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Security Is Our Second Skin 

We are at the centre of the world’s fastest growing economies, 
and at the heart of a booming generation of technology-driven 
consumers. Businesses and governments rely on us to provide 
secure, technologically advanced, convenient solutions to 
make it safer and easier for customers and citizens to 
communicate, transact, use eGovernment or eHealth services, 
protect privacy and do banking. As a single source provider of 
Total Security Printing Solutions, we offer our clients total 
confidence to compete globally and enhance their customers’ 
experience – anytime, anywhere.

هنا أسرع إقتصادات العالم نمو�، ونحن في قلب جيل عابق 
بمستهلكين تسيرهم التكنولوجيا.

تعتمد الشركات والحكومات علينا لتوفير حلول آمنة، ومتقدمة 
تكنولوجي�، ومالئمة لتسهيل وزيادة أمن تواصل، وتحويالت، 

واستخدام العمالء والمواطنين لخدمات الحكومة ا�لكترونية أو تلك 
الخاصة بالصحة ا�لكترونية، با�ضافة إلى حماية الخصوصية،  

والخدمات المصرفية. نمنح عمالءنا، بصفتنا مزود خدمة مستقل 
لحلول الطباعة ا¤منة ذات الحماية الكاملة، نمنحهم الثقة للمنافسة 

عالمي� ولتعزيز تجربة عمالئهم في أي وقت وفي كل مكان.

ا¬مــــن طبيـعــتـــنــــا







Our Heritage

United Security Printing (USP) is the security printing division of United Printing and Publishing (UPP), working under the umbrella of Abu Dhabi Media. 
Building on our heritage with Abu Dhabi Media and United Printing and Publishing gives us deep insight and understanding of clients’ needs across the 
region, and a wealth of expertise to create a secure chain of trust with all sectors.  

About Abu Dhabi Media
Abu Dhabi Media is one of the fastest growing multi-platform media and entertainment organizations in the Middle East, operating across the 
broadcast, publishing, and digital media sectors.

The company manages over 20 market-leading brands that reach across the pan-Arab world. These include Abu Dhabi Al Oula TV, leading women’s 
magazine Zahrat Al Khaleej, an online platform anaZahra.com, as well as a suite of paid TV brands and digital entities such as ADMCSport.com. 

Its subsidiaries include Image Nation Abu Dhabi; LIVE, the most advanced outdoor broadcast and production company; and state-of-the-art printing 
facility, United Printing Press (UPP). In addition, the company partners with Universal Music Group and Sony Music Entertainment on VEVO, the 
premium online music video platform; and with National Geographic on National Geographic Abu Dhabi, the Arabic language television channel, and 
National Geographic Al Arabiya magazine.

About UPP
Known for its traditional products, including books, magazines, catalogues, directories, and fast turnaround of financial and commercial printing, 
United Printing and Publishing (UPP) is one of the largest printing companies in the UAE. With over 600 staff, and the latest pre-press, printing and 
finishing lines, UPP are ahead of the curve catering to every commercial and publishing need in the region.

المتحدة للطباعة ا�منة هي قسم متخصص بالطباعة ا�منة ضمن المتحدة للطباعة والنشر التابعة �بوظبي ل�عالم.
وانطالق» من إرثنا المتجذر في أبو ظبي ل�عالم والمتحدة للطباعة والنشر، نمتلك نظرة وفهم عميقين الحتياجات عمالئنا على مستوى المنطقة، با�ضافة إلى 

ثروة من الخبرات التي تمكننا من بناء شبكة ثقة آمنة مع كل القطاعات.

لمحة عن أبوظبي ل®عالم
أبوظبي ل�عالم هي إحدى أسرع المؤسسات ا�عالمية نمو¸ في منطقة الشرق ا�وسط، ولديها شريحة واسعة من المنتجات ا�عالمية في قطاعات التلفزيون، 

والراديو، والنشر، وا�عالم الرقمي.

وتقوم الشركة بإدارة ما يزيد على ٢٠ عالمة تجارية تخاطب العالم العربي. تتضمن هذه العالمات التجارية أبوظبي ا�ولى، المجلة النسائية الرائدة زهرة الخليج، 
 .ADMCSport.com با�ضافة إلى عالمات تجارية لمحطات تلفاز مدفوعة ومنصات رقمية أخرى مثل anaZahra.com والمنصة الرقمية

وتمتلك أبوظبي ل�عالم وتشغل شركات تابعة تعمل في مجاالت عدة ومنها ا�فالم، وا�نتاج والبث الخارجي، والطباعة والنشر مثل إيمج نيشن أبوظبي، َواليف 
.(UPP) وهي من شركات البث الخارجي وا�نتاج الرائدة، با�ضافة إلى  دار الطباعة المتطور المتحدة للطباعة والنشر

وللمؤسسة شراكة مع مجموعة يونيفيرسال الموسيقية وسوني للترفيه الموسيقي على فيفو، منصة الفيديوهات الموسيقية الرقمية الرائدة، با�ضافة إلى 
شراكتها مع ناشونال جيوغرافيك في ناشونال جيوغرافيك أبوظبي، محطة التلفاز الناطقة باللغة العربية، ومجلة ناشونال جيوغرافيك العربية.   

