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لمنطقة ا المجلس اسم 

البطين مجلس 

ربدان مجلس 

لبطين ا

ربدان

ت

لمنطقة ا المجلس اسم  ت

1

2

المشرف مجلس 

مجلس أول رائد فضاء إمارات

المشرف

الوثبة

المواطنين لدى  المرخصة  غير  ا�سلحة  تسجيل  مبادرة 
ا�لكتروني  التطبيق  عبر  التسجيل  عليهم  يتعذر  ومن  المواطنين  كبار  أمام  الفرصة  تتيح 

أبو ظبي تسجيل أسلحتهم من خالل ا�ماكن المخصصة في مجالس مدينة 

12 إلى   9 الصباحية: من  الفترة 
8 4:30 إلى  الفترة المسائية: من 

22 / ا�ربعاء 23 االثنين 21 / الثالثاء 
2022 فبراير 

1 / ا�ربعاء 2 االثنين 28 / الثالثاء 
2022 فبراير- مارس 
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لمنطقة ا المجلس اسم 

مجلس أم غافة

هزاع فلج  مجلس 

الصاروج مجلس 

الوقن مجلس 

أم غافة

هزاع فلج 

الصاروج

الوقن

ت

الريف الريفمجلس 

الهير لهيرمجلس  ا

زاخر زاخرمجلس 

المسعودي المسعوديمجلس 

رماح رماحمجلس 

العامرة العامرة  حديقة 

المواطنين لدى  المرخصة  غير  ا�سلحة  تسجيل  مبادرة 
ا�لكتروني  التطبيق  عبر  التسجيل  عليهم  يتعذر  ومن  المواطنين  كبار  أمام  الفرصة  تتيح 

العين مدينة  مجالس  في  المخصصة  ا�ماكن  خالل  من  أسلحتهم  تسجيل 

26 / ا�حد 27 الجمعة 25 / السبت 
2022 فبراير 

12 إلى   9 الصباحية: من  الفترة 
8 4:30 إلى  الفترة المسائية: من 



الظاهر

1
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لمنطقة ا المجلس اسم 

الخبيصي مجلس 

سويحان مجلس 

الطوية مجلس 

الروضة مجلس 

لخبيصي ا

سويحان

الطوية

الروضة

ت

منازف منازفمجلس 

الفقع لفقعمجلس  ا

القوع القوعمجلس 

الفوعة الفوعةمجلس 

الظاهر الظاهر قاعة 

المواطنين لدى  المرخصة  غير  ا�سلحة  تسجيل  مبادرة 
ا�لكتروني  التطبيق  عبر  التسجيل  عليهم  يتعذر  ومن  المواطنين  كبار  أمام  الفرصة  تتيح 

العين مدينة  مجالس  في  المخصصة  ا�ماكن  خالل  من  أسلحتهم  تسجيل 

5 / ا�حد 6 الجمعة 4 / السبت 
مارس 2022

12 إلى   9 الصباحية: من  الفترة 
8 4:30 إلى  الفترة المسائية: من 



8 4:30 إلى  الفترة المسائية: من 
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5

لمنطقة ا المجلس اسم 

الياسي الفالحي  محمد  مجلس 

السلع مجلس 

زايد مدينة  مجلس 

مجلس مبارك بن قران

المرفأ

لسلع ا

زايد مدينة 

ثي غيا

ت

ليوا ليوامجلس 

لمنطقة ا المجلس اسم  ت

دلما دلمامجلس 

المواطنين لدى  المرخصة  غير  ا�سلحة  تسجيل  مبادرة 
ا�لكتروني  التطبيق  عبر  التسجيل  عليهم  يتعذر  ومن  المواطنين  كبار  أمام  الفرصة  تتيح 

الظفرة منطقة  مجالس  في  المخصصة  ا�ماكن  خالل  من  أسلحتهم  تسجيل 

26 / ا�حد 27 الجمعة 25 / السبت 
2022 فبراير 

12 إلى   9 الصباحية: من  الفترة 
8 4:30 إلى  الفترة المسائية: من 

1



المواطنين لدى  المرخصة  غير  ا�سلحة  تسجيل  مبادرة 
ا�لكتروني  التطبيق  عبر  التسجيل  عليهم  يتعذر  ومن  المواطنين  كبار  أمام  الفرصة  تتيح 

الفجيرة إمارة  مجالس  في  المخصصة  ا�ماكن  خالل  من  أسلحتهم  تسجيل 
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لمنطقة ا المجلس اسم 

وحله مجلس 

السيجي مجلس 

حبحب مجلس 

وم مجلس 

وحله

لسيجي ا

حبحب

وم

ت

الحاله الحالهمجلس 

الباحة الباحةمجلس 

مسافي فيمجلس  مسا

الطويين الطويينمجلس 

البدية مجلس 

قراط مجلس 

البدية

قراط

26 / ا�حد 27 الجمعة 25 / السبت 
2022 فبراير 

12 إلى   9 الصباحية: من  الفترة 
8 4:30 إلى  الفترة المسائية: من 



1

2

3

4

1

لمنطقة ا المجلس اسم 

سقيم أم  مجلس 

المزهر مجلس 

الخوانيج مجلس 

الراشدية مجلس 

سقيم أم 

المزهر

الخوانيج

الراشدية

ت

المجتمعي حتا  حتامجلس 

المواطنين لدى  المرخصة  غير  ا�سلحة  تسجيل  مبادرة 
ا�لكتروني  التطبيق  عبر  التسجيل  عليهم  يتعذر  ومن  المواطنين  كبار  أمام  الفرصة  تتيح 

