقيم 	 
الوصول للخدمة:

دخول بوابة أبشر 	 
خدماتي/ استعامات/ المرور/ االستعام عن معلومات رخصة القيادة	 
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المواطن والمقيم المسجل والمفعل ببوابة »أبشر«. تمكن المقيم من حجز موعد في إدارة االستقدام إلكترونيًا بغرض استقدام عائلته 
)الزوجة واألبناء(.

حجز موعد اإلدارة العامة لشؤون الوافدين

طريقة الوصول للخدمة
مواعيد    اإلدارة العامة لشؤون الوافدين    حجز موعد
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االستعالمات اإللكترونية لشؤون الوافدين

االستعالم عن طلبات االستقداماالستعالم عن طلبات تأشيرات العمل
الهدف من الخدمة: 

تمكن  هذه الخدمة المواطنين والمقيمين من إمكانية االستعام عن 
طلبات تأشيرات العمل حسب سجاتهم في وزارة العمل.

المستفيد من الخدمة: المواطن والمقيم 	 
مدخالت الخدمة:

رقم هوية الكفيل	 
رقم الصادر 	 
الرمز المرئي	 

الهدف من الخدمة: 
تمكن هذه الخدمة المواطنين والمقيمين من إمكانية االستعام 

عن طلبات االستقدام الخاصة بهم.
المستفيد من الخدمة: المواطن والمقيم 	 

الوصول للخدمة :
الدخول لحساب أبشر 	 
خدمات االستقدام	 
معلومات االستقدام 	 
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شروط الخدمة

تمكين الفرد من اإلباغ عن وثائقه المفقودة من خال حساب صاحبـ/ ـة البطاقة فقط.

يجب أن تتضمن عملية اإلباغ اإللكتروني الوثائق التالية:	 
1. بطاقة الهوية الوطنية.

2. بطاقة العائلة - سجل األسرة.
3. شهادة المياد.
4. شهادة الوفاة.

5. إرفــاق نمــوذج رقــم 58 والخــاص بالتبليــغ عــن الوثائــق المفقــودة لــدى اإلدارة 
العامــة لألحــوال المدنيــة.

عند تأكيد الباغ ال يمكن إلغاءه عن طريق أبشر.	 

المواطن والمقيم المسجل والمفعل ببوابة »أبشر«.

اإلبالغ عن الوثائق المفقودة

طريقة الوصول للخدمة
خدماتي    خدمات    األحوال المدنية    اإلباغ عن 

الوثائق المفقودة
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المواطن والمقيم المسجل والمفعل ببوابة »أبشر«.

شروط الخدمة
يمكن للمستخدم طلب إصدار بدل فاقد فقط بعد التبليغ عن الوثيقة المفقودة.	 
يمكن للمستخدم حجز موعد إلصدار بدل فاقد بعد 14 يوما من تاريخ تقديم الطلب.	 
ال يمكن طلب إعادة إصدار ألكثر من مرة لنفس الوثيقة والنسخة.	 
الموعد الذي يتم تحديده لمراجعة األحوال المدنية ال يمكن التعديل عليه أو إلغاءه.	 

تمكن المواطن من طلب إصدار بدل فاقد للهوية الوطنية وسجل األسرة 
وحجز موعد إلعادة اإلصدار.

طلب وثيقة بدل فاقد

طريقة الوصول للخدمة
خدماتي    خدمات    األحوال المدنية    طلب وثيقة 

بدل فاقد
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)المواطن/المقيم( سواء كانوا مسجلين ومفعلين 
ببوابة »أبشر« أو غير مسجلين ومفعلين.

تمكن األفراد من حجز موعد مسبق أو تعديله أو إلغائه من خال بوابة أبشر.

حجز موعد

طريقة الوصول للخدمة
مواعيد    اإلحوال المدنية    حجز موعد
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المواطنون كبار السن وذوو االحتياجات الخاصة.

إذا كان عمــر المســتفيد 85 عامــا أو أكثــر يتــم تقديــم الطلــب مباشــرة دون 	 
إرفــاق تقريــر طبــي عــن الحالــة الصحيــة.

إذا كان عمــر المســتفيد 84 عامــا أو أقــل يطلــب منــه رفــع الوثائــق التــي توضــح 	 
حاجتــه للخدمــة )تقريــر طبــي مثــا(.

يمكن للمستفيد اختيار أكثر من خدمة في الطلب الواحد.	 

