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") لتحقيـــق نمــــو اســـتراتيجي وتوســــيع انشـــطتها جغرافًيــــا الشـــركةرابتــــك القابضـــة ش.م.ع ("أتســـعى شـــركة 
مــن خــالل تعزيــز أنشــطتها األساســية الحاليــة ودخــول مجــاالت عمــل جديــدة تشــمل الــنفط والغــاز  وقطاعيــاً 

وافــق مجلــس إدارة الشــركة علــى خطــة رض، ولهــذا الغــ والطاقة والبنية التحتية، والهندسة والتوريــد والبنــاء. 
. تتمتــع الشــركة بمكانــة الفــرص وتنميــة أنشــطة عمــل الشــركة مغتنــاال") االســتراتيجية"ســتراتيجية جديــدة (إ

ستفادة من هــذا النمــو، وتعمــل علــى تنفيــذ مجموعــة مــن أبــرز مشــاريع البنــاء فــي الشــرق األوســط لإل متميزة
  أخرى تماشًيا مع استراتيجيتها.  وتوسيع نطاق أعمالها في مناطق جغرافية

  

ال لتــــتمكن مــــن تنفيــــذ ســــتقوم الشــــركة مــــن خــــالل زيــــادة رأس المــــال وٕاصــــدار أســــهم جديــــدة بجمــــع األمــــو 
  تؤمن زيادة رأس المال مشاركة فعالة للمساهمين في نمو الشركة.كما س استراتيجيتها

  

بتــاريخ المنعقــد وميــة غيــر العاديــة الجمعية العمجتماع في إمساهميها موافقة  علىالشركة أن حصلت بعد 
عــن دعــوة  شركةالتعلن  ،")الهيئة(" هيئة األوراق المالية والسلععلى الموافقة الرسمية لو  2013ابريل  13

  :لما يليوفقًا  هامساهميها لالكتتاب في أسهم زيادة رأس مال
  

  ومقدارها : قرار الزيادةأوالً 
 زيــادة  2013ابريــل  13بتــاريخ المنعقــد فــي اجتماعهــا  قــررت الجمعيــة العموميــة غيــر العاديــة للشــركة

ن مليـــون وســـبعمائة و ) مليـــار وخمســـمائة وتســـع وســـت1،569،750،000الحـــالي البـــالغ (رأس المـــال 
) ثالثــة مليــارات ومائــة وتســع وثالثــين 3,139,500,000( ليصــل إلــىن ألــف درهــم إمــاراتي و وخمســ

مليــــار ) 1،569،750،000( إلــــىا قــــدرهل يصــــف درهــــم إمــــاراتي، أي بزيــــادة مليــــون وخمســــمائة الــــ
أسهم جديدة إصدار وخمسمائة وتسع وستين مليون وسبعمائة وخمسين ألف درهم إماراتي، من خالل 

) مليــار وخمســمائة وتســع وســتين مليــون وســبعمائة وخمســين 1،569،750،000(إلــى عــددها يصــل 
إمــاراتي  ) درهــم0,50(تبلــغ ار إصــدعــالوة بو  إمــاراتي )1( درهــم  ســمية تبلــغأقيمــة بجديــد  ســهمألــف 
ـــادة(" للســـهم ) 784,875,000(إلـــى قيمـــة عـــالوة االصـــدار االجماليـــة  تصـــلوبـــذلك  ،")أســـهم الزي

 ربع وثمانين مليون وثمانمائة وخمس وسبعين الف درهم إماراتي.أسبعمائة و 
  

 شركـــة مساهمة عامة)رابتك القابضة ش.م.ع (أـة شـــركــــ
 زيادة رأس المالأسهم كتتاب في دعوة مساهمي الشركة لإل 



 

   

  للشركةالبيانات العامة : ثانياً 
 رابتك القابضة ش.م.عأ سم الشركة:إ  
 18/12/2004بتاريخ  )52(رقم القيد  :يد لدى الهيئةرقم وتاريخ الق  
 دبي، االمارات العربية المتحدة :المركز الرئيسي  
 وتنفيــذ وتأسيســها وٕادارتهــاشــركات المقــاوالت و االســتثمار فــي المشــروعات التجاريــة  :ض الشــركةاغــر أ ،

عتــه يكــون مرتبطــا أشغال المقاوالت العامة بكافــة أنواعهــا ومزاولــة أي عمــل أو نشــاط مهمــا كانــت طبي
  . أي من أغراض الشركةب

