
دليـل التسّوق



ياس مول وجهتكم المثالية إلى عالم من األزياء الفاخرة التي تليق بكم، 
واألطباق المنّوعة التي ُترضي مذاقكم، ووسائل التسلية التي تمأل أوقاتكم 

متعة وتشويق، في ياس مول، تكتشفون دومًا المزيد، ومع بطاقة هدايا 
ياس مول، تستمتعون بخيارات ال تنتهي من التسّوق والتذّوق والترفيه.

خدمة التسوق االفتراضية
خدمة العمالء االفتراضية

 خدمة مجانية للتسوق بدون
هم حمل األكياس – أكياسي

قسم المفقودات والموجودات
خدمة شرائط المعصم لألطفال

في حال تعرضهم للضياع
خدمة صف السيارات 

خدمة شحن السيارات الكهربائية
خدمات سيارات األجرة

غرف لتغيير مالبس األطفال
خدمة الواي فاي المجانية

خدمة البحث عن مكان وقوف سيارتك
غرف الصالة

خدمة غسيل السيارات
قسم األمن لمدة 24 ساعة في المول

ساعات العمل

دومًا بخدمتكم

 المحالت التجارية، المطاعم، مطاعم ممشى
الشالل، ردهة المطاعم والمرافق الترفيهية

السبت إلى األربعاء: 10:00 صباحًا - 10:00 مساًء
الخميس والجمعة: 10:00 صباحًا - 12:00 منتصف الليل

المقاهي
يضّم المول مجموعة من المقاهي التي تفتح أبوابها ابتداًء من الساعة 8:00 صباحًا. 

وللمزيد من المعلومات، الرجاء االستفسار من مكتب خدمة العمالء.

كارفور
9:00 صباحًا - 12:00 منتصف الليل يوميًا:  

80073232 الهاتف:  

ڤوكس سينما
لمواعيد العرض، ُيرجى االّطالع على دليل أفالم ڤوكس سينما أو زيارة الموقع

www.voxcinemas.ae
9:00 صباحًا - 12:00 منتصف الليل يوميًا:  

600599905 الهاتف:  