تسجيل أسلحتهم من خالل ا�ماكن المخصصة في مجالس إمارة دبي

26 / ا�حد 27 الجمعة 25 / السبت 
2022 فبراير 

22 / ا�ربعاء 23 االثنين 21 / الثالثاء 
2022 فبراير 

12 إلى   9 الصباحية: من  الفترة 
8 4:30 إلى  الفترة المسائية: من 



26 / ا�حد 27 الجمعة 25 / السبت 
2022 فبراير 

1

لمنطقة ا القاعة اسم 

ارينا 2قاعة ا©مارات للضيافة -  الجرف 

ت

المواطنين لدى  المرخصة  غير  ا�سلحة  تسجيل  مبادرة 
ا�لكتروني  التطبيق  عبر  التسجيل  عليهم  يتعذر  ومن  المواطنين  كبار  أمام  الفرصة  تتيح 

عجمان إمارة  في  المخصصة  ا�ماكن  خالل  من  أسلحتهم  تسجيل 

12 إلى   9 الصباحية: من  الفترة 
8 4:30 إلى  الفترة المسائية: من 



المواطنين لدى  المرخصة  غير  ا�سلحة  تسجيل  مبادرة 
ا�لكتروني  التطبيق  عبر  التسجيل  عليهم  يتعذر  ومن  المواطنين  كبار  أمام  الفرصة  تتيح 

الشارقة إمارة  مجالس  في  المخصصة  ا�ماكن  خالل  من  أسلحتهم  تسجيل 

26 / ا�حد 27 الجمعة 25 / السبت 
2022 فبراير 

12 إلى   9 الصباحية: من  الفترة 
8 4:30 إلى  الفترة المسائية: من 
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لمنطقة ا المجلس اسم 

مفيدر ضاحية  مجلس 

مويلح ضاحية  مجلس 

واسط ضاحية  مجلس 

الخالدية ضاحية  مجلس 

الرحمانية ضاحية  مجلس 

الصبيحية ضاحية  مجلس 

البستان ضاحية  مجلس 

الحصن دبا  مدينة  مجلس 

حياوه ضاحية  مجلس 

الحمرية منطقة  مجلس 

الطالع

النوف

موافجة

للية ا

كشيشة

الزبارة

الذيد

الحصن دبا 

فكان خور 

الحمرية

ت



المواطنين لدى  المرخصة  غير  ا�سلحة  تسجيل  مبادرة 
ا�لكتروني  التطبيق  عبر  التسجيل  عليهم  يتعذر  ومن  المواطنين  كبار  أمام  الفرصة  تتيح 

الشارقة إمارة  مجالس  في  المخصصة  ا�ماكن  خالل  من  أسلحتهم  تسجيل 

1

2

3

لمنطقة ا المجلس اسم 

سهيلة ضاحية  مجلس 

السيوح ضاحية  مجلس 

الخروس ضاحية  مجلس 

ء كلبا

السيوح

-

ت

26 / ا�حد 27 الجمعة 25 / السبت 
2022 فبراير 

12 إلى   9 الصباحية: من  الفترة 
8 4:30 إلى  الفترة المسائية: من 



المواطنين لدى  المرخصة  غير  ا�سلحة  تسجيل  مبادرة 
ا�لكتروني  التطبيق  عبر  التسجيل  عليهم  يتعذر  ومن  المواطنين  كبار  أمام  الفرصة  تتيح 

الخيمة رأس  مجالس  في  المخصصة  ا�ماكن  خالل  من  أسلحتهم  تسجيل 

26 / ا�حد 27 الجمعة 25 / السبت 
2022 فبراير 
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ا�ختصاص شرطة  مركز  المجلس اسم 

نادي التعاون الثقافي الرياضي

مجلس ا²باء (الرمس)

جمعية رأس الخيمة  ²حياء التراث (شمل)

جمعية الصياد البحري (المعيريض)

جمعية الشحوح للثقافة والتراث (شعبية راشد)

جمعية النخيل للفن والتراث الشعبي (الغب)

مجلس البيت متوحد الحبوس (السيح)

مركز شرطة شعم الشامل

مركز شرطة الرمس الشامل

مركز شرطة الرمس الشامل

مركز شرطة المعمورة الشامل

مركز شرطة المعمورة الشامل

مركز شرطة المعمورة الشامل

مركز شرطة المعمورة الشامل

ت

مجلس البيت متوحد (الجزيرة الحمراء)

10

11

12

13

14

15

مركز شرطة الجزيرة
الحمراء الشامل

مجلس ناصر مردد (منطقة الخران)9

متحف عبد ا« بن راشد لقيوس الشحي (منطقة خت)

مركز شباب الغيل (منطقة الغيل)