 
المتحدة للطباعة والنشر

وجميع  وا�دلة  والكاتالوجات،  والمجالت،  الكتب،  بطباعة  بتخصصها  المنطقة  أسواق  مستوى  على  معروفة  ا�مارات،  في  الشركات  أكبر  من  واحدة  وهي 
التكنولوجيا  ٦٠٠ فرد عامل، وتمتلك الشركة أحدث تقنيات  المتحدة للطباعة والنشر  المختلفة. ويتجاوز حجم كادر العمل في  التجارية والمالية  المطبوعات 

والمعدات في هذا المجال، وُتَعد من الرواد في تلبية احتياجات المنطقة التجارية وتلك المتعلقة بالنشر.

إرثـنـــــا



Our solutions will help make your business more 
effective, and help your customers pay, travel, work, 
study and live with trust and confidence.

What We Do

Our expertise spans the entire process of creating security printing solutions. We develop software and operating systems to provide the most secure 
card printing programs anywhere. We are a single source provider of Total Security Printing Solutions, catering to the evolving and expanding secure 
printing business needs of Banking, Government, Telecom, Retail, Hospitality, Transport and other industries seeking efficiency, security and 
personalization.

Our end-to-end services are designed to help our clients improve profitability and cardholder engagement. We support high-volume secure card 
issuance and management, production, personalization management, delivery, fulfillment and packaging across verticals. And 
every step of the way, we work closely with you to ensure your critical data is managed to win the confidence of 
customers who enjoy our solutions in complete security.

مجـال عمـلنا

تمتد خبرتنا إلى كامل جوانب عملية إنتاج حلول الطباعة ا�منة. نطور برامج ونظم تشغيل �نتاج أكثر برامج طباعة البطاقات أمان». نحن مصدر¸ متكامًال 
للحلول الكاملة للطباعة ا�منة، نلبي الحاجة المتطورة والمتوسعة لصناعة الطباعة ا�منة للقطاع المصرفي، والحكومي، واالتصاالت، والضيافة، والنقل 

وغيرها من القطاعات. نقدم لهم ما ينشدونه من فعالية، وحماية، وتخصيص.

صممنا خدماتنا المتكاملة لمساعدة عمالئنا على تحسين ربحهم وتفعيل إشراك حاملي البطاقات. نتعامل مع وُنديرا�صدار الضخم وا�من للبطاقات، 
ا�نتاج، إدارة التخصيص، التسليم، والتعبئة لقطاعات مختلفة. ونعمل معكم، طوال هذه العملية، لنضمن إدارة بياناتكم المهمة 

وكي نربح ثقة عمالء سيتمتعون باستخدام حلولنا ضمن إطار عمل آمن تمام».
 

ستسعدكم حلولنا في زيادة فعالية عملكم، كما 
ستسعد عمالئكم على الدفع، والسفر واالنتقال، 

والعمل، والدراسة والعيش بثقة وأمان.



Whatever it takes, whatever you need, wherever you need it, when it comes to Security Printing, consider it done! We are passionate about security. 
It is an integral part of who we are and what we stand for and is reflected in every aspect of our products and services. We provide well-staffed and 
personalized support close to you. From card design to fulfillment, our Card Personalization Bureau offers dedicated customer service to meet your 
personalization needs. With full production, personalization, fulfillment and distribution services for ISO and smart cards all under one roof.To ensure 
the highest level of quality, we invest in the latest technologies, and source the best industry experience and global expertise to meet the needs of 
our customers anywhere in the world. 

We offer:

• Best of breed innovations and technological advancements
• Best in class infrastructure and facilities
• Deep product knowledge and expertise
• Vast industry experience and strong process orientation
• Diverse skills to support multi-technology products

• Industry certifications by all relevant authorities
• Bespoke secure document solutions
• Competitive pricing 
• Seamless delivery
• Global sales network

مهما تطلب ا�مر، ومهما كان احتياجك، وأينما احتجت، إذا تعلق بالطباعة ا�منة، إعتبر ا�مر منَجز¸ نحن شغوفون با�من والحماية. هذا العنصر جزء أساسي 
من كينونتنا ورؤيتنا وينعكس في كل جوانب منتجاتنا وخدماتنا. نوفر كادر عمل مدَرب ودعم» متخصص» لكم. فمن تصميم البطاقات حتى التعبئة، يوفر 
لكم طاقم تخصيص البطاقات خدمة عمالء لتلبية احتياجاتكم. با�ضافة إلي ما نقّدمه من إنتاج كامل، وتخصيص، وتعبئة وتوزيع للبطاقات الذكية ولبطاقات 
تلبية  أيض»  عالمي»  وأفضلها  الصناعة  خبرات هذه  أفضل  ونستورد  التقنيات،  أحدث  نستثمر في  الجودة،  درجات  أعلى  واحد. وكي نضمن  تحت سقف  أيزو 

الحتياجات عمالئنا أينما كانوا في العالم.