 ن و ن مليون وسبعمائة وخمسو ) مليار وخمسمائة وتسع وست1،569،750،000( :رأس المال الحالي
  .ألف درهم إماراتي

 ن مليـــــون وســـــبعمائة و ) مليـــــار وخمســـــمائة وتســـــع وســـــت1،569،750،000( :عـــــدد األســـــهم الحاليـــــة
  .ن ألف سهمو وخمس

 درهم واحد )1( :سمية للسهمالقيمة اإل.  
 ســتثمار فــي قطاعــات الشــركة للنمــو وتوســيع األعمــال واإلتمويــل اســتراتيجية  :الغــرض مــن اإلصــدار

باللغة النفط والغاز والبنية التحتية وغيرها. قامت الشركة بإعداد عرض تحليلي للمحللين والمستثمرين 
لومـــات، يرجـــى زيـــارة الموقـــع لمزيـــد مـــن المع .حـــول اســـتراتيجيتها للنمـــو والتوســـعالعربيـــة واالنكليزيـــة 

 25حيــث تــم نشــر هــذا العــرض بتــاريخ  لســوق دبــي المــالي يالموقــع اإللكترونــللشــركة و  ياإللكترونــ
 .2013مارس 

 يونغو إرنست : مدقق الحسابات  
 بنك ابوظبي الوطني :الرئيسي مستشار االكتتاب وبنك االكتتاب 
 بنك ابوظبي التجاريبنك ابوظبي الوطني و ك االكتتاب: و بن 
 هادف وشركاؤه: المستشار القانوني  
 

  : شروط اإلصدارثالثاً 
 المدرجــة فــي ســوق دبــي يحــق  لمســاهمي الشــركة المســجلين فــي ســجل الشــركة  كتتــاب:الحــق فــي اإل

 أســهم الزيــادةكتتــاب فــي اإل") تــاريخ االســتحقاق(" 2013 مــايو 30فــي  ساعات العمــلنهاية بالمالي 
ســهم الزيــادة أفــي كتتــاب إلــن تقبــل أي طلبــات و  .أســهم الزيــادة ولوية باالكتتــاب فــيحق األ ويكون لهم

وتجــدر اإلشــارة إلــى أنــه نظــرا ألنظمــة التســوية من أي شخص يصبح مساهمًا بعد تاريخ االســتحقاق. 
في ســوق دبــي المــالي القائمــة علــى مبــدأ تســجيل األســهم المشــتراة فــي ســجل الشــركة بعــد يــومي عمــل 

ســـهم أبـــامتالك ســـاهم المســـجل بتـــاريخ االســـتحقاق هـــو الـــذي قـــام يكـــون الممـــن تـــاريخ شـــراء األســـهم، 
ن أمــا مــ .بأســهم الزيــادة كتتــاب، ويكــون بالتــالي مــؤهًال لالبحــد أقصــى 2013 مــايو 28الشــركة فــي 

  فال يحق له االكتتاب في أسهم الزيادة. تاريخ االستحقاق، يصبح مساهما بعد 



 

   

 مقابل كل سهم الزيادة أمن سهم واحد اب في كتتالشركة اإلفي مساهم لكل يحق   كتتاب:نسبة اإل
مما يحق أو أقل بعدد أكبر  واأن يكتتب ينللمساهم يجوز قبل الزيادة. الشركة مالفي رأسيملكه سهم 
تخصيص عدد من أسهم الزيادة إال تضمن الشركة ال لكن و  ،كتتاب فيه من أسهم الزيادةاإل مله

كتتاب تاب أو أقل من ذلك في حال طلب اإلاإلكت قبلسهم التي يملكها المساهم لعدد األ يمساو 
 . جاوز ذلك ما طلبه كل منهمتبشرط أال يبعدد أقل  و 

 كتتاب يومًا من تاريخ إغالق باب اإل 15 خاللستقوم الشركة  :والتوزيع تخصيصسياسة ال
ركة الش بنسبة ما يملكونه من أسهم المكتتبينعلى جميع المساهمين  زيادةال أسهموتوزيع بتخصيص 

ما تبقى وتوزيع ويتم تخصيص  ،منهم كل طلبه ما جاوز ذلكتي أال علىستحقاق كما في تاريخ اإل
على أساس على المساهمين الذين طلبوا أكثر من نسبة ما يملكونه ) تبقى(في حال  أسهم الزيادةمن 