مجلس محمد راشد المقدحي(سيح الحرف)

مجلس سلطان بن علي الخاطري (منطقة الساعدي)

مجلس مفتاح  بن علي الخاطري (منطقة الحمرانية)

صالة بن عايش ل½فراح (شوكة وألصفني والمنيعي كدرا)

مركز شرطة الدقداقة الشامل

مركز شرطة الدقداقة الشامل

مركز شرطة الدقداقة الشامل

مركز شرطة الدقداقة الشامل

مركز شرطة الدقداقة الشامل

مركز شرطة الدقداقة الشامل

مركز شرطة المنيعي الشامل

8

12 إلى   9 الصباحية: من  الفترة 
8 4:30 إلى  الفترة المسائية: من 



المواطنين لدى  المرخصة  غير  ا�سلحة  تسجيل  مبادرة 
ا�لكتروني  التطبيق  عبر  التسجيل  عليهم  يتعذر  ومن  المواطنين  كبار  أمام  الفرصة  تتيح 

الخيمة رأس  مجالس  في  المخصصة  ا�ماكن  خالل  من  أسلحتهم  تسجيل 
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3

4
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ا�ختصاص شرطة  مركز  المجلس اسم 

نادي التعاون الثقافي الرياضي

نادي رمس الثقافي الرياضي(الرمس والمناطق المجاورة)

جمعية شمل للفنون والتراث الشعبي والمسرح (شمل)

جمعية بن ماجد للفنون الشعبية (المعيريض)

جمعية المطاف للتراث (الجوالن)

جمعية الحبوس (السيح)

جمعية رأس الخيمة للفنون الشعبية (رأس الخيمة)

مجلس البيت متوحد (الظيت)

مركز شرطة شعم الشامل

مركز شرطة الرمس الشامل

مركز شرطة المعمورة الشامل

مركز شرطة المعمورة الشامل

مركز شرطة المعمورة الشامل

مركز شرطة المعمورة الشامل

مركز شرطة المدينة الشامل

مركز شرطة المدينة الشامل

ت

مجلس المزاريع (منطقة الدقداقة)

10

11

12

13

14

مركز شرطة الدقداقة الشامل 9

مجلس خليفه بن سعيد بن مايد المسافري (منطقة سهيله)

مجلس شباب الفحلين (منطقة الفحلين)

نادي مسافي الثقافي (منطقة مسافي)

مجلس محمد حسن الكيزي الشميلي(شمل)

مركز شرطة الدقداقة الشامل

مركز شرطة الدقداقة الشامل

مركز شرطة الدقداقة الشامل

مركز شرطة المنيعي الشامل

مركز شرطة المنيعي الشامل

5 / ا�حد 6 الجمعة 4 / السبت 
مارس 2022

12 إلى   9 الصباحية: من  الفترة 
8 4:30 إلى  الفترة المسائية: من 

صالة بن عايش ل½فراح (وادي صفني-المنيعي-وادي القور-الحويالت-كدرا-وادي العيلي-وادي صّفي-وتوابعها)



المواطنين لدى  المرخصة  غير  ا�سلحة  تسجيل  مبادرة 
ا�لكتروني  التطبيق  عبر  التسجيل  عليهم  يتعذر  ومن  المواطنين  كبار  أمام  الفرصة  تتيح 

القيوين أم  مجالس  في  المخصصة  ا�ماكن  خالل  من  أسلحتهم  تسجيل 

1

ا�ختصاص شرطة  مركز  المجلس اسم 

 منطقة عود الطاير 2مجلس عود الطاير

ت

12 إلى   9 الصباحية: من  الفترة 
8 4:30 إلى  الفترة المسائية: من 

26 / ا�حد 27 الجمعة 25 / السبت 
2022 فبراير 



1

2

لمنطقة ا القاعة اسم 

مليحة بلدية 

المدام بلدية 

مليحة

المدام

ت

المواطنين لدى  المرخصة  غير  ا�سلحة  تسجيل  مبادرة 

ا�لكتروني  التطبيق  عبر  التسجيل  عليهم  يتعذر  ومن  المواطنين  كبار  أمام  الفرصة  تتيح 

الشارقة إمارة  في  المخصصة  ا�ماكن  خالل  من  أسلحتهم  تسجيل 

22 / ا�ربعاء 23 االثنين 21 / الثالثاء 
2022 فبراير 

12 إلى   9 الصباحية: من  الفترة 



1

2

لمنطقة ا القاعة اسم 

الثقافي الرياضي  بني ياس  نادي 

الشهامة  قاعة 

الشامخة

الشهامة

ت

المواطنين لدى  المرخصة  غير  ا�سلحة  تسجيل  مبادرة 

ا�لكتروني  التطبيق  عبر  التسجيل  عليهم  يتعذر  ومن  المواطنين  كبار  أمام  الفرصة  تتيح 

أبوظبي مدينة  في  المخصصة  ا�ماكن  خالل  من  أسلحتهم  تسجيل 

22 / ا�ربعاء 23 االثنين 21 / الثالثاء 
2022 فبراير 

8 4:30 إلى  الفترة المسائية: من 