تمكين كبار السن وذوي االحتياجات الخاصة من طلب خدمات األحوال المدنية في 
المنزل.

تقدير

شروط الخدمة
طريقة الوصول للخدمة

خدماتي    خدمات    األحوال المدنية    تقدير
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المواطن والمقيم المسجل والمفعل ببوابة »أبشر«. تمكن المواطن من تفويض قطاع حكومي باالطاع على بياناته المسجلة 
في األحوال المدنية.

بياناتي

طريقة الوصول للخدمة
خدماتي    خدمات    األحوال المدنية    بياناتي
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ذوو شهداء الواجب
)األبناء، الزوجات، والدا شهيد الواجب(.

تمكين ذوي شهداء الواجب من طلب خدمات األحوال المدنية في المنزل.

شهداء الواجب

أن يكون من ذوي شهيد الواجب.	 

طريقة الوصول للخدمةشروط الخدمة
خدماتي    خدمات    األحوال المدنية    شهداء الواجب
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متطلبات الخدمة

المواطن المسجل والمفعل ببوابة »أبشر«.

شروط الخدمة

التعريف بأفراد األسرة

طريقة الوصول للخدمة

يشــترط أن يكــون أفــراد األســرة المــراد التعريــف بهــم )الذكــور أكبــر مــن 14 ســنة و 10 أشــهر 	 
وحتــى عمــر 18 ســنة(، اإلنــاث »ابنــة أو زوجــة« )أكبــر مــن 14 ســنة و 10  أشــهر(.

يجب أن يكون مستخدم الخدمة األب أو األم. 	 
ال يمكن التعريف ألفراد األسرة ممن لديه هوية وطنية، أو تم التعريف به مسبقًا.	 

إرفاق صورة للفرد للمطابقة	 
حجز موعد	 
إحضار جميع متطلبات الخدمة الموضحة بخدمة المواعيد عند المراجعة 	 

تمكن أولياء األمور من التعريف بأحد أفراد األسرة )ابن/ابنة/زوجة( دون الحاجة 
لمرافقتهم لفروع ومراكز وكالة وزارة الداخلية لألحوال المدنية.

خدمات أفراد األسرة   خدمات    التعريف بأفراد األسرة
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المستفيد من الخدمة
المواطن المسجل والمفعل ببوابة »أبشر«.

تسجيل المواليد

طريقة الوصول للخدمة

تمكن أولياء األمور من تسجيل حديثي الوالدة إلكترونيًا.

خدماتي    خدمات    األحوال المدنية    تسجيل المواليد

متطلبات الخدمة

شروط الخدمة
تسجيل المواليد فقط داخل المملكة العربية السعودية.	 
تسجيل المواليد خال 30 يومًا من إتمام إجراءات تبليغ الوالدة.	 

إتمام إجراءات تبليغ الوالدة من المستشفى	 
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المستفيد من الخدمة
المواطن المسجل والمفعل ببوابة »أبشر«.

إصدار سجل األسرة

طريقة الوصول للخدمة

تمكن المواطنين حديثي الزواج من طلب إصدار سجل األسرة إلكترونيا ويتم 
توصيل البطاقة إلى عنوان واصل المسجل عبر خدمة البريد.

خدماتي    خدمات    األحوال المدنية   
إصدار سجل األسرة

شروط الخدمة
يجب أن يكون مقدم الطلب سعودي الجنسية.	 
يجب أن يكون مقدم الطلب ذكر.	 
يجب أن يكون لدى مقدم الطلب عنوان واصل مسجل.	 

إذا كان مقــدم الطلــب قــد أصــدر ســجل 
األســرة مســبقا بعــد الــزواج، ال يمكنــه 

ــر أبشــر. إصــدار بطاقــة أخــرى عب
مالحظة
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المستفيد من الخدمة
المواطنة األم المسجلة والمفعلة ببوابة »أبشر«.

سجل األسرة لألمهات

طريقة الوصول للخدمة

تمكن هذه الخدمة األمهات من إصدار سجل أسرة

خدماتي    خدمات    األحوال المدنية   
سجل األسرة لألمهات

شروط الخدمة
أن تكون سعودية الجنسية.	 
أن تكون المقدمة مسجلة في بريد واصل.	 
أن تكون حالة مقدمة الطلب هي أحدى الحاالت التالية:	 

متزوجة	 
مطلقة	 
أرملة	 

يوجد لدى المقدمة فرد أسرة واحد على األقل.	 