المواطنين  غيرالمكتتبين من ، شريطة أال تتجاوز في جميع األحوال نسبة مساهمة النسبة والتناسب
 ،في حالة تجاوز هذه النسبة .% من رأسمال الشركة عمال بأحكام قانون الشركات التجارية49

فسيتم تخفيض عدد األسهم المكتتب فيها من قبل هذه الشريحة بشكل تلقائي على أساس النسبة 
 %49من قبل هذه الشريحة بعد التخصيص تتجاوز نسبة األسهم المكتتب فيهاال بحيث والتناسب 

سيتم ألغراض تطبيق هذه الفقرة االعتماد على بيانات الجنسية للمساهمين كما  من رأسمال الشركة.
   هي واردة في سجل اسهم الشركة لدى سوق دبي المالي.

  على عدد في حال زيادة الطلب على أسهم الزيادة  التوزيع:و المبالغ المرتجعة بعد التخصيص
بتخصيص كتتاب اإل بنكيتقوم الشركة من خالل سالدعوة لهذه  كتتاب وفقاً األسهم المعروضة لإل

سهم زيادة ترتبت عليها والتي لم يتم تخصيص أرد المبالغ الفائضة والعوائد التي و سهم األوتوزيع 
الصادر عن وزير  2010) لسنة 206لقرار الوزاري رقم (حكام اوفقًا أل مقابلها إلى المكتتبين

  .شروط هذه الدعوةلو  قتصاداإل
 في المذكورة كتتاب اإل بنكيمن فروع  كتتاباإل يمكن الحصول على طلبات كتتاب:طلبات اإل

  . الملحق أدناه
 0,50(قدرها ) درهم واحد وبعالوة إصدار 1( بسعرالزيادة تصدر أسهم  :والعالوة سعر اإلصدار (

   للسهم الواحد. درهم
 كتتاب.تقديم طلبات اإل لدى بها األسهم المكتتبكافة يتم سداد كامل قيمة  :نسبة السداد  
 :الخصم من حساب المساهم لدى بشيك مصدق لصالح الشركة أو  بتقديميتم السداد  طريقة السداد

 بنك االكتتاب.
 ة.خالل ساعات العمل الرسمي 2013 يونيو 9 حداأليوم كتتاب يتم فتح باب اإل كتتاب:موعد بدء اإل  
 بانتهاء ساعات العمل  2013 يونيو 23األحد يوم  كتتاباإليتم غلق باب  كتتاب:موعد غلق اإل

و تمديد أ تخفيضكتتاب أو ، وتحتفظ الشركة بحق تعديل أي من تواريخ الجدول الزمني لإلةالرسمي



 

   

بعد الحصول على موافقة السلطات المختصة ونشر ذلك التعديل في ، الفترات الزمنية المحددة
 الصحف اليومية.

 وذلك في وبنك أبوظبي التجاري  بو ظبي الوطنيأ كتتاب من خالل بنكيتم تلقي اإل كتتاب:تلقى اإل
  .أدناهفي الملحق المبينة  مافروعه

 

  : المستندات المطلوبة رابعاً 
باإلضــافة  ســوق دبــي المــاليعــن  الصــادرالمســتثمر الخــاص بهــم مــا يثبــت رقــم إحضــار مســاهمين علــى ال

 االوراق الثبوتية التالية: ىإل
  

 األفراد 
 رة من جواز السفرأصل وصو  -1
 خالصة القيد (للمواطنين) من ل وصورة أص -2
إذا كــان  كتتــابالتــي تخــول الحــق فــي اإلكاتــب العــدل اللــدى موثقــة الالوكالــة مــن أصــل وصــورة  -3

 عن المساهم  مقدم الطلب وكيالً 
 

  الشركات والمؤسسات 
ون أو انوٕاذا كانـــت المؤسســة عامــة فترفــق صــورة مــن قـــ ،أصــل وصــورة مــن الرخصــة التجاريــة -1

 هاؤ أو قرار إنشامرسوم 
الكاتــب لــدى  ينمــوثقالاعتمــاد التوقيــع و  كتتــابالتي تخول الحق في اإلالوكالة من أصل وصورة  -2

 العدل للممثل عن المساهم 
  

  يجب أن تكون كافة المستندات أعاله نافذة المفعول.
   

