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 شركــاء في بنـــاء أمـــن واقتصـــاد اإلمــــارات
رؤيتنـــا: أن تكون هيئة اإلمارات للهوية املرجع الرئيسي إلثبات الهوية الشخصية وتوفير البيانات السكانية في دولة اإلمارات العربية املتحدة

رسالتنا: املساهمة في األمن الوطني والفردي من خالل تعزيز الهوية الشخصية في دولة اإلمارات العربية املتحدة، واحملافظة على سجل سكاني دقيق، وتقدمي خدمات إلكترونية مبتكرة 

 600530003 @EmiratesIDemiratesiduaeemiratesidauthority emiratesid.ae

القيوين  وأم  إلكترونية (قدمية) تتم تعبئتها في أي مكتب طباعة في عجمان  أي استمارة  - لن يتم قبول 
ً من 2013/08/01. ورأس اخليمة والفجيرة اعتبارا

األربع، غير  إلكترونية (جديدة) تتم تعبئتها في أي مكتب طباعة في اإلمارات  أي استمارة  - لن يتم قبول 
مصرح له من الهيئة باستخدام االستمارة (اجلديدة).

.ً املوقع اإللكتروني للهيئة عبر 10 خطوات سهلة، تستغرق نحو 10 دقائق، وتوفر على املتعامل رسوم الطباعة البالغة 30 درهما مالحظة: ميكن لألفراد تعبئة االستمارة اإللكترونية اجلديدة عن طريق 

تعلن هيئة ا�مارات للهوية عن حصر خدمة تعبئة االستمارة ا�لكترونية (الجديدة)
الخاصة ببطاقة الهوية في إمارات عجمان وأم القيوين ورأس الخيمة والفجيرة

في مكاتب الطباعة التالية، وذلك اعتبار� من 2013/08/01

عزيزنا المتعامل: عند زيارتك مكتب طباعة في عجمان أو أم القيوين أو رأس اخليمة أو الفجيرة، تأكد من أنه مخوّل بطباعة االستمارة اإللكترونية (اجلديدة) لتتجنب إلغاء الطلب وخسارة الرسوم املدفوعة.