نقدم:

• شهادات واعتمادات من الجهات المعنية بهذا المجال • أحدث وأفضل االبتكارات والتطورات التكنولوجية 
• حلول خاصة �دارة المستندات • أفضل بنية تحتية ومرافق في هذه الصناعة 

• أسعار تنافسية • معرفة وخبرة عميقة بهذه المنَتجات 
• إنجاز سريع • خبرة واسعة في هذا المجال مدعومة بتوجيه ثابت ودائم لسير العمل 

• شبكة مبيعات عالمية • مهارات متنوعة لدعم المنتجات متعددة التكنولوجيا 



Vision
Our endeavor will not be limited by industry or geography.
Nor will the technology platform be a limitation.
We will strive forward no matter how complex the solution is.
If it is about security printing solutions, we’ll get it done.

Mission
It’s all about passion.
Passion for a serious business like security printing.
Passion for staying on top of the ever-changing technology game.
Passion for achieving the high standards set by certification authorities.
Passion for understanding the intricacies of every client, every industry.
Passion for delivering a quality product day after day after day.
Passion for fulfilling a promise.
Because when you are passionate about your business, everything is possible.

Management
We source the best industry experience and global expertise to meet the needs of our customers anywhere in the world. 
Our senior management have over 20 years’ experience with leading card manufacturing organizations in the region. They bring expertise in printing, 
secure card manufacturing and personalization services. 
They have built strong reputations and relationships with major regional financial institutions, telecom operators and government organizations.

الرؤية
لن تحط من همتنا الصناعة أو الجغرافيا

ولن تقيدنا حدود التكنولوجيا
سنسعى دائم» للتقدم مهما كان الحل معقد¸

سننجز كل ما يتعلق بحلول الطباعة ا�منة

مهمتنا
الشغف ُيَحِفُزنا.

شغفنا بتجارة جادة مثل الطباعة ا�منة
شغفنا بالبقاء في طليعة لعبة التكنولوجيا المتجددة دائم» وأبد¸

شغفنا بتحقيق أعلى المعايير بحسب السلطات التي تمنح االعتمادات
شغفنا لفهم تعقيدات متطلبات كل زبون، وفي كل قطاع.

شغفنا بإنتاٍج عالي الجودة كل يوم
شغفنا بالوفاء بوعودنا

�نه عندما تكون شغوف» بما تعمله، يستحيل المستحيل
ا�دارة

نبحث عن أفضل خبرات هذا المجال ونجلب الخبرات العالمية لتلبية احتياجات عمالئنا في أي مكان في العالم.
تتمتع إدارتنا العليا بخبرة تفوق ٢٠ سنة في شركات تصنيع البطاقات في المنطقة. يقدمون خبرات في الطباعة والتصنيع ا�من للبطاقات وخدمات 

التخصيص.
بنى أعضاء إدارتنا سمعة قوية ونسجوا عالقات مع المنظمات المالية الرائدة في المنطقة، ومع مشغلي االتصاالت ومع المنظمات الحكومية.





We empower organizations to offer 
trusted and convenient cards with 
security, efficiency and speed.

نساعد المنظمات في تقديم بطاقات 
موثوق بها وآمنة من خالل ما نقدمه 

من حماية، كفاءة وسرعة في العمل.



Solutions By Industry

As a single source provider of Total Security Printing Solutions, we provide a competitive edge by enabling seamless adaptation to new technologies, 
reducing costs and tailoring solutions precisely for your specific markets and needs. 

Retail & Commercial Cards

Boost growth by attracting, activating and retaining customers. While preventing fraud.

Education – Secure campus life
Secure learning environments in schools and universities are becoming increasingly important and doable with student identification and access 
control. We offer branded cards that ensure convenience and peace of mind to faculty, parents and students. 

