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uniform Sales Points 2020 - 2021
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اإلمارة 
منافذ البيع

أرقام التواصل الوقت الزمني 

إمارة 
أبوظبي

03م 10:00-ص 10:00بوابة الشرق مول -بني ياس -االمارات يونيفورم  7665776

7555 552 02م 10:00-ص 10:00، أبو ظبي، مصفح فرع دملا مول (املكتبه املتحده) مكتبة جرير  

3999 673 02م 10:00-ص 10:00، أبو ظبي، الكورنيش فرع نيشن جاليريا، نيشن تاورز (املكتبه املتحده) مكتبة جرير  

0409 556 02م 10:00-ص 10:00مكتبة دبي للتوزيع ، ، أبوظبي فرع الراحة مول ، الراحة 

6906 666 02م 09:00-ص 10:00أبو ظبي شارع الشيخ راشد بن سعيد  بجانب الوحده مول ,  مكتبة املكتبة 

4067 444 02م 09:00-ص 10:00قسم تفتيش املباني-ابو ظبي  شارع املرور قرب  بلدية ابوظبى , مكتبة املكتبة 

9930268-056م 11:00-ص 10:00مقابل ابو ظبي مول ,  منطقة الزاهية,  أبو ظبي,  سمارت بيبي

9930503-056م 11:00-ص 10:00شارع معاريج  بجانب مسجد  عبدهلل بن مسعود, املصفح -أبو ظبي, السفير مركز 
1175484-056م 11:00-ص 10:00مدينة خليفه أ بجانب مدرسة مدينة خليفة أ, السفير مول , سمارت بيبي

506427314ص12-م 4م و من1-9صدارخنجي لألزياء خلف اتصاالت خالديه

506427314ص12-م 4م و من1-9صدار خنجي لألزياء  السلع جمعية

506427314ص12-م 4م و من1-9صدار خنجي لألزياء الرويس 

506427314ص12-م 4م و من1-9صالرويس-االستايل االماراتي 

506427314ص12-م 4م و من1-9صالفوعة مول –االستايل اإلماراتي 

506427314ص12-م 4م و من1-9ص(  السفير مول ) دار خنجي لألزياء خليفه أ 

506427314ص12-م 4م و من1-9صدار خنجي لألزياء غياثي جمعية

506427314ص12-م 4م و من1-9صدار خنجي لألزياء  بدع زايد جمعية

506895896ص12-م 4م و من1-9صريد اند ريالكس مزيد مول طابق الثاني محمد بن زايد
501201244ص12م الى 4م و من1-9صديزين االمارات لولو بني ياس

025631993-0551737097ص12-م 4م و من1-9صساس الخياطة اليونيفورم الشهامه الجديدة مقابل ديرفيلدز مول 
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أرقام التواصل الوقت الزمني منافذ البيع اإلمارة 

إمارة 
ابو ظبي

6427314 050ص12-م 4م و من1-9صاملرفأ-االستايل اإلماراتي 

02م 11:00-ص 10:00فرع الخالدية -شركة املقص الفني  6661260

02م 11:00-ص 10:00فرع  امليناء مول -شركة املقص الفني  6329999

02م 11:00-ص 10:00فرع مزيد مول -شركة املقص الفني  5533054

03م 11:00-ص 110:00فرع العين -شركة املقص الفني 7669804

02م 11:00-ص 10:00فرع  بدع زايد-شركة املقص الفني  8847676

056ص12:00–ص 8:00الخالدية مول -لولو هايبر ماركت  9933377

056ص12:00–ص 8:00بني ياس-لولو هايبر ماركت  9933377

056ص12:00–ص 8:00الكابيتل مول -لولو هايبر ماركت  9933377

056ص12:00–ص 8:00بين الجسرين-لولو هايبر ماركت  9933377

056ص12:00–ص 8:00املشرف مول -لولو هايبر ماركت  9933377

056ص12:00–ص 8:00الرويس مول -لولو هايبر ماركت  9933377

056ص12:00–ص 8:00الشوامخ-لولو  اكس بريس 9933377

056ص12:00–ص 8:00مركز التجارة العاملي-لولو هايبر ماركت  9933377

056ص12:00–ص 8:00(مدينة العين ) شارع خليفة -الفالح بالزا-لولو هايبر ماركت  9933377

