منافذ البيع للزي المدرسي 2020- 2019
uniform Sales Points 2019 -2020

اإلمارة 1

أبوظبي

الشارقة
عجمان
أم القيوين

مصنع في أي بي  ،المنطقة الصناعية  ،العين  ،أبوظبي

 10:00ص  10:00 -م

03 784 2401

في أي بي للنسخ والقرطاسية  ،الشارع العام  ،العين  ،أبوظبي4

 10:00ص  10:00 -م

03 766 9934

مكتبة دبي للتوزيع  ،فرع الفوعة  ،العين  ،أبوظبي
مكتبة دبي للتوزيع  ،فرع الراحة مول  ،الراحة  ،أبوظبي

 10:00ص  10:00 -م
 10:00ص  10:00 -م

03 768 2870
02 556 0409

مكتبة دبي للتوزيع  ،فرع بوابة الشرق مول ،بني ياس  ،أبوظبي

 10:00ص  10:00 -م

02 566 7023

مكتبة جرير  ،الجيمي مول ،العين

 10:00ص  10:00 -م

03 671 7070

مكتبة جرير  ،دلما مول ،مصفح ،أبو ظبي

 10:00ص  10:00 -م

02 552 7555

مكتبة جرير  ،نيشن جاليريا ،نيشن تاورز بطريق الكورنيش ،أبو ظبي

 10:00ص  10:00 -م

02 673 3999

مكتبة دبي للتوزيع  ،فرع الصفية  ،دبي

 10:00ص  10:00 -م

04 2625552

مكتبة دبي للتوزيع  ،فرع العربي سنتر  ،خوانيج  ،دبي

 10:00ص  10:00 -م

04 256 5420

مكتبة دبي للتوزيع  ،البرشا  ،دبي

 10:00ص  10:00 -م

056 544 0655

مكتبة دبي للتوزيع  ،فرع الجميرا  ،دبي

 10:00ص  10:00 -م

04 339 4400

مكتبة دبي للتوزيع  ،مركز بن سوقات  ،دبي

 10:00ص  10:00 -م

04 286 2400

مكتبة دبي للتوزيع  ،فرع حتا  ،دبي
مكتبة دبي للتوزيع  ،فرع الشارقة  ،منطقة المناخ  ،الشارقة
مكتبة دبي للتوزيع  ،فرع الذيد  ،الشارقة
مكتبة دبي للتوزيع  ،فرع كلباء  ،الشارقة
مكتبة دبي للتوزيع  ،فرع عجمان  ،الزهراء  ،عجمان
مكتبة دبي للتوزيع  ،فرع أم القيوين

 10:00ص  10:00 -م
 10:00ص  10:00 -م
 10:00ص  10:00 -م
 10:00ص  10:00 -م
 10:00ص  10:00 -م
 10:00ص  10:00 -م

