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 مطعمًا

للمأكوالت السريعة

مطعمًا

 شاشات
عرض للسينما

وهو  أبوظبي  العاصمة  قلب  أبوظبي  العالمي  التجاري  المركز  ُيزين 
يشّكل وجهة ترفيهية استثنائية للسكان وزوارها على حّد سواء. 

التاريخي  األعمال  مركز  وسط  في  شامخًا  معماريًا  صرحًا  المول  يعد 
العالمي  التجاري  أبوظبي، بالمركز  في  سكني  مبنى  أطول  ويضّم 
أبوظبي وهو وجهة التسّوق األكثر شعبية، باإلضافة إلى السوق الذي 
التسجيد  يقع هذا  أصيل.  عربي  رائعة ذات طابع  تسّوق  تجربة  يقّدم 
القديمة  التجارية  المنطقة  في  التقليدي  أبوظبي  لسوق  العصري 
ويحتوي على كل ما قد يخطر في بالك، بدءًا من المصوغات التقليدية 
العربية  والعطور  المجوهرات  إلى  وصواًل  والتوابل  والحنة  والعبايات 

والمالبس واألكسسوارات.

لتعيش  جديدة  رائدة  وجهة  أبوظبي  العالمي  التجاري  المركز  يشّكل 
تجربة تسّوق فريدة من نوعها وتستمتع بروعة الترفيه وتتذّوق أطيب 
المأكوالت. ويحتضن هذا المول 230 متجرًا تجاريًا بما فيها 24 مطعمًا، 
 13 مطعمًا للوجبات السريعة، باإلضافة إلى نوڤو سينماز الذي يضم

8 شاشات ووجهة المطاعم العصرية ذي هب.

مرحبًا بك

مول وسوق
من السبت إلى األربعاء: 10:00 صباحًا – 10:00 مساًء 

الخميس والجمعة: 10:00 صباحًا – 12:00 منتصف الليل 

مواعيد العمل

ردهة المطاعم 
من السبت إلى األربعاء: 10:00 صباحًا – 10:00 مساًء 

الخميس والجمعة: 10:00 صباحًا – 12:00 منتصف الليل 
ترين جيم 

من األحد إلى الخميس: 5:30 صباحًا – 11:00 مساًء 
الجمعة والسبت: 6:00 صباحًا – 10:00 مساًء 

نوڤو سينماز
من األحد إلى السبت: 10:00 صباحًا – 3:00 صباحًا

هب*
من السبت إلى األربعاء: 12:00 ظهرًا – 2:00 صباحًا 

الخميس والجمعة: 12:00 ظهرًا – 3:00 صباحًا
*المطاعم المرّخصة 

لولو هايبر ماركت والمتاجر متعددة األقسام
من األحد إلى السبت: 8:00 صباحًا – 12:00 منتصف الليل 

سبينس
من األحد إلى السبت: 7:00 صباحًا – 11:00 مساًء

مواعيد عمل المركز التجاري العالمي
من السبت إلى األربعاء: 10:00 صباحًا – 10:00 مساًء 

الخميس والجمعة: 10:00 صباحًا – 12:00 منتصف الليل 

تسّوق،      
تذّوق 
والعب

عالمة تجارية



هب
ألنك تعتلي سلم أولوياتنا وألننا نعزم دومًا على تقديم األفضل 

قمنا بإضفاء بصمة خاصة على ذي هب. اكتشف أجواء هذا 
المكان الرائع ومطاعمه الراقية التي تقدم أطباقًا أصلية المذاق 

من مختلف أنحاء العالم بما فيها تامبا، جاز@ بيتزا اكسبريس، بو!، 
اوريجنال فيوجن وباك يارد بيسترو.      

يعكس السوق األناقة العصرية المتطورة بلمسة عربية أصيلة 
ويقّدم تجربة تسّوق رائعة حيث ستجد كل ما يحلو لك من 
مصوغات تقليدية وحنة وتوابل ومجوهرات وعطور عربية 

ومالبس وأكسسوارات. 

سوق

مول
يقّدم المركز التجاري العالمي أبوظبي مجموعة من الماركات 

العالمية المعروفة ومطاعم ذات أجواء مفعمة بالروعة، باإلضافة 
إلى سينما تضم 8 شاشات ومساحات شاسعة يدخلها الضوء 

الطبيعي نهارًا ليجعلك تختبر شعور االسترخاء بامتياز. 