  إجراءات االكتتاب :خامساً 
أي فــرع مــن فــروع  ىالتقــدم لــد زيــادة رأس مــال الشــركة اب فــي أســهمكتتــيمكــن للمســاهمين الــراغبين فــي اإل

  كتتاب والقيام بالخطوات اآلتية:خالل فترة االالمبينة أدناه كتتاب ك اإلو بن
 كتتابتعبئة نموذج طلب اإل 
  المقدم عنها الطلبالزيادة سداد قيمة أسهم 
 تزويد كافة المستندات المطلوبة 
 

  عالقات المستثمرين: سادساً 
  

  بوظبي التجاريأبنك   لوطنيبوظبي اأبنك 



 

   

  8002211: ساعة) 24( من داخل الدولة
  

  +97126666164الدولة: من خارج 
  

  8002030 ساعة): 24( من داخل الدولة
  

 +97126210090 :من خارج الدولة
  

 

  : تواريخ هامةسابعاً 
  2013مايو  23 :كتتابالدعوة لإلتاريخ نشر  
 2013 مايو 30 :كتتابتاريخ الحق في اإل  
 2013يونيو  9 :كتتابتاريخ بدء اإل   
 2013يونيو  23 :كتتابتاريخ إغالق اإل  
  2013 يوليو 8 :األموالوٕاعادة تاريخ التخصيص 
 

كتتــاب هــو م عطلــة رســمية يصــبح آخــر يــوم فــي اإلكتتــاب يــو خر يوم في اإلكان آ في حال مالحظة هامة
ــــــــــوم عمــــــــــل  ــــــــــهأول ي ــــــــــ .يلي ــــــــــد مــــــــــن المعلومــــــــــات يرجــــــــــى زي ــــــــــع الشــــــــــركة اإلوللمزي ــــــــــي:ارة موق  لكترون

http://www.arabtecholding.com 
  

  كتتاب: فروع بنوك اإل ثامناً 
بـــوظبي أبنـــك و  بـــوظبي الـــوطنيأبنـــك فـــروع كتتـــاب فـــي كتتـــاب ونســـخة مـــن الـــدعوة لإلتتـــوفر طلبـــات اإل

  .المبينة في الملحق لهذه الدعوة التجاري
  

  )2013مارس  31حتى ( للشركة بيان المركز المالي الموحد: تاسعاً 

  
  ديسمبر 31  مارس 31    
    2013  2012  

  ألف درهم  ألف درهم    
  (مدققة)  (غير مدققة)    

   الموجودات
    الموجودات غير المتداولة

    1.108.245    1.108.372                                                       الت ومعداتآعقارات و 
     95.867   94.883     استثمارات عقارية

     44.740   40.720     موجودات غير ملموسة
   268.738   267.156     استثمارات في شركات شقيقة

   248.666   248.606     الشهرة
   668.235   666.821     الجزء غير المتداول –مدينون تجاريون وآخرون 

   25.037   27.163     موجودات مالية أخرى
    5.093   4.597     موجودات أخرى غير متداولة

     2.458.318  2.464.621    
       الموجودات المتداولة

    4.144.594  4.213.179     مدينون تجاريون وآخرون
    104.725   133.191     موجودات مالية أخرى

    202.731   189.116    بضاعة



 

   

    161.873   205.397     موجودات متداولة أخرى
    1.060.724  963.350     أطراف ذات عالقةمستحقات من 

    812.400   936.316     أرصدة لدى البنوك ونقد في الصندوق
    6.640.549  6.487.047    

    8.951.668  9.098.867    إجمالي الموجودات
  

  حقوق الملكية والمطلوبات
  حقوق الملكية

    1.569.750  1.569.750     رأس المال
    308.486   314.734     احتياطي قانوني

    300   2.126     احتياطي تعديل القيمة العادلة
    2.315   1.573     احتياطي تحويل عمالت أجنبية

    )2.201(  )2.201(    احتياطيات أخرى
    1.067.903  1.124.130     أرباح غير موزعة

  
    2.946.553  3.010.112     حقوق الملكية العائدة إلى مساهمي الشركة األم

    398.792   37436.0     الحصص غير المسيطرة
  

    3.345.345  3.446.149     إجمالي حقوق الملكية
  المطلوبات غير المتداولة

    152.707   145.313     قروض بنكية
    165.508   174.723     مخصص مكافأة نهاية الخدمة للموظفين