04 852 8690
06 563 9992
06 884 5547
09 224 1337
06 749 6566
06 764 6993

منافذ البيع
Sale Points

دبي

منافذ البيع

الوقت الزمني

أرقام التواصل

لولو هايبر ماركت -الخالدية مول

 8:00ص –  12:00ص

971569933377

لولو هايبر ماركت -الكابيتل مول

 8:00ص –  12:00ص

971569933377

لولو هايبر ماركت – بانياس

 8:00ص –  12:00ص

971569933377

لولو هايبر ماركت  -المشرف مول

 8:00ص –  12:00ص

971569933377

لولو هايبر ماركت  -الرويس مول

 8:00ص –  12:00ص

971569933377

لولو هايبر ماركت  -مركز التجارة العالمي

 8:00ص –  12:00ص

971569933377

لولو هايبر ماركت  -الورقاء

 8:00ص –  12:00ص

971569933377

لولو هايبر ماركت  -القصيص

 8:00ص –  12:00ص

971569933377

لولو هايبر ماركت  -البرشا

 8:00ص –  12:00ص

971569933377

لولو هايبر ماركت  -الراشدية

 8:00ص –  12:00ص

971569933377

لولو هايبر ماركت  -المركز العربي

 8:00ص –  12:00ص

971569933377

لولو هايبر ماركت  -راس الخيمة مول

 8:00ص –  12:00ص

971569933377

لولو هايبر ماركت  -الفجيرة

 8:00ص –  12:00ص

971569933377

لولو هايبر ماركت  -دبا

 8:00ص –  12:00ص

971569933377

لولو هايبر ماركت  -الشارقة

 8:00ص –  12:00ص

971569933377

لولو هايبر ماركت  -الحزانة الشارقة

 8:00ص –  12:00ص

971569933377

عجمان

لولو هايبر ماركت  -عجمان

 8:00ص –  12:00ص

971569933377

ام القويين

لولو هايبر ماركت  -ام القويين
لولو هايبر ماركت -الفالح بالزا-شارع خليفة
لولو هايبر ماركت  -القويتات
لولو هايبر ماركت  -البراري مول
لولو هايبر ماركت  -الفواه مول

 8:00ص –  12:00ص
 8:00ص –  12:00ص
 8:00ص –  12:00ص
 8:00ص –  12:00ص
 8:00ص –  12:00ص

971569933377
971569933377
971569933377
971569933377
971569933377

اإلمارة

ابو ظبي

دبي

راس الخيمة
الفجيرة

الشارقة

العين
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الوقت الزمني

أرقام التواصل

شركة المقص الفني -فرع الخالدية

 10:00ص –  11:00م

02/6661260

شركة المقص الفني -فرع الميناء مول

 10:00ص –  11:00م

02/6329999

شركة المقص الفني  -فرع مزيد مول

 10:00ص –  11:00م

02/5533054

شركة المقص الفني  -فرع بدع زايد

 10:00ص –  11:00م

02/8847676

شركة المقص الفني -فرع العين 1

 10:00ص –  11:00م

03/7669804

جارديان المالبس الجاهزة

 9:00ص –  1:00م \  4:00م –  12:00ص

0507020441

دبي

شركة المقص الفني  -فرع دبي

 10:00ص –  11:00م

04/3598359

راس الخيمة

شركة المقص الفني  -فرع راس الخيمة

 10:00ص –  11:00م

07/2355331

الفجيرة

شركة المقص الفني  -فرع الفجيرة

 10:00ص –  11:00م

09/2222107

شركة المقص الفني  -فرع الشارقة

 10:00ص –  11:00م

06/5539935

خياط النيشان

 10:00ص –  11:00م

050-4722234 / 0562228681

خياط دار العين

 10:00ص –  11:00م

050-9722234/050-9722234

خياط الشهم

 10:00ص –  11:00م

0509722234/0562228681

خياط دار الزين

 10:00ص –  11:00م

0509722234/0562228681

خياط دار الملكى

 10:00ص –  11:00م

0509722234/0562228681

خياط عارف

 10:00ص –  11:00م

0509722234/0562228681

اإلمارة

أبوظبي

بدع زايد
العين

الشارقة

عجمان
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منافذ البيع

الوقت الزمني

أرقام التواصل

اإلمارة

أبوظبي

الشارقة
عجمان
رأس الخيمة
الفجيرة

 10:00ص  1:30-م \  4:00م –  10:00م

03-7665776

محالت اإلمارات يونيفورم  :العين  /شارع خليفة  -مجمع االمارات التجاري  -الطابق
M1محل رقم 33
محالت اإلمارات يونيفورم  :العين  /شارع خليفة  -مجمع االمارات التجاري  -الطابق
 10:00ص  1:30-م \  4:00م –  10:00م
M1محل رقم 35
محالت اإلمارات يونيفورم  :العين  /منطقة المرخانية  -المرخانية مول  -جمعية العين
 10:00ص  1:30-م \  4:00م –  10:00م
التعاونية  -الطابق األرضي  -محل رقم 4