Transport - Simplify and secure transport transactions
Contactless smart card technology has revolutionized travel for users and transportation companies whether by land, train or plane. Not only safer 
and cost effective, it simplifies and shortens travel time for passengers. As a transport operator, you can provide a high level of service
and reduce fraud. Our contactless ticketing solutions can provide a secure sense of ease and mobility with services such as:

• Secure data transfer
• Transport contactless cards, mass personalization, encrypted access keys, colour printing for ID photo, company logo or barcode, protective overlay
• Durable packaging for easy use of the card
• Card postage returns, customized issuance options

  حلول تالئم مجال العمل

كمصدر واحد لحلول الطباعة ا�منة الكاملة، نتميز بالتكيف المستمر مع أجدد التكنولوجيا، مما ُيخِفض من التكلفة ويساهم في سهولة تصميم حلوٍل مخصصة 
�سواقكم والحتياجاتكم. 

البطاقات التجارية وبطاقات التجزئة
تعزيز النمو من خالل جذب، وتفعيل والحفاظ على العمالء، بالتزامن مع منع االحتيال.

التعليم - حياة آمنة في الحرم التعليمي
م آمنة في المدارس والجامعات ا�مر الذي يمكن تحقيقه مع ضبط عملية دخول والتعريف بالطالب. نقدم بطاقات تحمل سمات عالمتكم  Ýتزداد أهمية وجود بيئة تعل

التجارية تضمن راحة البال �عضاء هيئة التدريس، ولÞهل، وللطلبة.

المواصالت - تسهيل وتأمين التعامالت في قطاع المواصالت
 أطلقت تكنولوجيا البطاقات الذكية التي ال تحتاج إلى تماس ثورة في إستخدام المواصالت على مستوى المستخِدمين وشركات المواصالت سواء أتم السفر بالبر، 
َرت وقت السفر للمستِخدمين. فكونك  طت وَقصَّ بالقطار، أو بالطائرة. ليس بسبب تكلفتها ا�قل وكونها آمنة لالستخدام، لكن أيض» �ن هذه البطاقات قد َبسَّ
شركة مواصالت، أصبح بإمكانك بفضل هذه التكنولوجيا توفير خدمة على مستوى عالي والحد من حاالت االحتيال. حلول البطاقات التي ال تحتاج لتماس الخاصة 

التي نقدمها ستوفر تجربة استخدام سهلة وآمنة لخدمات مثل:

• نقل آمن للبيانات
• بطاقات المواصالت بون تماس، تخصيص على نطاق ضخم، مفاتيح دخول مشَفرة، طباعة ملونة لصور بطاقات التعريف، شعار الشركات أو الباركود، غطاء حماية.

• تغليف الستخدام سهل للبطاقة.
• بطاقات البريد العائد المسدد مسبق»، خيارات تصنيع مخصصة



Loyalty, Gift Cards & Membership – Increase customer acquisition 
In the highly competitive retail market, your branded card can become a lifestyle icon. We can help you increase customer acquisition and retention 
with services such as:

• Secure data transfer
• Personalization: gift cards, loyalty cards personalization, and multi-applications
• Innovative packaging to add value to your brands
• Reporting, stock management, adapted issuance options, card postage returns 

Financial Cards

Optimize personalization, lower risks and enhance self-service channels.

Manage your card programs and complex security needs with flexibility, reliability and confidence. We have full capability to fulfill requirements for 
high security EMV products for cost conscious financial institutions in the region. 

EMV standards require a very secure production environment as well as security to maintain data integrity. Our strategic partners meet these 
requirements while delivering a product of high standard. The EMV card can include various card types from chip-based cards to RFID, as well as 
magnetic stripe, depending on its utility. We can help you optimize your branches, take control of your revenue streams and offer convenient secure 
customer experience with a range of services:

• Secure data transfer
• Personalization: key management, data processing, EMV cards and contactless cards personalization, multi-applications, graphic options
• Customized carriers, selective inserts, and secure pin mailing service
• Packaging: premium packages to deliver cards in a style that befits your brand image
• Value Added Services: card acceleration, dedicated reporting, stock management, adapted issuance options, card postage returns, changes    
 management, back-up plan, peak volume management
• Issuance Management: online card and order tracking, card acceleration management

بطاقات الوالء والهدايا والعضوية - زيادة اكتساب العمالء
في سوق التجزئة ذو التنافسية الحادة، قد تصبح بطاقتك المصممة خصيص» أيقونة لنمط حياة. سنساعدك على زيادة اكتسابك للعمالء وفي الحفاظ عليهم من 

خالل خدمات مثل:

• الـنـقـل ا�من للبيانات
• التخصيص: بطاقات الهدايا، بطاقات الوالء، والتطبيقات المتعددة

• تغليف وتعبئة مبتَكَرة تشكل قيمًة مضافة لعالمتك التجارية
• تقارير، إدارة المخزون، خيارات ا�صدار المتجددة، بطاقات البريد العائد المدفوع مسبق»

البطاقات المالية
تحسين التخصيص، تقليص المخاطر وتعزيز قنوات الخدمة الذاتية

 EMV  أِدر برامج بطاقاتك واحتياجاتك ا�منية المعقدة بمرونة وثقة. لدينا كامل ا�مكانية لتلبية احتياجات المنظمات المالية ذات القدرة المحدودة  من منتجات
�جراءات ا�من المشددة في المنطقة.