يمتاز فندق كورت يارد ماريوت في المركز التجاري العالمي أبوظبي 
بتقديم أرقى المعايير العالمية في عالم الضيافة، فهو يتمّتع بموقع 

مثالي في قلب العاصمة أبوظبي، ويضم 195 غرفة توفر للنزالء 
مزيجًا متكاماًل من الرفاهية والراحة في آن واحد. كما أنه يفضي 
مباشرة إلى المول، مما يجعله وجهة أكثر من رائعة للمسافرين 

والسائحين على حّد سواء، ويعّزز من مكانته كوجهة متفّردة للضيافة 
في العاصمة أبوظبي.  

كورت يارد ماريوت



كل ما تتمناه وأكثر 
التحف اليدوية/ السجاد والهدايا 

الكتب والقرطاسية/ ألعاب األطفال/ األلعاب  
المتاجر متعددة األقسام 

المقاهي

1

ردهة المطاعم 
المطاعم

2

األجهزة اإللكترونية/ األجهزة
الترفيه

األزياء – األكسسوارات/ الجلد/ األمتعة
األزياء – الرجالية

األزياء – النسائية والرجالية
األزياء – النسائية 

3

اللياقة البدنية
الورود

األحذية
الصحة والجمال/ مستحضرات التجميل

األثاث المنزلي/ األكسسوارات/ اللوازم المنزلية

4

الهايبر ماركت والسوبر ماركت 
المالبس الداخلية

البصريات والنظارات الشمسية
العطور والبخور

الخدمات:
الخدمات المالية

الصيدلية والخدمات الطبية
االتصاالت

السياحة

5

الخدمات الخاصة
المتاجر المتخصصة

المالبس والمعدات الرياضية
الخياطة

الساعات والمجوهرات

6

الطابقالهاتفاسم المتجررقم المتجر

التحف اليدوية/ السجاد والهدايا 

5082400G 02الجابر جاليري59

5082400G 02الصقر الذهبي للتحف والهدايا21

6260982G 02بيت الكشمير51

5082400G 02درازنG-أكشاك

5082400G 02غاليري الفاتن للتحف63

5082400G 02معرض الخليج G-أكشاك

5082400G 02آي لوف يو آي إي43

5082400G 02كاني هوم17

5082400G 02كوخ كشمير 45 ,15

5082400G 02 برايد اوف كاشمير 40

5082400G 02مآثر اليدوي 41 

5082400G 02ركن الذكريات G-أكشاك

5082400G 02بيت السجاد العجمي والتحف القديمة 28

5082400G 02ريشي للتحف والهدايا50

5082400B2 02ريبونيرا27

5082400G 02تحفة للهدايا36

5082400G 02وادي الحرف G-أكشاك

الكتب والقرطاسية/ ألعاب األطفال/ األلعاب  
6211799L2 04المجرودي18

5082400L2 02تويز فور لس13

المتاجر متعددة األقسام 
8006927L1سنتربوينت1

5082400L2 02لولو 1

5082400G 02ماكس1

5082400G 02آر آند بي32

المقاهي

5082400Rooftop 02المندوس التيراس

5082400G 02بيغل فاكتوري 32

5082400B2 02كاريبو كوفي10

5082400G 02سينابونG-أكشاك

5082400L1 02كوستا5

5082400G 02لينز كافيه                     14

5082400G 02من اآلخرG-أكشاك

5082400G 02ناتا لشبونة54

1
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الطابقالهاتفاسم المتجررقم المتجر