03-7665776

03-7665776

محالت اإلمارات يونيفورم  :العين  /منطقة اليحر الجنوبي  -عالية مول  -محل رقم  10:00 14ص  1:30-م \  4:00م –  10:00م

03-7665776

 10:00ص  1:30-م \  4:00م –  10:00م

03-7665776

 10:00ص –  10:00م

03-7665776

 10:00ص –  10:00م

03-7665776

 10:00ص –  10:00م

03-7665776

 10:00ص  1:00-م \  4:00م –  10:00م

03-7665776

 10:00ص  1:00-م \  4:00م –  10:00م

03-7665776

 10:00ص  1:00-م \  4:00م –  10:00م

03-7665776

 10:00ص  1:00-م \  4:00م –  10:00م

03-7665776

 10:00ص  1:00-م \  4:00م –  10:00م
 10:00ص  1:00-م \  4:00م –  10:00م

03-7665776
03-7665776

محالت اإلمارات يونيفورم  :العين  /منطقة الهيلي خليف  -جمعية العين التعاونية -
محل رقم 1
محالت اإلمارات يونيفورم  :بني ياس  /بوابة الشرق مول  -الطابق االرضي  -بجانب
بوابة عجمان  -محل رقم RA 242
محالت اإلمارات يونيفورم  :بني ياس  /بوابة الشرق مول  -الطابق األول  -بجانب
مكتبة دبي للتوزيع  -محل رقم RB 171
محالت اإلمارات يونيفورم  :الشهامة  /ديرفيلدز مول  -أزياء مدارسنا  -الطابق الثالث
 محل رقم 309محالت اإلمارات يونيفورم  :منطقة الهيل  -دوار الوحيدة  -مقابل بنك االمارات دبي
الوطني  -بناء دار النهضة
محالت اإلمارات يونيفورم  :شارع الشيخ زايد  -مقابل بلدية الشارقة  -بجانب Vkool
محالت اإلمارات يونيفورم  :منطقة الجرف  -شارع الشيخ محمد بن راشد  -بجانب
متاجر فزعة
محالت اإلمارات يونيفورم  :الظيت الجنوبي  -بجانب محالت Center Point -المحل
رقم 14
محالت اإلمارات يونيفورم  :الجوالن  -شارع المطاف  -مقابل محطة أدنوك للبترول
محالت اإلمارات يونيفورم  :قذفع  -شارع الرجيالت  -مقابل بلدية قذفع

منافذ البيع
Sale Points

دبي

منافذ البيع

الوقت الزمني

أرقام التواصل

اإلمارة
عجمان

رأس الخيمة

صناعات اإلمارات (فرع عجمان) ،منطقة الجرف الصناعية ،بالقرب من لكي سنتر ،خلف سوق
الصين ،عجمان
كارفور سيتي سنتر عجمان
صناعات اإلمارات(فرع راس الخيمة)  ،بناية القرم  ،2الطابق األرضي ،شارع القرم ،مقابل رأس
الخيمة مول ،رأس الخيمة.
كارفور منار مول
كارفور النعيم سيتي سنتر
صناعات اإلمارات(فرع أبوظبي)  -رقم المحل S-15 -مزيد مول – بالقرب من كابيتال مول ،أبو
ظبي
كارفور الصقر
كارفور بني ياس
كارفور ديرفيلدز
كارفور مارينا مول
مدارس بوتيك (فرع العين) -مجمع اإلمارات التجاري -العين.