056ص12:00–ص 8:00(مدينة العين ) القويتات -لولو هايبر ماركت  9933377

056ص12:00–ص 8:00(مدينة العين ) البراري مول -لولو هايبر ماركت  9933377

056ص12:00–ص 8:00(مدينة العين ) الفواه مول -لولو هايبر ماركت  9933377

056ص12:00–ص 8:00(مدينة العين ) زاخر  -لولو هايبر ماركت  9933377

0001 887 02ص12:00–ص 8:00الظفرة مول –لولو هابير ماركت 
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أرقام التواصل الوقت الزمني منافذ البيع اإلمارة 

إمارة 
أبوظبي 

7665776-03م 11:00-ص 110:00مجمع االمارات التجاري فرع -العين -االمارات يونيفورم 

7665776-03م 11:00-ص 210:00مجمع االمارات التجاري فرع -العين -االمارات يونيفورم 

7665776-03م 11:00-ص 10:00جمعية العين التعاونية -املرخانية مول -االمارات يونيفورم 

7665776-03م 11:00-ص 10:00عالية مول -اليحر الجنوبي -االمارات يونيفورم 

7665776-03م 11:00-ص 10:00جمعية العين التعاونية-الهيلي خليف -االمارات يونيفورم 

انه,  العين  منطقة الجيمي,  مركز السفير  9930268-056م11:00–ص 09:00بجانب سوق الزعفر

9930503-056م11:00–ص 09:00بجانب اتصاالت, ( الرمال مول ) بوتيك مول ,  ,العين , سمارت بيبي 

اليحر ,  العين,  مكتبة الدرع الذهبي لتجارة القرطاسية واالدوات املكتبية
12داخل العالية مول محل رقم , (العامره حاليا)الشمالي

م 11:00–ص 10:00
050-7308779

7308779-050م 10:00–ص 10:00ابق االول البراري مول اوتليت الط,  منطقة الظاهر , العين, أوسكار اليبري للقرطاسية 

7228820 03م10:30-م 4:30-م 1:30-ص9:00وسط ااملدينه  بجانب مسجد الشيخه سالمه, العين , املشير للخياطة
اين االمارات مكاني مول الطابق الثاني 0504108401-024410073ص12-م 4م و من1-9صديز

2401 784 03م06:00–ص 10:00مصنع في أي بي ، العين ، املنطقة الصناعية 
2972550 050م06:00–ص 10:00مصنع في أي بي ،  العين ، املنطقة الصناعية ،  بجانب بنك ابو ظبي االسالمي

8099607 050م 11:00-ص 10:00العين –رمال مول 
9934 766 03م10:00–ص 10:00في أي بي للنسخ والقرطاسية،  العين ،  الشارع العام  بجانب دوار الساعه

506427314ص12-م 4م و من1-9صياس مارت فرع بني ياس
0504108401-024410073ص12-م 4م و من1-9صديزاين االمارات مكاني مول الطابق الثاني

506427314ص12-م 4م و من1-9صمركز رامز فروغ في االمارات
507020441ص12-م 4م و من1-9صجاديان للمالبس

2870 768 03م10:00–ص 10:00مكتبة دبي للتوزيع ،العين،  فرع الفوعة  مول 
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أرقام التواصل الوقت الزمني منافذ البيع اإلمارة 

إمارة 
أبوظبي 

037617070م 10:00–ص 10:00العين ، فرع الجيمي مول، العين, ( املكتبه املتحده) مكتبة جرير

037617070م09:00–ص 09:00فرع املعترض, العين , مكتبة املكتبة 

037617070م09:00–ص 09:00فرع اليحر, العين , مكتبة املكتبة 

6906 666 02م10:00–ص 10:00الطابق الثاني, فرع البوادي مول ,  العين , املجرودي 

4067 444 02م11:00–ص 09:00شارع حمدان بن محمد , العين  منطقة الجيمي ,   اسواق سفير 

97143474906م 11:00–ص 10:00كارفور  شارع املطار

97143474906م 11:00–ص 10:00كارفور  بوابة الشرق 

97143474906م 11:00–ص 10:00كارفور ديرفيلدز

97143474906م 11:00–ص 10:00كارفور مارينا مول 

97125599598م10:00–ص 10:00صناعات اإلمارات  في كابيتال مول 

97137800816م 11:00–ص 10:00.العين-مجمع اإلمارات التجاري -(فرع العين)مدارس بوتيك 

97143474906م 11:00–ص 10:00كارفور بوادي مول 

97143474906م 11:00–ص 10:00كارفور الجيمي مول 

0504464431/05026262772ص12م الى 4م و من1-9صالفنون للتطريز  بني ياس مول 

0504464431/05026262772ص12م الى 4م و من1-9صفي مركز مدينة زايد الفنون للتطريز 

0566166626ص 12م الى 4م و من1-9ص(  مدينه زايد الصناعيه الجديدة )امليلم للخياطة
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أرقام التواصل الوقت الزمني منافذ البيع اإلمارة 