في حال تم إصدار سجل أسرة مسبق، 
لن يتم إصدار سجل جديد إال في الحاالت 

التالية:
تغيير في حالة مقدمة الطلب.	 
تغيير في عدد أفراد األسرة.	 
تغيير اسم مقدمة الطلب أو اسم 	 

أحد أفراد األسرة.

مالحظة
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المواطن والمقيم المسجل والمفعل ببوابة »أبشر«. تمكين األفراد من رفع الطلبات إلكترونيا إلى وكالة وزارة الداخلية لألحوال 
المدنية إلجراء أي من الخدمات التالية:

مركز الرسائل والطلبات لألحوال المدنية

طريقة الوصول للخدمة
خدماتي    خدمات    األحوال المدنية   

مركز الرسائل والطلبات لألحوال المدنية

تحسين	 
االقتراحات والشكاوى والماحظات 	

خدمات السجل المدني	 
تعديل المؤهل الدراسي 	
ربط سجات األبناء بسجات والديهم 	
تصحيح الحالة االجتماعية 	
تعديل االسم باللغة اإلنجليزية 	
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االستعالم عن صالحية الهوية 
الهدف من الخدمة: 

تمكن المواطنين من االستعام عن تاريخ صاحية الهوية الوطنية.
المستفيد من الخدمة: المواطن	 

مدخالت الخدمة:
رقم الهوية 	 
رقم النسخة 	 
الرمز المرئي	 

االستعالمات اإللكترونية لألحوال المدنية 
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قبول المفوض له الطلب المرسل إليه في بوابة أبشر.	 

المواطن والمقيم المسجل والمفعل ببوابة »أبشر«. تمكن األفراد من إصدار أو إلغاء تفويض لمستخدم آخر )مفوض له( استخدام 
خدمات محددة في أبشر إلكترونيًا.

تفويض خدمات أبشر

طريقة الوصول للخدمة
التفاويض    تفاويض خدمات أبشر



62

المستفيد من الخدمةالهدف من الخدمة

متطلبات وشروط الخدمة

62

تفويض مراجعة قطاع

يجب أال يقل عمر المفوض له عن 18 عام.	 
يمكن للمفوض أن يصدر تفويض مستخدم آخر لقطاع محدد وخدمة محددة.	 
ــه علــى نفــس الخدمــة فــي نفــس القطــاع 	  ــر مــن مفــوض ل ال يمكــن تفويــض أكث

ــل نفــس المفــوض. ــة مــن قب ــرة الزمني بنفــس الفت
ال يمكن أن يكون المفوض له »مقيم«، ويمكن للمقيم إصدار التفاويض فقط.	 
المدة الزمنية  للتفويض هي 7 أيام من تاريخ إصدار التفويض.	 
ال يمكن تفويض مطلوب امنيًا أو متوفى.	 

المواطن والمقيم المسجل والمفعل ببوابة »أبشر«. تمكن األفراد من تفويض غيرهم لمراجعة القطاع وتنفيذ المعامات 
بالنيابة عنهم.

طريقة الوصول للخدمة
التفاويض    تفويض مراجعة القطاعات
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مواعيد زيارة المساجين

المواطن والمقيم المسجل والمفعل ببوابة »أبشر«. تمكن هذه الخدمة ذوي المساجين المسجلين في نظام السجون حجز المواعيد 
لزيارة أقربائهم.

يجب أن يكون المستخدم مسجًا في نظام السجون، كزائر لسجين محدد.	 
يجب حجز الموعد قبل مدة من الزيارة.	 
ال يحق للزائر الزيارة في غير اليوم المحجوز في النظام.	 

الســجون  نظــام  فــي  التســجيل  يجــب 
مــرة. ألول  الخدمــة  اســتخدام  قبــل  مالحظة

طريقة الوصول للخدمة
مواعيد    المديرية العامة للسجون    حجز موعد
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ُفِرجت

المواطن والمقيم المسجل والمفعل ببوابة »أبشر«. تتيح الخدمة البحث عن موقوفي القضايا المالية، مع إمكانية السداد الكلي أو 
الجزئي للمبلغ المستحق على الموقوف للمساهمة جزئيًا أو كليًا في اإلفراج عنه.