العين

دبي

الفجيرة
الشارقة

كارفور بوادي مول
كارفور الجيمي مول
كارفور سنشري مول
كارفور دبي فيستيفال سيتي
كارفور سيتي سنتر مردف
كارفور مول االمارات
كارفور سيتي سنتر الفجيرة
كارفور سينشري مول
كارفور سيتي سنتر الشارقة

 10:00ص –  6:00م

+971 6 746 0314

 10:00ص  11:00-م

97143474906

 10:00ص –  6:00م

+971 7 243 2042

 10:00ص  11:00-م
 10:00ص  11:00-م

97143474906
97143474906

 10:00ص  11:00-م

97125599598

 10:00ص  11:00-م
 10:00ص  11:00-م
 10:00ص  11:00-م
 10:00ص  11:00-م
 10:00 - 6:00ص  2:00-م
م  10:00-م
 10:00ص  11:00-م
 10:00ص  11:00-م
 10:00ص  11:00-م
 10:00ص  11:00-م
 10:00ص  11:00-م
 10:00ص  11:00-م
 10:00ص  11:00-م
 10:00ص  11:00-م
 10:00ص  11:00-م

97143474906
97143474906
97143474906
97143474906
97137800816

97143474906
97143474906
97143474906
97143474906
97143474906
97143474906
97143474906
97143474906
97143474906
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أبو ظبي

منافذ البيع

الوقت الزمني

أرقام التواصل

اإلمارة

دار خنجي األزياء
دار خنجي األزياء – السلع

 9:00ص –  1:00م \  4:00م –  12:00ص

506427314

 9:00ص –  1:00م \  4:00م –  12:00ص

506427314

 9:00ص –  1:00م \  4:00م –  12:00ص

506427314

 9:00ص –  1:00م \  4:00م –  12:00ص

506427314

دار خنجي األزياء – خليفة أ
دار خنجي األزياء – غياثى

 9:00ص –  1:00م \  4:00م –  12:00ص

506427314

 9:00ص –  1:00م \  4:00م –  12:00ص

506427314

دار خنجي األزياء  -بدع زايد

 9:00ص –  1:00م \  4:00م –  12:00ص

506427314

ساس يونيفورم للخياطة

 9:00ص –  1:00م \  4:00م –  12:00ص

0551737097-025631993

ديزاين االمارات

 9:00ص –  1:00م \  4:00م –  12:00ص

529529000

دار خنجي األزياء – الرويس
دار خنجي األزياء – ليوا
ابو ظبي

جزيرة دلما

ديزاين االمارات  -الظيت الجنوبي
فتاة الجزيرة – دلما
الظيت الجنوبي لتجارة المالبس الجاهزه

رأس الخيمة

529529000
 9:00ص –  1:00م \  4:00م –  12:00ص
 9:00ص –  1:00م \  4:00م –  12:00ص 0509096797-0561462279
00971-0522723353
 9:00ص –  1:00م \  4:00م –  12:00ص

مكتبة دبي للتوزيع  ،دوار السفينة  ،رأس الخيمة

 10:00ص  10:00 -م

07 233 3320

مكتبة دبي للتوزيع  ،فرع الظيت  ،رأس الخيمة

 10:00ص  10:00 -م

07 244 7655

مكتبة دبي للتوزيع  ،فرع الفجيرة
مكتبة دبي للتوزيع  ،فرع دبا  ،دبا  ،الفجيرة

 10:00ص  10:00 -م
 10:00ص  10:00 -م

09 224 1337

رابيدو

 9:00ص –  1:00م \  4:00م –  12:00ص

دبي

رابيدو

 9:00ص –  1:00م \  4:00م –  12:00ص

04226066
04226066

كلباء

رابيدو

 9:00ص –  1:00م \  4:00م –  12:00ص

04226066

الفجيرة

رابيدو

 9:00ص –  1:00م \  4:00م –  12:00ص

04226066

أم القيوين

رابيدو

 9:00ص –  1:00م \  4:00م –  12:00ص

04226066

خورفكان

رابيدو

 9:00ص –  1:00م \  4:00م –  12:00ص

04226066

الفجيرة

09 243 1689

منافذ البيع
Sale Points

منافذ البيع

الوقت الزمني

أرقام التواصل