تتطلب معايير EMV بيئة إنتاج آمنة جد¸ با�ضافة لحاجتها إلى حماية أمنية للحفاظ على نزاهة البيانات. يلبي شركاؤنا االستراتيجيون هذه االحتياجات من خالل 
 EMV تقديم منتج بمعاييرعالية. قد تشمل بطاقة

RFID عدة أنواع من البطاقات مثل البطاقة ذات الشريحة وبطاقة
وميزة الشريط المغناطيسي حسب االستخدام المطلوب. مهمتنا مساعدتكم في تحسين فروعكم، والسيطرة على منابع دخلكم، وتقديم تجربة عمالء مالئمة 

وآمنة من خالل محموعة من الخدمات:

• النقل ا�من للبيانات
• حلول خاصة: ا�دارة العليا، معالجة بيانات بطاقات EMV، وتخصيص بطاقات التماس، التطبيقات المتعددة، وخيارات الرسومات

• حـامـالت مخصصة، مدِخالت إنتقائية، وخدمة آمنة �رسال الرقم السري بالبريد
• التعبئة والتغليف: على مستوى عالي لتوصيل البطاقات بأسلوب يليق بصورة عالمتك التجارية.

• خدمات القيمة المضافة: تسريع البطاقات، تقارير مفصلة، إدارة المخزون، خيارات ا�صدار المتحَدثة، بطاقات البريد العائد المسدد مسبق»، التغيير في ا�دارات، الخطة 
االحتياطية، إدارة أوقات الذروة.

• إدارة ا�صدار: بطاقات متصلة با�نترنت وتتبع الطلبية، إدارة تسريع البطاقات.





Telecommunication Cards

Expand your business with next generation technologies. 

Some of the most important mobile network operators in the region trust us with their critical data. We help our customers stay competitive by 
developing products that fit their requirements and specific needs. To adapt to new technologies, we engage from the early stage of product 
planning and application development and offer support up to a finished product.
Our strategic partners are fully equipped for the personalization of GSM/CDMA cards, with a totally automated production system to avoid any 
possible risk of duplicate and/or missing card/data.

Government ID Cards

Secure documents and assure citizen safety and security.

The current global situation calls for highly secure ID cards with greater data integrity and confidentiality for citizen safety and security. We partner 
with suppliers to personalize and issue any secure documents such as e-passport or identity cards.
We provide innovative solutions with exceptional security and confidentiality to meet the present day challenges/threats arising from fraud or 
counterfeit in card and personal data. We have advanced capabilities and solutions to produce Secure ID cards for human identification for National ID 
card schemes, driver license and more.

بطاقات االتصاالت
وسع نطاق عملك مع تكنولوجيا الجيل القادم

يأتمننا أكبر مشغلي شبكات الهاتف الجوال في المنطقة على إدارة بياناتهم الهامة. نساعم عمالءنا للبقاء في طليعة المناَفسة من خالل تطوير منتجات 
تالئم احتياجاتهم ومتطلباتهم المحددة. وكي نتكيف مع التكنولوجيا الجديدة، ننخِرُط في أولى مراحل تخطيط المنتج وتطوير التطبيقات ونقدم الدعم  

لحين تسليم المنتج النهائي.
 GSM/CDMA أما شركاؤنا االسراتيجيون فهم مجهزون تجهيز¸ كامًال لتخصيص بطاقات

من خالل نظام إنتاج مَمكَنن بالكامل لتجنب إمكانية وقوع ازدواج َو/أو فقدان بطاقة/بيانات

بطاقات التعريف الحكومية
حماية المستندات وضمان سالمة وأمن المواطنين

د ونزاهة أكبر للبيانات والسرية من أجل سالمة وأمن المواطنين.  يتطلب الوضع العالمي الحالي بطاقات أمن مشدَّ
نشترك مع الموردين لتخصيص و�صدار أي مستندات آمنة مثل جواز السفر ا�لكتروني وبطاقات التعريف.

نوفر حلول مبتكرة بحماية فائقة وسرية تلبية الحتياجات ومواجهًة لتهديدات اليوم التي تنشأ من عمليات االحتيال أو التزوير المتعلقة بالبطاقات وبالبيانات 
الخاصة  إنتاج خطط بطاقات الهوية الوطنية والخطط  �نتاج بطاقات تعريفية آمنة للتعريف با�فراد، وإمكانية  الشخصية. ولدينا إمكانيات متقدمة وحلوالً 

برخص السواقة والمزيد غيرها.