إمارة 
دبي 

3598359 04م 11:00-ص 10:00فرع دبي-شركة املقص الفني 

9933377 056ص12:00–ص 8:00الورقاء-لولو هايبر ماركت 

9933377 056ص12:00–ص 8:00القصيص-لولو هايبر ماركت 

9933377 056ص12:00–ص 8:00البرشا-لولو هايبر ماركت 

9933377 056ص12:00–ص 8:00الراشدية-لولو هايبر ماركت 

9933377 056ص12:00–ص 8:00املركز العربي-لولو هايبر ماركت 

7665776 03م 11:00-ص 10:00بناء دار النهضة -الهيل -االمارات يونيفورم 

2625552 04م 10:00–ص 10:00مكتبة دبي للتوزيع ،  دبي،  فرع الصفية 

5420 256 04م 10:00–ص 10:00مكتبة دبي للتوزيع ، دبي، فرع العربي سنتر ، خوانيج

0655 544 056م 10:00–ص 10:00مكتبة دبي للتوزيع  ، دبي ، فرع البرشا 

4400 339 04م 10:00–ص 10:00مكتبة دبي للتوزيع ، دبي، فرع الجميرا 

2400 286 04م 10:00–ص 10:00مكتبة دبي للتوزيع، دبي  مركز بن سوقات 

8690 852 04م 10:00–ص 10:00مكتبة دبي  للتوزيع ، دبي، فرع حتا 

3474906 04م 11:00-ص 10:00كارفور سنشري مول 

3474906 04م 11:00-ص 10:00كارفور دبي فيستيفال سيتي

3474906 04م 11:00-ص 10:00كارفور سيتي سنتر مردف

3474906 04م 11:00-ص 10:00كارفور مول اإلمارات

9979551 056م 11:00-ص 10:00إبن بطوطة مول 

4226066 04ص12-م 4م و من1-9صfo1رابيدو شارع االتحاد مركز املال بالزاالطابق الثاني محل رقم 

انيج , دبي  , املشير  للخياطة  2559554 04م 10:00–ص 10:00فرع االتحاد مول 1منطقه محيصنه -الخو

504953804ص12-م 4م و من1-9صرويلكس لالقمشه بردبي

2966628 04م 10:00–ص 10:00الميمقابل  بنك ابو ظبي االس-شارع الوحيده -املمزر -ديره , دبي , املشير  للخياطة 

ع 
بي
 ال
فذ

نا
م

Sa
le

 P
o

in
ts



أرقام التواصل الوقت الزمني منافذ البيع اإلمارة 

إمارة 
الشارقة  

7665776-03م 11:00-ص 10:00مقابل بلدية الشارقة-شارع الشيخ زايد -االمارات يونيفورم 

0569933377ص12:00–ص 8:00الشارقة-لولو هايبر ماركت 

0569933377ص12:00–ص 8:00الحزانة الشارقة-لولو هايبر ماركت 

5539935 06م 11:00-ص 10:00فرع الشارقة-شركة املقص الفني 

9722234-9722234/050-050م 11:00-ص 10:00خياط دار العين

3474906 04م 11:00-ص 10:00كارفور سيتي سنتر الشارقة 

9992 563 06م 10:00–ص 10:00مكتبة دبي للتوزيع ، الشارقة، فرع الشارقة  ، منطقة املناخ 

5547 884 06م 10:00–ص 10:00مكتبة دبي للتوزيع، الشارقة ، فرع الذيد 

1337 224 09م 10:00–ص 10:00مكتبة دبي للتوزيع، الشارقة ، فرع كلباء 

065527035م 10:00–ص 10:00مكتبة دبي للتوزيع، الشارقة ، فرع القرائن 

0777 606 09م 10:00–ص 10:00مكتبة دبي للتوزيع، الشارقة ، فرع خورفكان 

050ص12-م 4م و من1-9صالذيد –االستايل االماراتي  6427314

04ص12-م 4م و من1-9صرابيدو شارع الشيخ سلطان كورنيش كلباء منطقه سور كلباء 226066

04ص12-م 4م و من1-9ص2-1الشيخ خالد بن محمد اقاسمي منطقه املصلي محل رقم شارع رابيدو 226066