المقاهي

6777111Rooftop 02رواق سبورت كافيهالتيراس

5082400G 02سالملكG-أكشاك

5082400G 02ستار بكس كافيه11

5082400L1 02ستروبوافيل كافيهL1-أكشاك

5082400G 02ذا رو بالس3

ردهة المطاعم 

5082400L1 02مطعم وكافتيريا األوتوماتيك38

5082400L1 02دونر & جيروس42

DQ02 5082400L1 جريل اند تشيل37

5082400L1 02هانوي8

5082400L1 02هوت بااليوك6

5082400L1 02مطبخ جهانجير40

5082400L1 02مطعم جيميز كيلر براونز43

522252L1 600دجاج كنتاكي39

5082400L1 02ماكدونالدز24

600540440L1بابا ميرفيز بيتزا41

5082400L1 02بوبايز44

المطاعم

5082400G 02المندوس25

5082400L4 02بي واي بي 2

5082400G 02شابان بوغ20

5082400L2 02إلشيكو3

5082400L2 02حاتم2

5082400L5 02جاز@ بيتزا اكسبريس1

5082400L3 02خزانة3

5082400L3 02ناندوز11

5082400G 02بانكيك هاوس7

5082400L1 02باباروتي31

600540440B2بابا ميرفيز بيتزا15

5082400G 02شكسبير اند كو6

5082400L3 02مطعم شوغر فاكتوري5

5082400L6 02تامبا1

5082400L3 02تكادو4

3 2

الطابقالهاتفاسم المتجررقم المتجر
األجهزة اإللكترونية/ األجهزة

5082400B2 02الضمان للهواتف المتحركةB2-أكشاك

5082400L1 02اراباشL1-أكشاك

5082400B2 02هاي فون تيليكومB2-أكشاك

الترفيه

5082400L3 02اكشن زون1

5082400L3 02نوڤو سينماز10

5082400L1 02بوب ان اند بلي14

األزياء – األكسسوارات/ الجلد/ األمتعة

5082400G 02براتشلياليني20

5082400L1 02كليرز17

5082400G 02لوفيزا15

5082400G 02ماركاتي باالزو36

األزياء – الرجالية

5082400L1 02غانت19

األزياء – النسائية والرجالية

5082400L1 02بي إتش إس26

5082400L2 02براندز فور لس12

5082400L1 02إتش آند إم25

5082400L1 02إم آند كو27

5082400G 02باشتوش 12

5082400L1 02بيير بالمان باريس28

5082400L2 02بيير كاردان باريس8

7053916L1 04سكور برذرز20

5082400L1 02يو أس بولو18

 األزياء – النسائية

5082400L1 02بيسان لألزياء15

5082400G 02كرافتس رويال 16

5082400G 02ايكسوتيك حبايب فاشن33 ,61

5082400G 02جس مارسيانو 4

5082400G 02بيرفيكت ستار 60

5082400G 02ريا ماريا24

5082400L1 02سنسو33
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الطابقالهاتفاسم المتجررقم المتجر

اللياقة البدنية

5082400B2 02ترين جيم30

الورود

5082400G 02بلس9

األحذية

5082400G 02ألدو23

5082400G 02سي سي سي30

5082400L1 02كي كورنر

5082400G 02سنيكر ديستركت

الصحة والجمال/ مستحضرات التجميل

5082400G 02باث & بودي وركس18

5082400G 02صالون بداشنج للتجميل68

5082400G 02ديرمالوجيكا34

5082400B2 02مركز دكتور نيوترشن8

5082400B2 02هولند آند باريت24

5082400G 02هني كومب صالون وسبا للسيدات35

5082400G 02كرايوالن مكياج بروفيشنال35

5082400G 02الفيرن44

5082400B2 02نستايل مركز تجميل28

5082400G 02ريتوالز للتجميل33

5082400L2 02ذا هير وورك شوب اكستنشنز9

5082400B2 02ذا نيل سبا14

5082400L1 02أوربن مايل الونج12

األثاث المنزلي/ األكسسوارات/ اللوازم المنزلية

5082400L1 02آرت هب35 

5082400L2 02فن البيوت5

5082400L2 02يوسك10

5082400G 02كودو للفنون 46

5082400L2 02حول اإلمارات1

5082400L1 02ويلتون تزيين الكيك10

الطابقالهاتفاسم المتجررقم المتجر

 الهايبر ماركت والسوبر ماركت

5082400L1 02لولو هايبر ماركت46

5082400B2 02سبينس19

المالبس الداخلية

5082400G 02السنزا26

5082400G 02فاليج25

5082400G 02ڤيكتوريا سيكريت17

البصريات والنظارات الشمسية

5082400G 02الجمال للنظارات57

5082400B2 02البصريات الكبرى21

العطور والبخور

5082400G 02عبد الصمد القرشيG-أكشاك

5082400G 02دار المسكG-أكشاك

5082400L1 02دلع22

5082400G 02طيف  االماراتG-أكشاك

5082400L2 02األوروبية للعطور7

5082400G 02زلزله للعطورG-أكشاك

الخدمات:

الخدمات المالية

5082400G 02األنصاري للصرافة31

5082400L1 02لولو للصرافة46

الصيدلية والخدمات الطبية

5082400B2 02صيدلية المنارة16

5082400G 02كيبوت لألحذية47

5082400G 02صيدلية مارينا23

االتصاالت

101B2اتصاالت23

السياحة

5082400G 02بريمير للسفر والسياحة11

5082400B2 02فاسكو للسياحةB2-أكشاك

السوقذي هبالطابق 3الطابق 2الطابق 1الطابق األرضيالطابق السفليالسوقذي هبالطابق 3الطابق 2الطابق 1الطابق األرضيالطابق السفلي



6

الطابقالهاتفاسم المتجررقم المتجر

الخدمات الخاصة

5082400B2 02فاست لتأجير السياراتB2-أكشاك

5082400G 02فالش باك فوتوغرافيG-أكشاك

5082400B2 02تدبير9

5082400B2 02في إف إس2

المتاجر المتخصصة

5082400B2 02محمصة الرفاعي26

5082400G 02الساري للعسل واألعشاب49

5082400L1 02بابل ستيشنL1-أكشاك

5082400L1 02فرش واي L1-أكشاك

5082400B2 02كري مكنزي وشركاه25

5082400G 02الديراخ شوكوال سويسرية73

5082400G 02موفنبيكG-أكشاك

5082400G 02شوكوال رويسG-أكشاك

5082400B2 02سبيد للهداياB2-أكشاك

5082400L2 02تشيبو بروزانتي11

5082400G 02وادي الزعفران52

المالبس والمعدات الرياضية

5082400G 02اتليتس كو29

5082400B2 02سن أند ساند سبورتس فاكتوري أوتليت20

الخياطة

5082400B2 02استيش ان تايم للخياطة22

الساعات والمجوهرات

5082400G 02مجوهرات السراج58

5082400G 02محمد رسول خوري وأوالده55

5082400G 02باندورا16

5082400G 02بيور جولد22

Liwa St

5t
h  St

Hamdan Bin M
ohammed St

Shk. Rashid Bin Saeed St

Liwa StWTC Residential Tower
Burj Mohammed Bin Rashid

WTC Abu Dhabi
Novo Cinemas, The Mall
at World Trade Center

Courtyard by Marriott
World Trade Center Arabtec Tower

خريطة الموقع 

المرافق والخدمات

 فريق االستجابة خدمة الصرافة
لحاالت الطوارئ

 خدمة 
صف السيارات

دليل المول باستخدام 
شاشة تعمل باللمس

 خدمة غسيل السيارات 
)في مواقف السيارات(

 قسم األمن 
لمدة 24 ساعة

في المول 

 

منطقة مخصصة للصعود 
والنزول من سيارات األجرة

عربات األطفال مكتب
خدمة العمالء

قسم المفقودات الكراسي المتحركة

أجهزة الصراف اآللي

خدمة الواي 
فاي المجانية

مواقف للسيارات مجانًا 
لمدة ثالث ساعات

مواقف سيارات مخصصة 
ألصحاب الهمم

خدمة تأجير
السيارات 

 غرف الصالة 
)للرجال والنساء(

7

خدمة عمالء 
افتراضية

قسم
بطاقة الهدايا

          

خدمة البحث
 عن مكان

وقوف سيارتك

السوقذي هبالطابق 3الطابق 2الطابق 1الطابق األرضيالطابق السفلي



ُيمنع تبادل القبل والتعبير 
العلني عن المشاعر

ُيمنع استهالك المشروبات الكحولية 
داخل المول

ُيمنع القيام باألنشطة الخطيرة 
مثل األلعاب الرياضية أو التزّلج 

داخل المول

ُيمنع اصطحاب الحيوانات األليفة 
إلى المول

قواعد اللباقة

الرجاء ارتداء مالبس محتشمة. 
ننصح بتفادي المالبس الكاشفة 

للكتف والركبتين

ُيمنع التدخين في جميع أرجاء المول

اتصل بنا
لالستفسارات العامة أو لالستفسار عن اإليجار: 5082400 02

خدمة المفقودات: 5082468 02



يناير 2021

المركز التجاري العالمي
أبوظبي