ال يتــم إظهــار اســم الســجين 
عنــد عــرض قائمــة الســجناء. مالحظة

طريقة الوصول للخدمة
خدماتي    خدمات    المديرية العامة للسجون    ُفِرجت
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شكاوى السجون ودور التوقيف

األفراد )المواطن/المقيم( المسجلون ببوابة »أبشر« تمكن األفراد من تقديم ومتابعة الشكاوى آليا ضد السجون ودور التوقيف فيما يخص 
دور الرقابة من حيث التحقق من مشروعية اإليقاف أو السجن أو ما يتعلق بخصوصية 

السجناء أو الموقوفين أو بتوقيف السجين في أماكن غير مخصصة لذلك.

مــرة  شــكوى/باغ  طلــب  رفــع  يتــم 
واحــدة فــي كل مــرة، حيــث ال يمكــن 
تتــم  مالــم  جديــد  شــكوى/باغ  رفــع 

الســابق. معالجــة 

مالحظة

طريقة الوصول للخدمة
خدماتي    خدمات    خدمات النيابة العامة

شكاوي السجون ودور التوقيف
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تمكن األفراد من حجز موعد بفروع األدلة الجنائية لاستفادة من الخدمات المقدمة

طريقة الوصول للخدمة
مواعيد    األمن العام    حجز موعد

المواطن والمقيم المسجل والمفعل ببوابة »أبشر«.

حجز موعد

صحيفة خلو السوابق	 
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تمكن األفراد من حجز موعد بفروع الّشرط إلجراء أي من الخدمات التالية:

طريقة الوصول للخدمة
مواعيد    الشرطة    حجز موعد

المواطن والمقيم المسجل والمفعل ببوابة »أبشر«.

مواعيد الّشرط

مراجعة معاملة أو باغ سابق	 
كفالة موقوف	 
تصديق العمدة	 
إكمال متطلبات قضية	 
تنازل عن باغ	 
استام مركبة محجوزة	 
استام أمانات لدى القسم	 
باغ عن شيكات	 
إنهاء إجراءات موقوف	 
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تمكن الخدمة أسر الشهداء والمصابين من  رفع طلب للخدمات المقدمة من خال 
إدخال البيانات و رفع المستندات المطلوبة للخدمة المحددة، علمًا بأنه ال يمكن رفع أكثر 

من طلب حتى يتم اإلنتهاء من معالجة الطلب الحالي إن وجد.

رعاية أسر الشهداء والمصابين

المواطن المسجل والمفعل ببوابة »أبشر«.

طريقة الوصول للخدمة
خدماتي    خدمات    رعاية أسر الشهداء والمصابين
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طباعة تصريح الحج بواسطة الحاج 

أســرتك  وأفــراد  بــك  الخــاص  الحــج  تصريــح  مــن طباعــة  تمكنــك  الخدمــة  هــذه 
والمكفوليــن لديــك. وفــي حــال الرغبــة فــي طباعــة تصاريــح المرافقيــن، يجــب 
عليهــم تســجيل الدخــول فــي أبشــر وطباعتهــا، أو طباعتهــا عــن طريــق موظفــي 

الحملــة.

المواطن والمقيم المسجل والمفعل ببوابة »أبشر«.

طريقة الوصول للخدمة
 خدماتي    خدمات    وزارة الحج

طباعة تصريح الحج بواسطة الحاج
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إلغاء تصريح الحج بواسطة الحاج 

أســرتك  وأفــراد  بــك  الخــاص  الحــج  تصريــح  إلغــاء  مــن  تمكنــك  الخدمــة  هــذه 
والمكفوليــن لديــك. وفــي حــال الرغبــة فــي إلغــاء تصاريــح المرافقيــن بالحــج، 
يجــب عليهــم تســجيل الدخــول فــي أبشــر وإلغائهــا، أو إلغائهــا لمــن ال يمكــن لهــم 

اســتخدام أبشــر عــن طريــق األحــوال للمواطنيــن والجــوازات للمقيميــن

المواطن والمقيم المسجل والمفعل ببوابة »أبشر«.

طريقة الوصول للخدمة
خدماتي    خدمات    وزارة الحج
إلغاء تصريح الحج بواسطة الحاج
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المخالفات

االستعالم عن المخالفات العامة
الهدف من الخدمة: 

تمكن المواطنين والمقيمين من استعراض المخالفات المسجلة 
عليهم من مختلف الجهات الحكومية المشاركة.