    138.558   180.443     الجزء غير المتداول –مبالغ محتجزة دائنة 
    1.061   800     مطلوبات الضريبة المؤجلة

     501.279   457.834    
  

  المطلوبات المتداولة
    647.215   541.184     قروض بنكية

    3.929.632  4.149.915     دائنون تجاريون وآخرون
    571.154   458.029     مستحقات إلى أطراف ذات عالقة

    488   2.311     ضريبة الدخل المستحقة الدفع
  

    148.4895.  5.151.439     إجمالي المطلوبات المتداولة
  

    5.606.323  5.652.718     إجمالي المطلوبات
        8.951.668      9.098.867                              إجمالي حقوق الملكية والمطلوبات  
  

  
  رئيس مجلس اإلدارة                             2013 مايو 23 :التاريخ

  خادم عبداهللا القبيسي                                                                   
  
  
 
 



 

   

  ملحق
 

 
 فروع بنك أبوظبي الوطني المشاركة

  الفروع الموقع صندوق بريد هاتف فاكس

 ابوظبي

+9712 6452424 +9712 4104666 7021 
بالقرب من فندق الشاطئ منطقة النادي 

 السياحي
 1 بوظبي مولأفرع 

+9712 4478344 +9712 4103000 71230 
شارع مصفح بجانب  دجاج كنتاكي بالقرب 

 من جمعيه المشرف
فرع شارع الخليج 

 2 العربي

 مارات مدينه خليفه بن زايدمبنى بريد اإل 145545 4100202 9712+ 5577853 9712+
فرع مدينة خليفه 

 بن زايد
3 

 4 فرع الكونيش شارع الكورنيش 3699 6919777 9712+ 6819122 9712+

 بوظبي دبي, الشهامه الجديدهأشارع  77455 5635695 9712+ 5630806 9712+
فرع الشهامه 

 الجديد
5 

 6 فرع المرور مقابل المرور والترخيص 2712 4485833 9712+ 4484181 9712+

 7 فرع مدينة زايد مقابل جمعية الظفره شارع ليوا 50019 8945700 9712+ 8846496 9712+

 8 فرع بين الجسرين دنوكأنطقة أم النار مقابل محطة بترول م 26380 5589446 9712+ 5589447 9712+

+9712 6667480 +9712 4106000 46175 
الخالديه شارع طارق بالقرب من دائرة 

 الماليه القديمه
 9 فرع الخالديه

10 فرع البطين بالقرب من محطه البطين السابقه 7644 6937775 9712+ 6663925 9712+



 

   

 

 العين

  الفروع الموقع صندوق بريد هاتف فاكس

+9713 7668150 +9713 7066500 1138 
تصاالت والبريد إشارع الشيخ زايد بجانب 
 المركزي

 1 فرع برج الساعه

+9713 7610875 +9713 7011111 19771 
بالقرب من معرض  118العين شارع رقم 

 تيوتا المنطقه الصناعيه
 2 فرع الصناعيه

 3 فرع العين مول الطابق االرضي العين مول 59212 7519900 9713+ 7513636 9713+

 دبي

  الفروع الموقع صندوق بريد هاتف فاكس

+9714 2504009 +9714 2131900 4436 
يراني منطقه الرقه بالقرب من الطيران اإل

 1 فرع دبي الرئيسي مبنى احمد حيدر المريخي

 2 فرع موتور سيتي Eرات موتور سيتي بلوك  ماشارع اإل 294818 4539518 9714+ 4228617 9714+

 3 2فرع سيتي تاور  2شارع الشيخ زايد سيتي تاور  63954 3277754 9714+ 3546785 9714+

 4 فرع القصيص مبنى عبيداهللا 1القصيص  48111 7058500 9714+ 2581613 9714+

 ام القيوين-عجمان-الشارقه

  الفروع الموقع صندوق بريد هاتف فاكس

 1 فرع البرج افينيو شارع البنوك الروله 20606 5110666 9716+ 5695511 9716+

+9716 5721100 +9716 5170555 1109 
الطابق االرضي الريم بالزا كورنيش 

 البحيره
 2 فرع الشارقه

 3 فرع النهده مبنى سالم سعيد الجابري منطقه النهده 45493 5308989 9716+ 5308620 9716+