معلومات االتصال
 لالستفسارات العامة/ لالستفسارات المتعّلقة

بالمحالت التجارية
800 YASMALL |  

لالستفسارات المتعلقة بوسائل اإلعالم
info@yasmall.ae

قائمة المحتويات

03الكتب/ القرطاسية/ األلعاب/ الهدايا/ الهوايات

الشوكوالته/ اآليس كريم/ الحلويات
المتاجر المتعّددة األقسام

04المطاعم والمقاهي

05ردهة المطاعم

المطاعم
06اإللكترونيات/ األجهزة المنزلية/ الهواتف النّقالة

الترفيه
الموضة - اإلكسسوارات/ الجلدية/ األمتعة

07األزياء - األطفال واألمومة

األزياء - الرجال
األزياء - الرجالية والنسائية

09األزياء - النساء

األزياء - الرجل الشرقي
األزياء - السيدة الشرقية

األحذية
10الصحة والجمال/ مستحضرات التجميل/ العطور

11المفروشات واإلكسسوارات المنزلية

12هايبر ماركت

المالبس الداخلية ومالبس السباحة
البصريات والنظارات الشمسية

الخدمات
13الخدمات - المصارف والخدمات المالية

الخدمات - صيانة السيارات
الخدمات - إدارة المرافق

مساحات مكاتب للخدمات
الخدمات - الصيدليات والمراكز الطبية

الخدمات - االتصاالت
المتاجر المتخّصصة

14متاجر الرياضة

المنسوجات والخياطة
المجوهرات والساعات



الهاتفالعالمة التجاريةرقم المتجر

الكتب/ القرطاسية/ األلعاب/ الهدايا/ الهوايات

107a025650153بوردرز

025650870مركز التعليم المبكر122/123

0521589450فاندوم151

0565337962 غيك نايشن150

0565337961 ألعاب جيكاي118

026742043 هامليز124/125

025651863ليغو153

131Bبايبر شايز

025650606تويز آر أص088

الشوكوالته/ اآليس كريم/ الحلويات

KLG-0040545848792باسكن روبنز

0545848792بنز كوكيز089

025650064كانديليشوس154

800YASMALLلولي & بوبس120

WG06024912228منتشيز

025651762باتشي096

المتاجر المتعّددة األقسام

025651484سنتربوينت028

024926500دبنهامز028/029/030

025650012ماركس وسبنسر120/121

800879266ترايانو098/099/100

800879266ترايانو105

الهاتفالعالمة التجاريةرقم المتجر

المطاعم والمقاهي

156C% 028866060أرابيكا

انتروكوت كافيه دي باريس 161

االفتتاح قريبًااربيكا157

025620256كافيه نيرو165

0568387792كامل كوكيز046

008A0501897796كاتورا كافيه

0508035247شات تايم005

025666235شوكوميلت076

026746392سينابون010

CC0568771349كونسبت كافيه

025655554كبا قهوة147

156B0501121094فور ايفر روز كافيه

025844221جوديفا كافيه184

025650755إيلي كافيه166

0508467993كاترينا002

160B)EDG(  0567547135لو كلير دو جيني

025650986البريوش038

025627188الديراخ144

026210304الدوريه187

025460098ليتو188

025655776بابا روتي033

باركا كافيه134/135

025650943بول كافيه178/179/180

025837111 رين كافه071

025655554 سو غاوي147

024926678ستاربكس007

156a024926686ستاربكس

WLG07026958287ستاربكس

025651171ذا كوفي كلوب006

0547820533ذا جي كافيه037

KLG-0030562323833يلو كافيه

4 3
الطابق السفليالطابق األرضيالطابق األولالطابق السفليالطابق األرضيالطابق األول



56

الهاتفالعالمة التجاريةرقم المتجر

ردهة المطاعم

آسيا اكسبرس104

114a024444280اساي اكسبرس

026772412مطعم األتوماتيك096

CE02025651208برجر فيول

025651437برجر كينغ109

025666633ديكيز باربكيو بيت092

025667563دونر كباب105

0567346445هارديز107

026657000كابالش باربات106

0551492586دجاج كنتاكي100

0564018049ماكدونالدز102

0529126692بابا مورفي بيتزا101

0558599614بيتزا هت098

024926656شيك شاك111/117

025517060شيش شاورما108

025650754تاكو دي كاسا113

المطاعم

WG04028772272الفنر

025651329أنا086/087/088/090

024926680اشاز169

CE06047059815تشيليز

CE070547573100دش داش

CE04025650612فش آند كو

CE05025651849جاليتوز

0566848913ٱوف ذا هوك052

024926670بي إف شانغز135/163/164

WLG02025500567راسوي غار

025650170شكسبير آند كو167

الهاتفالعالمة التجاريةرقم المتجر

159/159t/160025620250طاولة أوتو

CL-073025631424تكساس دي برازيل

CL-066024926650تكساس رودهاوس/
024926651

024926639ذا تشيز كيك فاكتوري156

0502617257إيربن ريتريت052

159B025633377لينز

025623858فابيانو171

026224157زازا010/011

اإللكترونيات/ األجهزة المنزلية/ الهواتف النّقالة

80004441824آبل163

025621275إي سيتي020

025650932إي ماكس لإللكترونيات087

025651335المحالت الكبرى ديجيتال018

025651319فيرجن ميغاستور086

الترفيه

WLG04028865841دير أدفنتشر بارك

 /025651639فن ووركس091
025651242

800382246255كيدزاينا042

KL1-0040501827168ليغو بوب إن آند بالي

KL1-021C800رولنغ ويلز للترفيه-Yas Mall

600599905ڤوكس سينما090