Products

We offer products and services that empower businesses and governments in providing secure, convenient services for their users. When their 
customers, employees and citizens want to transact, connect or identify themselves, our solutions make it safer, smarter and easier. 

We offer full production, personalization for ISO and smart cards, fulfillment and distribution services for clients, all under one roof.

• Memory chips: for basic/low cost applications, requiring data
  storage and security
• Microprocessor chips: for high-end applications, requiring data storage, 
  high security, cryptographic capabilities and complex application features.
• Standard contact cards, compliant to ISO 7816 standard
• RFID/contactless, compliant to ISO 14443 standard
• Dual interface coupling both ISO 7816 and ISO 14443 standards in the same chip

• Prepaid, SIM, USIM for telecom operators
• EMV for banks and financial institutions
• Contactless and prepaid cards for transportation operators
• ID, driving license and official documents for governments
• Loyalty cards for retail merchants
• Access cards

Card Personalization & Bureau Services
Our card personalization Services are all about helping you offer your customers customization. This includes thermal graphics, embossing, indenting, 
encoding and  bar codes. So you don’t have to worry about dealing with multiple vendors or shipping, but focus on getting your cards to your customers 
faster. 
• Speed of service – Our dedicated customer service team will guide you through the entire process: card  
  production, personalization for ISO and smart cards, fulfillment and distribution. All under one roof. 
• Gain economies of scale – Our highly qualified IT personnel can handle most data file formats. We can 
  store extra cards at our safe and secure storage facilities. We’ll manage inventory and send you  
  reports after each mailing.

المنَتجات

نقدم منتجات وخدمات تمَكن الشركات والحكومات من توفير خدمات آمنة ومالئمة لمستخدميهم. ففي أي وقت يقوم عمالءهم وموظفيهم، ومواطنيهم، بأي 
عملية تحويل، أو تواصل، أو تعريف بأنفسهم، ستزيد حلولنا أمن، وذكاء وسهولة هذه العمليات.

تحت سقف واحد، نقدم إنتاج» كامًال، وتخصيص» لبطاقات ISO والبطاقات الذكية، با�ضافة إلى خدمات التعبئة لكل العمالء.
• شرائح،  المدفوعة مسبق» لشركات االتصاالت • شرائح الذاكرة: للتطبيقات ا�ساسية/منخفضة التكلفة، والتي تتطلب تخزين  

وحماية للبيانات.
 EMV للمصارف والمؤسسات المالية • • شرائح المعالجات الدقيقة: للتطبيقات المعقدة، والتي تتطلب تخزين» للبيانات، 

• بطاقات عدم التماس والبطاقات المدفوعة مسبق» لشركات والمواصالت وحماية مشددة، وقدرات تشفيرية وميزات تطبيق معقدة. 
• البطاقات التعريفية، رخص القيادة، والمستندات الرسمية الخاصة بالحكومات   ISO 7816 بطاقات التواصل العادية، المتوافقة مع معيار •

• بطاقات الوالء لتجار التجزئة    ISO 14443 المتوافقة مع معيار RFID /بطاقات عدم التماس  •
• بطاقات الدخول  • واجهة مزدوجة تجمع معياري ISO 7816 َو ISO 14443 في نفس الشريحة 

تخصيص البطاقات وخدمات المجلس
مع خدمات تخصيص البطاقات التي نقدمها سيمكنكم منح عمالئكم خدمات مخصصة لهم. ويشمل هذا التخصيص الرسومات الحرارية، والَنِقش، والَتعليم، 
 Ýالتشفير وشريط الرموز (الباركود)، ومن خالل تنوع هذه الخدمات لن تضطروا إلى التعامل مع موزعين متعددين ولن تضطروا للجوء إلى الشحن، بل سيْنَصب

تركيزكم على إيصال البطاقات إلى أيدي عمالئكم بشكل أسرع.

سرعة في التسليم - سيقوم طاقم خدمة العمالء الخاص بنا بتوجيهكم طوال مراحل العمل : ا�نتاج، التخصيص 
لبطاقات ISO والبطاقات الذكية، وأخير¸ التعبئة، وكل هذا طبع» تحت سقف واحد.

نقدم لكم فريق تكنولوجيا المعلومات ذو كفاءة عالية يملك إمكانية كاملة للتعامل مع كافة أنواع ملفات 
البيانات. بإمكاننا إنتاج بطاقات إضافية في مرافقنا ا�منة والمحمية. سندير المخزون وسنرسل تقارير¸ لكم 

بعد كل عملية شحن.



Continuous commitment to quality and security assurance is reinforced across everything we do.