المستفيد من الخدمة: المواطن والمقيم	 
الوصول للخدمة:

الدخول لحساب أبشر 	 
خدماتي	 
استعامات	 
المخالفات	 
المخالفات العامة	 
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شروط الخدمة

تمكن األفراد من إعادة إنشاء كلمة المرور.

يجب أن تتكون كلمة المرور من 8 رموز على األقل.	 
يجب أن تحتوي على حرف كبير.	 
يجب أن تحتوي على حرف صغير.	 
يجب أن تحتوي على رقم.	 
يجب أال تحتوي على جزء من اسم المستخدم.	 
ال يجب أن يتكرر فيها الرمز أكثر من نصف طول كلمة المرور.	 
تأكيد كلمة المرور الجديدة يجب أن يكون مثل كلمة المرور المدخلة.	 

المواطن والمقيم المسجل والمفعل ببوابة »أبشر«.

مالحظة

إتمــام  مــن  تمكنــك  عــدم  حــال  فــي 
عليــك  يتوجــب  الســابقة،  الخطــوات 
جهــاز  أو  تفعيــل  مركــز  أقــرب  مراجعــة 
خدمــة ذاتيــة إلعــادة إنشــاء كلمــة المــرور.

إعادة إنشاء كلمة المرور
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تمكن هذه الخدمة من االطاع على الطلبات المرسلة من القطاعات المشتركة 
بالخدمة، والموافقة عليها أو رفضها.

كما يمكن استعراض الطلبات المرسلة سابقًا سواًء تمت الموافقة عليها أو رفضها 
بشرط سريان صاحيتها.

المواطن والمقيم المسجل والمفعل ببوابة »أبشر«.

قبول

طريقة الوصول للخدمة
خدماتي    خدمات    الخدمات العامة    قبول
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توصيل الوثائق

تمكين األفراد من طلب توصيل لبعض الوثائق التي تم تنفيذ عمليات عليها من 
خال أبشر، خال أيام محددة من تاريخ اليوم كما هو موضح أدناه:

لإلقامة يتوجب أن يكون تاريخ تنفيذ العملية خال 90 يوم.	 
لرخصة السير يتوجب أن يكون تاريخ تنفيذ العملية خال 90 يوم.	 
لجواز السفر في حال لم يتم طلب التوصيل مسبقًا من خال خدمات الجواز 	 

)التجديد و اإلصدار( ال يمكنك طلب التوصيل من خال هذه الخدمة.

المواطن والمقيم المسجل والمفعل ببوابة »أبشر«.

طريقة الوصول للخدمة
خدماتي    خدمات    توصيل الوثائق بالبريد
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المستفيد من الخدمةالهدف من الخدمة
المواطن والمقيم المسجل والمفعل ببوابة »أبشر«. تمكين األفراد من التواصل مع إمارات المناطق وقطاعات وزارة الداخلية إلكترونيًا.

الرسائل والطلبات

طريقة الوصول للخدمة
خدماتي    خدمات    الخدمات العامة   

الرسائل والطلبات
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تتيح هذه الخدمة التعريف برقم جوال مستخدم )مواطن/مقيم/زائر( يرغب 
التسجيل في تطبيق توكلنا وليس لديه حساب موثق في أبشر.

المواطن والمقيم المسجل والمفعل ببوابة »أبشر«.

تعريف رقم الجوال لتطبيق توكلنا

طريقة الوصول للخدمة
خدماتي    خدمات    الخدمات العامة   

تعريف رقم الجوال لتطبيق توكلنا
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طريقة الوصول للخدمة
الخدمات اإللكترونية    خدمات    الخدمات العامة

طلب تملك العقار لغير السعوديين

طلب تملك العقار لغير السعوديين

تمكــن الغيــر ســعوديين المقيميــن داخــل المملكــة مــن طلــب تصريــح 
موافقــة علــى تملــك عقــار داخــل المملكــة.

المقيم المسجل والمفعل ببوابة »أبشر«.

أن تكون اإلقامة سارية المفعول وغير منتهية الصاحية	 
يجب توفر جميع معلومات العقار وصورة من الصك.	 
يسمح للمقيم تملك عقار واحد فقط.	 

شروط الخدمة
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تمكن األفراد من االستعام عن وجود قيود السفر وتقديم الخدمات المسجلة 
عليهم، واالطاع على تفاصيلها.

