
 

 

Factsheet | Alhosn app 
 

About Alhosn:  

Alhosn is the UAE's official COVID-19 results and contact 

tracing app. 

 

Made in the UAE, Alhosn is a joint effort between the 

Ministry of Health and Prevention and local health 

authorities and is endorsed by the National Authority for 

Emergency and Crisis Management.  

 

Alhosn app enables the UAE to contain the spread of 

COVID-19 and flatten the curve as much and as soon as 

possible. 

 

The App currently has two key usages: (1) quick access to 

COVID-19 test results, and (2) contact tracing for rapid 

and accurate COVID-19 containment. The App is being 

updated to include a third function which is remote 

monitoring of quarantined individuals.  

 

Once fully adopted, Alhosn could allow safe access to 

public areas. 

 

The app is currently available in three languages – 

Arabic, English and Hindi and is therefore accessible to 

most of the UAE’s population. 

 

 نبذة عن الحصن

ومتابعة  19-فحوصات كوفيدالحصن هو التطبيق الرسمي لنتائج 

 المخالطين في الإمارات.

 

وزارة يعد تطبيق الحصن، والذي طّور في دولة الإمارات، ثمرة تعاون 

بدعم من الهيئة  ،والجهات الصحية المحليةووقاية المجتمع الصحة 

 الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات.

 

-كوفيدروس فيدولة الإمارات من احتواء انتشار تطبيق الحصن  يمكّن

قدر الُمستطاع  فيروسالللتخلص من وتسطيح منحنى العدوى  19

 .وبأسرع وقت ممكن
 

( الوصول السريع إلى نتائج 1) نرئيسي استخدامينيوفر التطبيق 

( تتبع مخالطي الحالات المصابة لاحتواء 2، و)19-كوفيد فحوصات

عاليتين. ويجرى حالياً تحديث التطبيق فيروس بسرعة وكفاءة ال

الأفراد ليشمل استخدام ثالث وهو المتابعة عن ُبعد لحالات 

  المعزولين.

 

ويمكن أن يوفر الحصن، متى ما تم استخدامه بشكل واسع، 

 .الوصول الآمن إلى الأماكن العامة

 

العربية والإنجليزية والهندية، وبالتالي لغات هي يتوفر التطبيق بثلاث 

 الإمارات. دولة فهو متاح لمعظم سكان

How the app works: 

For the test results, Alhosn uses a health coding system 

that involves the generation of a unique personal QR 

code and a colour-coding system that determines the 

status of the user’s health in relation to COVID-19. The 

colours represent the following: 

 Grey: indicates the user has no test results that 

are currently available 

 Green: indicates the user has been tested and is 

healthy 

 Amber: indicates that the user needs to be 

tested or retested due to possible exposure to 

COVID-19 

 Red: indicates the user’s most recent test came 

back positive and must seek the advice of the 

local health authority 

 

For the contact tracing, Alhosn uses Bluetooth technology 

to record and send signals to anyone nearby who also has 

the app installed. These Bluetooth signals perform a digital 

“handshake” and exchange anonymous data and 

 كيف يعمل التطبيق؟

 

نظام تشفير  يستخدم تطبيق الحصن، 19-لنتائج فحوصات كوفيد

ونظام ترميز خاص ( QR)إنشاء رمز استجابة سريعة يتضمن صحي 

بالألوان لتحديد الحالة الصحية لكل مستخدم. وتمثل الألوان الحالات 

 الآتية:

 نتيجة الفحص غير متوفرة : يشير إلى أناللون الرمادي 

 وأن  للفحصخضع المستخدم  أن: يشير إلى اللون الأخضر

 الصحية على ما ُيرام )نتيجة الفحوصات سلبية( هحالت

 بحاجة لإجراء فحص المستخدم  أنإلى  يشير :اللون العنبري

 للفيروس هاحتمال تعرضلأو إعادة الفحص مرة أخرى 

 كانت إيجابية  الفحصيشير إلى أن نتيجة  :اللون الأحمر

التواصل مع الهيئات الصحية  ه)وجود إصابة( وأنه علي

 المحلية للحصول على استشارة

 

يستخدم التطبيق خاصية البلوتوث  ،المخالطة الحالات لتتبع

لتسجيل وإرسال الإشارات لأي شخص تقترب منه ولديه التطبيق 

أيضاً. تقوم إشارات البلوتوث بإجراء ما يشبه "مصافحة" رقمية 

تتبادل من خلالها أجهزة المستخدمين الموجودين بالقرب من 

بعضهم البيانات المشفرة والوقت الفعلي. ُتخّزن البيانات بشكل 



timestamps between devices in proximity of one another 

with the app. The anonymous data is stored in an 

encrypted form temporarily on the user’s phone and is 

deleted after three weeks. No personally identifiable 

information is collected throughout the entire process. 