تنبيه

إعالن مهم

خطوات سهلة
دقائق �نجاز المعاملة
أيام الستالم البطاقة 10

أسماء مكاتب الطباعة المعتمدة في إمارة أم القيوين

هاتف املكتباملنطقة إسم املكتب 

مركز معامالت لتخليص املعامالت

اجلزيرة للطباعة

راشد للطباعة وتخليص املعامالت

مكتب احلرم للطباعة

سامح للطباعة وتصوير املستندات

السلمة 

الرقة - شارع اجلوازات

السلمة 

منطقة الراس - جمعية السوق

الرقة - شارع اجلوازات

06-7699920

06-7667583

06-7670165

06-7646232

06-7644897

أسماء مكاتب الطباعة المعتمدة في إمارة رأس الخيمة

هاتف املكتباملنطقة إسم املكتب 

الطالب للخدمات - تسهيل 

بيانات اإلمارات - تسهيل 

بو أحمد للطباعة

املراسيم للطباعة

مطراش للطباعة والتصوير

معامالت الرئيسي للطباعة

املرسى للطباعة والتصوير

الفهرس للطباعة والتصوير

املتميز للطباعة والتصوير

األهرامات للطباعة والتصوير

بدر البدور للطباعة والتصوير

الشرفاء للطباعة والتصوير

سهيل للطباعة وتخليص املعامالت

أحالم للطباعة 

الرحمة للطباعة

األصدقاء للطباعة والتصوير

مكتب الهند للطباعة والتصوير 

مكتب احلصيات للطباعة والتصوير

اليوم للطباعة والتصوير 

املبروك للطباعة والتصوير

اخلطوط للطباعة 

عبد العزيز للطباعة والتصوير 

ناجية للطباعة والتصوير 

الفانوس للطباعة وتخليص املعامالت

عوافي للطباعة والتصوير 

األنفال للطباعة والتصوير

محل شمل للطباعة

السدرة للطباعة والتصوير

األمل للطباعة والتصوير

شهرزاد لتخليص املعامالت والطباعة

إسالم للطباعة والتصوير 

دبي للطباعة وتخليص املعامالت

مكتب السلطان للطباعة والتصوير

الرضا للطباعة والتصوير

اليريدي للطباعة والتصوير

القمة للطباعة والتصوير 

النبراس للطباعة والتصوير 

مكتب محمد للطباعة

مكتب أبو سلطان للطباعة والتصوير

أبو حسام للطباعة والتصوير

البركة للطباعة والتصوير

بورسعيد للطباعة والنسخ

عالء الدين للطباعة 

تسهيل للطباعة والتصوير وتخليص املعامالت

النخيل - خلف بنك دبي اإلسالمي

مقابل البريد املركزي

الرمس

املعمورة - شارع اجلوازات

املعمورة - شارع اجلوازات

مقابل املنار مول

الرمس

أذن

املعمورة 

املعيريض

املعمورة - شارع اجلوازات

املعمورة - شارع اجلوازات

املعمورة - شارع اجلوازات

خزام 

الوقائي  الطب 

املعمورة

شارع اجلوازات

شارع اجلوازات 

سدروة قرب صرافة األنصاري

اجلزيره احلمراء - خلف محطة أدنوك

شارع اجلوازات 

النخيل

النخيل 

النخيل

اخلران

النخيل

النخيل

النخيل

رأس اخليمة 

رأس اخليمة 

املعمورة

رأس اخليمة

رأس اخليمة

رأس اخليمة

رأس اخليمة

رأس اخليمة شعبية الزهراء

رأس اخليمة

النخيل

رأس اخليمة

رأس اخليمة 

النخيل

املعمورة 

رأس اخليمة 

املعمورة

07-2260667

07-2336733

07-2662159

07-2264888

07-2222926

07-2264499

07-2662029

07-2584104

07-2282735

07-2288390

07-2278908

07-2288803

07-2288219

07-2226667

07-2222667

07-2286328

050-5002239

050-2188757

07-2332461

07-2445686

07-2274424

07-2228312

07-2286629

07-2263531

07-2337169

07-2337169

07-2226536

07-2211441

07-2331386

07-2336861

07-2282489

07-2330213

07-2333687

07-2330961

07-2334200

07-2261161

07-2222910

07-2227284

07-2333687

07-2333710

07-2338831

07-2277746

07-2335452

07-2260920

أسماء مكاتب الطباعة المعتمدة في إمارة الفجيرة

هاتف املكتباملنطقة إسم املكتب 

املستند خلدمات رجال األعمال (تسهيل) 