الموضة - اإلكسسوارات/ الجلدية/ األمتعة

143a025650909آيجنر

025650412اسبينال أوف لندن171

165A6454008 02بيبي فتيحي

025651665بريكس037

024926596كليرز006

025650032فيذرز074

الطابق السفليالطابق األرضيالطابق األولالطابق السفليالطابق األرضيالطابق األول



الهاتفالعالمة التجاريةرقم المتجر

165b025650079جاشنمال

025650294لفيزة025

025651444مايباخ092

025650429مايكل كورس151

025650940مونت بالن094

0555848303نيكولي155

األزياء - األطفال واألمومة

025651484بيبي شوب )سنتربوينت(028

025651816ديزل كيدز063

063a024483137جكادي

024926584جستس040

025650308كيدز بازل065

024926613مذركير039

025651084أوكايدي واوبيبي137/138

037a0553326527بابلوسكي

142a025651618بيتي باتو

047053954ساكور كيدز064

025651856زيبي141

األزياء - الرجال

025650339هوجو بوس082

األزياء - الرجالية والنسائية

024926562أمريكان إيجل أوت فيترز132

026216926باوهاوس145

025650554بيرشكا027

028865332براندز فور لس111

0547932095كالفن كالين149

78

الهاتفالعالمة التجاريةرقم المتجر

024926589كولكشن أوف ستايل031

138b025651280ديسيجوال

025651650ديزل104

025651585فريد بيري150

025650248جانت024

156/156a024926534 أتش آند أم/ 
024926530

025650233هوليستر138

025650854الكوست175

055/056a0547932228أل سي وايكيكي

056A0565268972ليفايز

025651936ماسيمو دوتي085

0565056027ماكس فاشون021

024926556موجي132/133

024926561نكست053/054

0547932047آر آند بي107

025650801/02رد تاغ016

047053953سكور برذرز158

025651898سكوتش آند صودا149

025651484سبالش )سنتربوينت(028

025650279تيد بيكر083

0564041964تومي هيلفغر146

25620274اوربن اوت فيتر161

025650912زارا137

الطابق السفليالطابق األرضيالطابق األولالطابق السفليالطابق األرضيالطابق األول



الهاتفالعالمة التجاريةرقم المتجر

األزياء - النساء

145A17 024451077بوتيك

024926593كوست005

025630878دي كي إن واي145

026668910جوليو تويست تيينز170

157b0509674698كاندل اند كايلي

025650084مانغو176/177

024926586مونكي130

KM-0010501341444سيرينا

025651275ستراديفاريوس127

0529666276صوفيا بغنيم 073

025468989أونديز026

األزياء - الرجل الشرقي

026320101كالش167

025621175 محل عبد الله حسين خنجي078

األزياء - السيدة الشرقية

108a025642250كشخة

025621176محل خنجي للشيله والعبايا012

026665450لوزان077

025632695موزان148

األحذية

0547932246أحذية الدو وملحقاتها128

024915024أنطونيو166

0547932147اتليتس كو081

026788715كافالو080

134a0547932207شارليز آند كيث

026667536كالركس162

148a024450716كول هان

910

الهاتفالعالمة التجاريةرقم المتجر

0547932149 دّيون133

 129/129A025751627دو زو لو

0553348429إيكو115

024926581فوت لوكر058

020A025464222فيت فلوب

025566221كيبوت014

025650515برايفت كولكشن084

025460473بريتي بلرينا116

025651484شو مارت )سنتر بوينت(028

026342069سارة جيسيكا باركر148

080a0547932146سكيتشرز

االفتتاح قريبًافنتشي008

الصحة والجمال/ مستحضرات التجميل/ العطور

025651139عبد الصمد القرشي020

025529858آيسوب154

024464343العربية للعود008

025522054اتلير  للعطور097

026677773بيبي سبا009

132a024926614باث آند بودي ووركس

134b025651149بوبي براون

146Blonde Beauty Lounge025465090

024926628 شارلوت تيلبري134

016a025632999دكتور نيوترشن

0559168702وجوه126

0562125361صالون فيغارو013

025651410جود هيلث نيوتريشن سنتر047

025651327هاي اند اورينتال بوتيك086-089

138a024926607جو مالون

025620235جاز لونش سبا017

025650533كيكو ميالنو153

الطابق السفليالطابق األرضيالطابق األولالطابق السفليالطابق األرضيالطابق األول



الهاتفالعالمة التجاريةرقم المتجر

024926730لي البو130

151a025650675لوكسيتان

025650060لوفت فيفث أفينو021

025551919عيادة لومير الجلدية084/085

045608508لوش013

125a024926579ماك

025650605ميك أب فوريفر164

025650479مكياجي121

024477927نايل ستايل بيوتي سنتر007

166a025650892نيلز يارد ريميديز

025650194إن ستايل نيل الونج006

132b024926731 إن واي إكس

0504482948أورو جولد017

026666088بيرفيوم باي172

0547932049ريتشويلز119

025651690سيفورا182

025652577عطور ذهب079

025657686ذا بودي شوب011

019a025650742ذا فيس شوب

025650707تيبس آند توز011

025650707تيبس آند توز015

المفروشات واإلكسسوارات المنزلية

0543032436المعدن لألثاث020/021

028867123بلومر032

025651610دويل030

022458885ايثان & ألين134/135 