 

If someone tested positive for COVID-19, the health 

authority will ask them for this list of anonymous IDs and 

timestamps from the past 21 days for contact tracing. 

The health authority then analyses the data and notify 

those who may be at risk. 

 

أسابيع على هاتف المستخدم ثم ُتحذف بعد  3مشفر مؤقتاً لمدة 

 .ذلك، ولا يتم جمع أي معلومات طوال مدة العملية

 

إيجابية، فستطلب الجهات  19-إذا كانت نتائج فحوصات كوفيد

الصحية من ذلك الشخص الإذن بتحميل قائمة بيانات الهوية 

لحالات التي خالطها، الماضية ل 21المشفرة والوقت الفعلي للأيام الـ 

ثم تقوم بتحليل البيانات والاتصال بالأفراد الآخرين الذين قد يكونون 

 عرضة لخطر الإصابة.
 

Three easy steps to use Alhosn: 

1. Download Alhosn app from the App Store, Google 

Play Store, Huawei AppGallery and Galaxy Store for 

free 

2. Register and authenticate by entering your Emirates 

ID and phone number followed by the OTP sent to 

your phone 

3. Turn on Bluetooth and push notifications on your 

smartphone 

 

 :لاستخدام تطبيق الحصن ثلاث خطوات بسيطة

من متجر تطبيقات آب ستور أو جوجل مجاناً حّمل الحصن  .1

 أو متجر جالكسي. متجر تطبيقات هواويأو  بلاي

سجل حساب باستخدام هويتك الإماراتية ورقهم هاتفك  .2

الُمرسل  (OTP) مرور لمرة واحدةالرمز بمتبوعاً  المتحرك

 إلى هاتفك 

ي الإشعارات على هاتفك فّعل خاصية البلوتوث وتلقّ  .3

  الذكي

Privacy and security:  

Alhosn is safe and secure. It uses a decentralised model 

for contact tracing as recommended by global privacy 

experts. Alhosn has been created using new AI 

technology that was implemented in similar forms in 

other countries around the world to guarantee a high 

level of privacy protection. 

 

An important feature of the application is that it 

preserves the confidentiality of individuals by not sharing 

their information. Personal information is stored on the 

Alhosn app in an encrypted format. When the app 

communicates with other phones, personal details are 

anonymised. The health authorities will only need to 

access the contact data list of an individual who is 

infected. 

 

 الخصوصية والأمان

يتميّز الحصن بكونه تطبيقاً آمناً وموثوقاً، حيث يعتمد على نموذج 

لامركزي في تتبع مخالطي الحالات المصابة وفقاً لتوصيات خبراء 

يستخدم التطبيق تكنولوجيا الذكاء  الخصوصية الدوليين.

، التي ُوظفت إمكاناتها ضمن نماذج مماثلة في دول الاصطناعي

 لتوفير مستوى عاٍل من حماية الخصوصية. أخرى بجميع أنحاء العالم

 

يوفرها التطبيق هي الحفاظ على سرية من بين الميزات البارزة التي 

الشخصية  تمعلوماال ُتخّزنإذ ، معلومات الأفراد وعدم مشاركتها

بتبادل البيانات  الحصن ويقومعلى تطبيق الحصن بطريقة مشفرة. 

 وستحتاج التطبيق. يستخدمالمشفرة عندما يتواصل مع جهاز آخر 

السلطات الصحية إلى الوصول إلى قائمة بيانات الأشخاص 

 المخالطين لدى الشخص المصاب فقط.

 

 

Need for solidarity and collective responsibility:  

Alhosn is the UAE’s fast-track ticket to flatten the curve.  

 

The effectiveness of any contact tracing app relies on the 

level of penetration within the population. The more 

people use the app, the better the results, the safer 

everyone in the community will be.  
 

We cannot win this battle individually. Only through 

collective action can we contain the spread of COVID-19 

and protect ourselves and those around us. 

 

 التضامن والمسؤولية الجماعية

تسطيح لعلى المسار السريع دولة الإمارات يضع تطبيق الحصن 

 .19-للتخلص من فيروس كوفيدمنحنى العدوى 
 

 مدى علىمخالطي الحالات المصابة  تتبعل تعتمد فعالية أي تطبيق

 عدد زاد كلما أخرى، وبعبارة الوطني، الصعيد على استخدامه

 .حمايتنا في فعاليته زادت التطبيق، مستخدمي

 

. السبيل الوحيد الانتصار ضد هذه الجائحة لن يأتي بجهودنا الفردية

جهود، بينما الالتعاون وتوحيد نحو السيطرة على انتشار الفيروس هو 

 أنفسنا وأحبائنا وجميع من حولنا.نحمي 

 