 4 فرع عجمان مقابل بلدية عجمان 988 7013400 9716+ 7425750 9716+

 5 م القيوينأفرع  م القيوين الحمراأبرج  733 7069333 9716+ 7649644 9716+



 

   

 

 رأس الخيمه

  الفروع الموقع صندوق بريد هاتف فاكس

 1 محمد حمد سعيد كورنيش القواسم شارع الكورنيش 350 2056666 9717+ 2330950 9717+

 2 وسميه الزعابي دنوكأشارع الوزاره مقابل بترول  5744 2056800 9717+ 2281305 9717+

 الفجيره

  الفروع الموقع صندوق بريد هاتف فاكس

+9719 2227241 +9719 2222633 79 
شارع حمدان بن عبداهللا مقابل مسرح 

 البالزا
 1 فرع الفجيره

+9719 2383735 +9719 2088200 10092 
ورفكان بالقرب مسجد ميرزا شارع ميناء خ

 الكورنيش
 2 فرع خورفكان

 3 فرع دبا منطقة المهلب السوق المركزي دبا 11500 2431110 9719+ 2431188 9719+

 



 

   

 

 فروع بنك أبوظبي التجاري المشاركة

 أبوظبي

 الفروع الموقع صندوق بريد هاتف فاكس
 

+9712 5821007 +9712 5821550 11616 
اس ، طريق أبوظبي العين شرق بني ي

 بالقرب من محطة بترول أدنوك
 1 بني ياس

 2 الكورنيش شارع الكورنيش المنطقة المركزية 2054 6148000 9712+ 6260540 9712+

+9712 6109712 +9712 6946000 2800 
منطقة النادي السياحي بجانب بنك رأس 

 الخيمة
 3 النادي السياحي

 شارع المطار بالقرب من الوحدة مول 25993 4458288 9712+ 4458499 9712+
شارع الشيخ 

 راشد
4 

 5 المرور شارع المرور بجوار مدرسة الورور 939 4447960 2 971+ 4444795 9712+

+971 2 6109876 +971 2 7267652 76122 
طريق دبي أبوظبي بالقرب من جمعية 

 بني ياس
 6 الشھامة

 عجمان

 الفروع الموقع صندوق بريد هاتف فاكس
 

 1 عجمان شارع االتحاد بالقرب من مركز اللولو 1843 7443444 6 971+ 7443300 9716+
 العين

 الفروع الموقع صندوق بريد هاتف فاكس
 

 1 شارع خليفة شارع خليفة بالقرب من داور بيتزا هت 1280 7511322 3 971+ 6109739 9712+

 دبي
 الفروع الموقع صندوق بريد هاتف فاكس

 

+9714 3348000 +9714 3345000 12808 
شارع شيخ خليفة بن زايد بالقرب من 

 محطة ميترو الكرامة
 1 الكرامة

+9714 2956632 +971 4 2958888 5550 
شارع الرقة بالقرب من محطة ميترو 

 الرقة
 2 شارع الرقة

 3 القصيص شارع القصيص بجانب سبينس 19678 7058888 4 971+ 6109732 9712+
شارع المطار بالقرب من دناتا مقابل  1069 4100 602 4 971+ 6109710 4 971+  4 ديرة



 

   

 وكالة الھوندا

+971 4 4091901 +971 4 4091900 118385 
شارع خالد بن الوليد بالقرب من مركز 

 برجمان
 5 خالد بن الوليد

 الفجيرة

 الفروع الموقع صندوق بريد هاتف فاكس
 

+9719 2224900 +971 9 2223900 770 
شارع حمد بن عبداهللا بالقرب من محطة 

 ادنوك
 1 الفجيرة

 رأس الخمية

 الفروع الموقع صندوق بريد هاتف فاكس
 

+9712 6109870 +9717 2051700 1633 
النعيمة مول ، منطقة االعمال المركزية 

 1 رأس الخيمة الجديدة

 الشارقة

 الفروع الموقع صندوق بريد هاتف فاكس
 

 1 الشارقة الرئيسي شارع الميناء ، بجانب البريد المركزي 4377 5737000 6 971+ 5722322 6 971+
 المنطقة الغربية

 الفروع الموقع صندوق بريد هاتف فاكس
 

+9712 8847663 +971 2 8846180 50013 
شارع مدينة زايد بالقرب من محكمة 

 مدينة زايد
 1 مدينة زايد

 
 
 
 
 
 