0547820533ي واي اس كي037

800694663هوم سنتر034/035

االفتتاح قريبًاإتش أند أم هوم052

025651484اليف ستايل )سنتربوينت(028

024926545بوتري بارن001/002/003

024926545بوتري بارن لألطفال001/002

1112

الهاتفالعالمة التجاريةرقم المتجر

136A025465589سابسا لتجارة المراتب

030A026395019سيمبلي كيتشن

133A0508221409ستريس ليس

025650611ذا ون090

024926602وست إلم026

025650976زارا هوم136

الهايبرماركت

80073232 كارفور001

المالبس الداخلية ومالبس السباحة

025651413السينزا051

025650269نعومي باالس066

024926540بينك032

025650018تريومف010

0505357952فاليج183

024926541فيكتوريا سيكريت033

025651430وومنز سيكريت022

البصريات والنظارات الشمسية

025650451الجابر للنظارات023

025650090ألفا للبصريات 004

170A025650440افانتي

025651615مغربي للبصريات152

026717067ريفولي اي زون114

024926619سوالريس127

024926575فيجن اكسبرس019

025651444نظارات يتيم091/092

الخدمات

 مركز الخدمات

M

موقف السينما

أول داي ميني مارت
دي أتش أل 

يوروبكار
استديو أوركيد

برستيج لتصليح الهواتف المتحّركة
صالون شارب لوك لرجال

024469943

025651284

025650290

024452266

0508115055

0567773937

الطابق السفليالطابق األرضيالطابق األولالطابق السفليالطابق األرضيالطابق األول



الهاتفالعالمة التجاريةرقم المتجر

الخدمات - المصارف والخدمات المالية

026591201بنك أبوظبي التجاري003

015a025010700بنك أبوظبي اإلسالمي

025650126االنصاري للصرافة016

600525500بنك أبوظبي األول109

الخدمات - صيانة السيارات

SER - 05025651506كار زون

025536669بيجو110

الخدمات - إدارة المرافق

024080800خدمة031

مساحات مكاتب للخدمات

 160A/159/160024103500كالود سبيسز

الخدمات - الصيدليات والمراكز الطبية

025650770صيدلية المنارة019

025651587صيدلية بن سينا108

025651314هولند وباريت012

 024926597صيدلية بوتس008/009

EXT. 757 045610000صيدلية اليف001

025651654صيدلية سوبركير016

025620034أس أن أو دانتل046

الخدمات - االتصاالت

800155دو004

800101اتصاالت112/113

المتاجر المتخّصصة

WG09025651550الجابر جاليري

025651200دايسو017

WLG08024938320متجر فيراري

131A-132A026674514 مينيسو 

1314

الهاتفالعالمة التجاريةرقم المتجر

026674643نسبريسو181

025651535مركز التدخين 007

WLG010505351225كامل كومبني

متاجر الرياضة

025650664أديداس059

025650812غو سبورت080

025650688نايك060

مغلق مؤقتًاأوكلي057

025650069سن آند ساند سبورتس لألطفال061

168a025620045أندر ارمور

المنسوجات والخياطة

025633430ستيتش إن تايم للخياطة009

المجوهرات والساعات

140/141/142/142a025650054مجوهرات المنار العالمّية

025650054مجوهرات المنارة139/140

024435300الرميزان173

025651431داماس للمجوهرات169

025468265جوهرة170

093
محمد رسول خوري وأوالده 

025650586)رولكس(

025650174أوميجا144

024Aاالفتتاح قريبًاباندورا

024467363مجوهرات بيور جولد174

176a025650435ريفولي

025651647سواروفسكي152

097a026669079ياسايان

143a025651516زن دايموند

الطابق السفليالطابق األرضيالطابق األولالطابق السفليالطابق األرضيالطابق األول



بدون
كالم معسول!

شارك رأيك بصراحة واحصل على فرصة 
الفوز بجائزة!

امسح وشارك في استطالع الرأي





المرافق والخدمات:

خدمة التسوق
االفتراضية

خدمة العمالء
االفتراضية

 خدمة مجانية للتسوق بدون
هم حمل األكياس – أكياسي

خدمة تأجير عربة األطفالخدمة الصرافةخدمة الكراسي المتحركة

 قسم األمن لمدة 24خدمة غسيل السياراتغرف الصالة
ساعة في المول

 غرف لتغيير
مالبس األطفال

 خدمة الواي فاي
المجانية

 خدمة البحث عن مكان
وقوف سيارتك

خدمات سيارات األجرةقسم بطاقة الهدايا شحن السيارات الكهربائية

قسم المفقودات
والموجودات

خدمة شرائط المعصم لألطفال 
خدمة صف السياراتفي حال تعرضهم للضياع

قواعد اللباقة:

 الرجاء ارتداء مالبس محتشمة.
 ننصح بتفادي المالبس الكاشفة

للكتف والركبتين.

 ُيمنع التدخين في جميع
 أرجاء المول ومواقف السيارات

وفقًا لمتطّلبات استدامة.

ُيمنع استهالك المشروبات
الكحولية داخل المول.

 ُيمنع القيام باألنشطة الخطيرة
 مثل األلعاب الرياضية أو التزّلج

داخل المول.

ُيمنع اصطحاب الحيوانات
األليفة إلى المول.

ُيمنع تبادل القبل والتعبير العلني عن المشاعر.



GLUE AREA

اتبع هذه التـعـلــيـمات للسالمة:

ارتِد كمامة الوجه

استخدم معقم اليدين

احصل على التطعيم
للدخول إلى المول

أو المرور PCR مطلوب
األخضر للدخول إلى المول

اترك مسافة

 سيتم فحص جميع الزوار
EDE من خالل ال