504359763ص12-م 4م و من1-9صسوبرماركت املروه/3شركة رابيدو يونيفورم مصفوف

505796812ص12-م 4م و من1-9صخورفكان-مركز يعقوب للتجارة 

050ص12-م 4م و من1-9صفرع الشارقة –بمبينو للتجاره املالبس  7862781
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أرقام التواصل الوقت الزمني منافذ البيع اإلمارة 

إمارة 
عجمان 

7665776-03م 11:00-ص 10:00شارع الشيخ محمد بن راشد -الجرف -االمارات يونيفورم 

0569933377ص12:00–ص 8:00عجمان-لولو هايبر ماركت 

504633992ص12-م 4م و من1-9ص2مشغل محمد مشرف صناعيه 

585928802ص12-م 4م و من1-9صخلف سيتي سنتر/2شركه رابيدو يونيفورم الجرف 

0509722234/0562228681م 11:00-ص 10:00خياط عارف

كي ، منطقة الجرف الصناعية، بالقرب من ل(فرع عجمان)صناعات اإلمارات 
سنتر، خلف سوق الصين، عجمان

7460314 06م06:00–ص 10:00

3474906 04م 11:00-ص 10:00كارفور سيتي سنتر عجمان

6566 749 06م 10:00–ص 10:00مكتبة دبي للتوزيع ،عجمان ، فرع عجمان ، الزهراء 

إمارة 
أم القيوين

9933377 056ص12:00–ص 8:00ام القوين-لولو هايبر ماركت 

6993 764 06م 10:00–ص 10:00مكتبة دبي للتوزيع أم القيوين  ، فرع أم القيوين 

04ص12-م 4م و من1-9صنيرابيدو شارع ملك فيصل منطقه الراس مقابل بنك االمارات دبي الوط 4226066

إمارة
رأس الخيمة 

7665776-03م 11:00-ص 10:00خلف سنتر بوينت -الظيت الجنوبي -االمارات يونيفورم 

0569933377ص12:00–ص 8:00راس الخيمة مول -لولو هايبر ماركت 

2355331 07م 11:00-ص 10:00فرع راس الخيمة -شركة املقص الفني 

، الطابق األرض ي، 2، بناية القرم ( فرع راس الخيمة)صناعات اإلمارات
.شارع القرم، مقابل رأس الخيمة مول، رأس الخيمة

2042 243 07م06:00–ص 10:00

3474906 04م 11:00-ص 10:00كارفور  شارع املطار

3474906 04م 11:00-ص 10:00كارفور منار مول 

3320 233 07م 10:00–ص 10:00مكتبة دبي للتوزيع ، رأس الخيمة، فرع دوار السفينة 

7655 244 07م 10:00–ص 10:00مكتبة دبي للتوزيع، رأس الخيمة ، فرع الظيت 

2423 236 07م 10:00–ص 10:00مكتبة دبي للتوزيع، رأس الخيمة ، فرع  الشمل
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أرقام التواصل الوقت الزمني منافذ البيع اإلمارة 

إمارة 
رأس الخيمة

5083 244 07م 10:00–ص 10:00مكتبة دبي للتوزيع ، رأس الخيمة، فرع الرفاعة

8076115-055م 10:00–ص 09:00داخل الجامعة االمريكية براس الخيمة, رأس الخيمة,  االبتكار 

050ص12-م 4م و من1-9صفرع رأس الخيمة–بمبينو للتجاره املالبس  7862781

050ص12-م 4م و من1-9صدانتين للتجاره 7321492

إمارة 
الفجيرة

7665776-03م 11:00-ص 10:00شارع الرجيالت -قذفع -االمارت يونبفورم 

0569933377ص12:00–ص 8:00الفجيرة-لولو هايبر ماركت 

0569933377ص12:00–ص 8:00دبا-لولو هايبر ماركت 

2222107 09م 11:00-ص 10:00فرع الفجيرة -شركة املقص الفني 

3474906 04م 11:00-ص 10:00كارفور سيتي سنتر الفجيرة

3474906 04م 11:00-ص 10:00كارفور سفير  مول 

1337 224 09م 10:00–ص 10:00مكتبة دبي للتوزيع الفجيرة ، فرع الفجيرة

1689 243 09م 10:00–ص 10:00مكتبة دبي للتوزيع  الفجيرة، فرع دبا الفجيرة

507862781ص12-م 4م و من1-9صفرع الفجيره-بمبينو للتجاره املالبس 

04ص12-م 4م و من1-9صرابيدو شارع املطار  بناية النجوم الثالث الدفاع املدني 4226066
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