Physical Space - A dedicated, controlled facility exclusively for USP.
Located in Abu Dhabi, our secure card manufacturing facility is spread over 4751 SQM at ground level and 1336 SQM at mezzanine level. 

IT & Machinery - Best of breed technologies and robust architecture to ensure best-in-class end products.
 
IT Infrastructure and security
· Firewall
· User and data access policies

Machinery
Our facilities are equipped with high end integrated machineries to ensure our EMV, GSM, ID, Transport and Commercial Card manufacturing is secure 
and reliable. Our highly fortified machines from pre-press to fulfillment packaging enables us to offer our customers a wide range of security choices 
for their products and meet their quality and delivery expectations to the highest extent.

Anticipating future innovations in card manufacturing, we invest in the world’s leading manufacturers:

· Printing - Kba 5 colour, Roland 6 colour and Sakurai screen printing
· Sheet hot stamping, lamination, punching, chip embedding and personalization – Muhlbauer
· Collation – Muhlbauer and Oasys
· Lamination – Lauffer
· Card hot stamping - Kurz

Infrastructure

Technical solutions
· Loyalty Card Solution
· Campus Card Integration
· Patient Medical Record Management System
· Customized Solution for Smart Cards

نعزز التزامنا المستمر بضمان الجودة وا�من في كل ما نفعله.
 

. USP حيز المساحة - مرافق مخصصة ومضبوطة حصرية ِل
تمتد مرافق تصنيع البطاقات ا�منة الخاصة بنا على مساحة ٤٧٥١ متر مربع في الطابق ا�رضي وعلى مساحة ١٣٣٦ متر مربع 

في طابق الميزانين في أبوظبي 

تقنية المعلومات وا¤الت - أفضل وأحدث التكنولوجيا والتصميم المعماري لضمان إنتاج أفضل المنتجات.

• حلول تقنية البينة التحتية لتقنية المعلومات وا�من 
• حلول لبطاقات الوالء  Firewall جدار الحماية •

• بطاقات الحرم الدراسي • سياسات المستخدمين وولوج البيانات 
• نظام إدارة السجالت الطبية للمرضى  

• حلول فريدة للبطاقات الذكية  

المكَنَنة والتجهيزات
مرافقنا مجهزة بآالت متكاملة تضمن إنتاج» آمن» وجدير¸ بالثقة لبطاقات EMV, GSM, ID  ولبطاقات المواصالت ولتلك التجارية. وتمكننا آالتنا المحَصنة مثل آالت 

ما قبل الطباعة وآالت التعبئة من تقديم مجموعة واسعة من خيارات الحماية ا�منية لمنتجات عمالئنا تلبي تطلعاتهم المرتبطة بالجودة وبالتسليم. 

نستثمر في أفضل المصنعين في العالم، إستشراف» ل�بتكارات القادمة فيما يخص تصنيع البطاقات:
 

Kba 5 colour, Roland 6 colour and Sakurai screen printing - الطبع •
Muhlbauer  الختم الحراري للصفائح، التغليف، الثقب والَتعليم، وتضمين الشرائح، والتخصيص •

Muhlbauer and Oasys - ترتيب الطباعة •
Lauffer - التغليف •

Kurz -  ختم حراري  للبطاقات •

البنية التحتية





A range of systems and automation is offered in each function to meet every card requirement, to meet security standard requirements and to 
maintain consistent high quality.

Our printing machines can print upto 200,000 cards per hour and other post press machineries equally capable of processing the cards in a 
customized way.

• End to End Delivery - Single source full production, personalization, fulfillment and distribution services.
 
With our world class manufacturing facility we are fully equipped and staffed to provide full fledged solutions from card manufacturing, 
personalization, fulfillment packaging and mailing it to your end customers. We provide technical solutions for all products within our scope. 

• Assistance on artwork design and production
• Technical assistance, support, consulting and project management
• Solution design

Process & Protocols - The most stringent processes and protocols.
We have a very well-defined process flow for card manufacturing compliant to international standards. 
A Process Engineering Standard for each process has been established to define a process, its scope, application, standard requirements and 
manufacturing capability.
This Process Engineering Standard covers all product requirements defined by ISO, VISA, MC, SAS, CQM Standards including card manufacturing:

• Pre-press • Hot stamping
• Printing • Chip embedding
• Collation • Personalization
• Lamination • Packaging
• Punching

Standard references used for card manufacturing include ISO 28591, ISO 12647, ISO 7810, ISO 7811, ISO 7816, ISO 10373, ISO 14443, ANSI-INCITS, 
CQM, etc. Our continuous process improvement system pursues Six Sigma and 5S methodology for the standardization.

نوفر مجموعة من ا�نظمة والمكائن لكل وظيفة لتلبية احتياجات كل بطاقة، ولتلبية احتياجات معايير ا�من وللحفاظ على جودة عالية  ثابتة.