المواطن والمقيم المسجل والمفعل ببوابة »أبشر«.

االستعالمات اإللكترونية عن قيود السفر وتقديم الخدمات

طريقة الوصول للخدمة
خدمات استعامية    قيود السفر وتقديم الخدمات
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المواطن والمقيم المسجل والمفعل ببوابة »أبشر«.تمكين األفراد من االستعام عن رصيد مدفوعات الخدمات المتبقي.

االستعالم عن رصيد مدفوعات الخدمات المتبقي

مالحظة

الموجــود  المبلــغ  اســترجاع  يمكنــك 
فــي خدمــات وزارة الداخليــة عــن طريــق 
عــن  أو  منــه  المســدد  البنــك  حســاب 
طريــق التواصــل مــع المركــز الوطنــي آمــر 

199099 الرقــم  عبــر 

طريقة الوصول للخدمة
خدماتي    استعامات    الخدمات العامة   

رصيد مدفوعات الخدمات المتبقي
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اضغط على رابط »مستخدم جديد«، واتبع الخطوات التالية: 
إدخال البيانات األساسية والتي تشمل:

رقم الهوية أو رقم اإلقامة.	 
عنوان البريد اإللكتروني.	 
رقم الهاتف.	 
إقرار الموافقة على شروط التسجيل.	 

وبعد استكمال هذه البيانات سيتم إرسال رمز التفعيل إلي رقم هاتف الجوال المدخل، ومن ثم االنتقال للخطوة التالية وهي إنشاء اسم المستخدم 
 وكلمة السر وبهذا تكون قد استكملت عملية التسجيل، وما عليك إال تفعيل حسابك عن طريق: 

موظفي مكاتب التفعيل )الجوازات - األحوال( بالمناطق.	 
البنوك.	 
أجهزة الخدمة الذاتية للتسجيل والتفعيل.	 

 كيف أسجل في بوابة أبشر؟

تتيح لك بوابة أبشر االستفادة من أكثر من 279 خدمة إلكترونية واستعامية، عملية التسجيل ال تستغرق إال بضع دقائق، ومن الخدمات التي يمكن 
 االستفادة منها: 

خدمات التوظيف.	 
خدمات الجوازات.	 
خدمات األحوال المدنية.	 
خدمات المرور.	 

وغيرها من الخدمات التي يتم إضافتها بشكل مستمر إلى بوابة أبشر.

التسجيل والتفعيل في خدمات بوابة أبشر



8888

التسجيل والتفعيل في خدمات بوابة أبشر

للوصول إلى مواقع مكاتب موظفي التفعيل على البوابة اتبع الخطوات التالية:

الدخول إلى بوابة أبشر.	 
الضغط على أيقونة مراكز التسجيل والتفعيل )أسفل الصفحة الرئيسية(.	 
اختيار تبويب »موظفو التفعيل على البوابة« ثم الضغط على القائمة المنسدلة الخاصة بمواقع مكاتب موظفي الجوازات أو األحوال.	 
اختيار المنطقة التي تريد إتمام عملية التفعيل والتسجيل بها.	 
تعرف على مواقع مكاتب موظفي التفعيل على البوابة بمدن ومحافظات المنطقة من خال الجدول المرفق بالصفحة.	 
حدد الموقع المناسب لك وقم بزيارته لتتمكن من إنهاء الخدمة.	 

أوال: التفعيل عن طريق موظفي مكاتب )الجوازات - األحوال( بالمناطق:
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ثانيا: التفعيل عن طريق البنوك:

التسجيل والتفعيل في خدمات بوابة أبشر
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للتعرف على مواقع أجهزة الخدمة الذاتية اتبع الخطوات التالية:

الدخول إلى بوابة أبشر.	 
اضغط على أيقونة مراكز التسجيل والتفعيل )أسفل الصفحة الرئيسية(.	 
اضغط على القائمة المنسدلة ألجهزة الخدمة الذاتية.	 
اختر المنطقة التي تريد إتمام عملية التسجيل والتفعيل بها.	 
تعرف على مواقع أجهزة الخدمة الذاتية بمدن ومحافظات المنطقة من خال الجدول المرفق.	 
حدد الموقع المناسب لك وقم بزيارته لتتمكن من إنهاء الخدمة.	 

ثالثا: التسجيل والتفعيل عبر أجهزة الخدمة الذاتية:

التسجيل والتفعيل في خدمات بوابة أبشر