املستند خلدمات رجال األعمال - فرع 1

املستند خلدمات رجال األعمال - فرع 2

املستقبل للخدمات - تسهيل 

اخلطيبي لطباعة وتصوير املستندات

آالء لطباعة وتصوير املستندات - فرع 1

آالء لطباعة وتصوير املستندات - فرع 2

املشهور لطباعة وتصوير املستندات

اخلليج لطباعة وتصوير املستندات

عبد الرحمن لطباعة وتصوير املستندات

اإلمارات لطباعة وتصوير املستندات

آسيا للطباعة - فرع 1

اسيا للطباعة - فرع 2

تسهيل خلدمات رجال األعمال

بابل للطباعة وتخليص املعامالت

الشيماء لطباعة املستندات

املنصورة للطباعة 

معروف لطباعة املستندات

مكتب مسافي للطباعة والتصوير

اخلالدي للطباعة

مكتب املرجان للطباعة

القرية للطباعة

مكتب أبو ياسر للطباعة

بيت الطباعة 

السلسبيل للطباعة

مكتب األصيل للطباعة

مكتب الهزم

مكتب آالء 

مكتب الشروق

مكتب مريشيد للطباعة

دنيا الطباعة والنسخ

سعود للطباعة

مكتب العباد للطباعة

تسهيل إلجناز املعامالت

أوراق ملتابعة املعامالت

مكتب النور للطباعة

فورتي لتخليص املعامالت

مكتب طباعة النديرة

املندوب العاملي لتخليص املعامالت

مركز عزيز للطباعة

املهلب - شارع الوكاالت بجوار مركز سناء

النجمات - مبنى جوازات الديوان األميري

مريشيد - مبنى اإلقامة وشؤون األجانب

مريشيد - قرب فرع برنامج الشيخ زايد لإلسكان

دبا الفجيرة - شارع املربع - قرب احملكمة

دبا الفجيرة - املهلب - شارع حمد بن عبداهللا

دبا الفجيرة - دبا العكامية 

دبا الفجيرة - املهلب - قرب مسجد الشيخ زايد

دبا الفجيرة - املهلب - قرب مسجد الشيخ زايد

دبا الفجيرة - املهلب - قرب مسجد الشيخ زايد

دبا الفجيرة - مقابل بلدية دبا الفجيرة 

البدية - مقابل سوق البدية 

مريشيد - مركز املدينة - شارع الشرقي

دبا الفجيرة - خلف مسجد الشيخ زايد

مريشيد - مركز املدينة - شارع الشرقي

مريشيد - مركز املدينة - شارع الشرقي

مريشيد - مركز املدينة شارع الشرقي

الغرفة - قرب بريد اإلمارات 

مسافي - خلف اإلمارات للصرافة

مربح

شارع الشيخ زايد

مريشيد- مركز املدينة - شارع الشرقي

مربح 

مربح - مقابل شرطة مربح

الفصيل - مقابل الطب الوقائي 

الفصيل - مقابل الطب الوقائي 

مريشيد - مركز املدينة

مريشيد - مركز املدينة

مريشيد - مركز املدينة

مريشيد - خلف وزارة العمل 

مريشيد - خلف وزارة العمل 

مريشيد - خلف وزارة العمل 

مريشيد - خلف وزارة العمل 

مريشيد - خلف وزارة العمل 

مريشيد - خلف وزارة العمل 

مريشيد - خلف وزارة العمل 

مريشيد - خلف وزارة العمل 

مريشيد - خلف وزارة العمل 

الفصيل - مقابل الطب الوقائي 

الغرفة - قرب هيئة الكهرباء واملياه القدمية

09-2231676

09-2236261

09-2238595

09-2249185

09-2443630

09-2442103

09-2441921

09-2441373

09-2443929

09-2443099

09-2441535

09-2389360

09-2232840

09-2431818

050-6907755

09-2226252

09-2222884

09-2222652

 055-2670101

09-2380487

09-2233842

09-2225400

09-2380079

09-2360059

09-2234801

09-2237749

09-2226173

09-2241325

09-2227996

09-2241667

09-2223040

09-2232300

09-2224460

09-2249050

09-2239035

09-2229275

09-2242424

09-2224861

09-2238810

09-2229676

أسماء مكاتب الطباعة المعتمدة في إمارة عجمان

هاتف املكتباملنطقة إسم املكتب 

استمارات للخدمات (تسهيل)

شركة عجمان للخدمات اإللكترونية (تسهيل)

شركة عجمان للخدمات اإللكترونية - فرع 1

شركة عجمان للخدمات اإللكترونية - فرع 2

شركة عجمان للخدمات اإللكترونية - فرع 3

مستندات خلدمات املعلومات التجارية (تسهيل)

مستندات خلدمات املعلومات التجارية - فرع 1

املنامة للطباعة و تصوير املستندات

مكتب بشير للطباعة 

أنوار للطباعة وتصوير املستندات

مكتب االتفاق للطباعة 

دبي للطباعة وتصوير املستندات

النخيل خلدمات املعلومات التجارية 

جدة خلدمات املعلومات التجارية - فرع 1

جدة خلدمات املعلومات التجارية - فرع 2

مكتب شبلي للطباعة 

دوان العرب خلدمات املعلومات التجارية 

عرفات خلدمات املعلومات التجارية

الصفا خلدمات املعلومات التجارية والطباعة

البدر خلدمات املعلومات التجارية

البتيل خلدمات املعلومات التجارية

سامح خلدمات املعلومات التجارية - فرع 1 

سامح خلدمات املعلومات التجارية - فرع 2 

عارف للطباعة وتصوير املستندات

دعاء للطباعة وتصوير املستندات - فرع 1

دعاء للطباعة وتصوير املستندات فرع 2

مركز من األلف إلى الياء

النبراس للطباعة وتصوير املستندات

الطائف خلدمات املعلومات التجارية - فرع 1

الطائف خلدمات املعلومات التجارية - فرع 2

اليرموك للطباعة وتصوير املستندات

املاس خلدمات املعلومات التجارية 

نسيم للطباعة وتصوير املستندات

التود خلدمات املعلومات التجارية 

األمان للطباعة وتصوير املستندات

آية خلدمات املعلومات التجارية 

فلسطني خلدمات املعلومات التجارية 

الوافي خلدمات املعلومات التجارية 

محمد الشامسي لطباعة وتصوير املستندات

 مركز احلسني للطباعة

القمر خلدمات املعلومات التجارية 

الوفاء خلدمات املعلومات التجارية 

مشيرف التجارية - شارع الشيخ خليفة 

النعيمية 

احلميدية - مبنى الطب الوقائي

اجلرف - بجانب جوازات عجمان

الكرامة - مبنى مستشفى الكويتي

مشيرف 

البستان - بقرب بريد عجمان

السوان

السوان شارع االحتاد

النعيمية 

النخيل

النخيل 

 النخيل

الصناعية اجلديدة 

السوان

النخيل 

النخيل 

 مشيرف

البستان

 مشيرف

اجلرف

السوان

شارع االحتاد

النخيل 

السوان

السوان

السوان

السوان

الصناعية اجلديدة 

السوان

 مشيرف

املنامة

مشيرف

السوان

الراشدية 

السوان

السوان

 مشيرف

النخيل 

 مشيرف

 مشيرف 

البستان 

06-7030300

06-7414667

06-7031782

06-7430971

06-7422336

06-7418282

06-7478686

06-7429072

06-7442998

06-7422242

06-7444547

06-7446886

06-7457879

06-7430200

06-7473013

06-7442334

06-7443200

06-7404978

06-7444995

06-7408826

06-7316311

06-7441686

06-7444897

06-7426399

06-7445273

06-7442601

06-7471942

06-7430910

06-7400605

06-8827221

06-7400506

06-7451869

06-7313295

06-7473900

06-7441606

06-7404831

06-7424947

06-7400280

06-7406793

06-7310750