لطابعاتنا قدرة على طباعة ٢٠٠،٠٠٠ بطاقة في الساعة كما تمتلك آالت ما قبل الطباعة نفس القدرة لمعالجة البطاقات حسب الطلب.
 

خدمة كاملة - مصدر واحد �نتاج كامل، ولخدمات التخصيص، والتنفيذ والتوزيع.

البطاقات،  إنتاج  من  متكاملة  حلول  لتوفير  مكرسة  المرافق  هذه  متكامٍل.  كادٍر  من  تضمه  ما  إلى  با�ضافة  كامًال  تجهيز¸  العالمية  بجودتها  مرافقنا  جهزنا 
والتخصيص، والتنفيذ،  والتعبئة والتغليف وإرسال المنَتجات إلى عمالئكم بالبريد. كما نوفر حلوالً تقنية لكل المنتجات المرتبطة بمجال عملنا.

• مساعدة في التصميم الفني وا�نتاج
• مساعدة تقنية، خدمة الدعم، خدمات إستشارية وخدمات إدارة المشاريع

• تصميم الحلول

سير العمل والبروتوكوالت المتبعة -  أكثر مسارات العمل والبروتوكوالت تشدد¸.
لدينا تدفق محدد بدقة لسير العمل متواِفق مع المعايير الدولية  المرتبطة بتصنيع البطاقات.

أنشأنا عملية بمعايير هندسية لكل مرحلة من أجل تحديد سير العمل، وإطاره، ومن أجل التطبيق، وتلبية المعايير المطلوبة ومن أجل القدرة على التصنيع.
عملية سير العمل الهندسية هذه تغطي كل احتياجات المنَتج المحددة من قبل معايير  ISO, VISA, MC, SAS, CQM  المرتبطة بإنتاج البطاقات

• الختم الحراري • ما قبل الطباعة 
• تضمين الشرائح • الطباعة 

• التخصيص  • الترتيب 
• التعبئة • التغليف 

• الثقب والَتعليم

 ,ISO 28591, ISO 12647, ISO 7810, ISO 7811, ISO 7816, ISO 10373, ISO 14443, ANSI-INCITS, CQM  تضم المراجع المعتمدة التي نستخدمها في إنتاج البطاقات
وغيرها.  ويعتمد نظام تطوير سير العمل الدائم منهجية Six Sigma و 5S للمعايرة.
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This Integrated Security System ensures that we manage card production and customer data in a controlled environment. By synchronizing data and 
time, we have instant and total security control.
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نضمن من خالل هذا النظام ا�مني المتكامل قدرتنا على إدارة عملية تصنيع البطاقات وبيانات العمالء في بيئة مضبوطة. فمن خالل مزامنة البيانات والوقت، 
نوفر تحكم أمني، آني كامل.

• VISA – Physical and logical security 
• MC  - Physical and logical security 
• GSMA SAS – Security accreditation scheme 

• CQM  - Card Quality Management System by Master Card 
• ISO 9001 – Quality Management System
• ISO 14001 -  Environmental Management System 
• ISO 18001 – Occupational  health and safety standard 
• ISO 27001  - Information security standard 
• PCI–DSS  - Payment card industry – Data security standard

Integrated Security System
Because global business hinges on global security, a state-of-the-art Integrated Security System has been included in the design of our facility, to 
handle the most complex security needs you may have. 

Certifications - The highest industry certifications

We are currently working with relevant bodies to obtain
the following certifications:

We are proud to announce we are the only company
certified by the following bodies within 6 months from startup:

نعمل حالي» مع هيئات ذات صلة للحصول على الشهادات التالية: نحن فخورين بأن نعلن أننا الشركة الوحيدة المعتمدة من قبل
الهيئات التالية في غضون ستة أشهر من بدء عملية التشغيل:

VISA - ا�من المادي والمنطقي •
  MC - ا�من المادي والمنطقي •

 GSMA SAS - أنظمة إعتماد ا�من •

 CQM - نظام إدارة جودة البطاقات من ماستركارد •
• أيزو ٩٠٠١ - نظام إدارة الجودة
• أيزو ١٤٠٠١ - نظام إدارة البيئة

• أيزو ١٨٠٠١ - نظام إدارة الصحة والسالمة المهنية
• أيزو ٢٧٠٠١ - نظام إدارة أمن المعلومات

  PCI–DSS - معيار أمان بيانات بطاقات الدفع •

الشهادات - أعلى الشهادات في هذا المجال

نظام أمني متكامل
�ن ا�عمال العالمية تعتمد على ا�من العالمي، َحِرصنا على أن يضم تصميم مرافقنا نظام أمني متكامل، ليعالج أكثراحتياجاتكم ا�منية تعقيد¸.




