
Commercial Shops for Rent
معارض تجارية لإليجار

Contact Details

Palestine St., Jeddah, Kingdom of Saudi Arabia
Tel: 6010300     |     Mob: 0545516430    |    E-mail: leasing@haljgroup.com



Danoub
الدانوب

Sands Hotel
فندق الرمال

fuddruckers
فدركرز

BMW
بي ام دبليو

IN THE HEART OF JEDDAH’S  
COMMERICAL HUB 

The strategic location of “Hadia Stores”
- a range of retail shops - is ideally situated in 
the same complex as the Mövenpick Hotel 
Tahlia. The location is found in the heart of 
Jeddah city, located on a prime area that 
includes a various of commercial activities and 
attractive landmarks that enjoy high traffic 
around the clock. 

“Hadia Stores” offer you a fabulous opportunity 
to have your business in a unique spot. All the 
units offer a street frontage access providing an 
easy access in an important cross street. “Hadia 
Stores” are available in different sizes and 
spaces, to suit your business needs.

ُكن في قلب جدة التجاري
إن الموقع اإلستراتيجي الذي تحتله "هادية ستورز" (مجموعة 

من المعارض التجارية) يزداد تميزًا كونه يقع على واجهة 
فندق "موفنبيك التحلية". كل ذلك في قلب جدة النابض، 

وعلى طريق يضم عددًا من المعارض التجارية الراقية والمعالم 
البارزة، ويشهد حركًة مروريًة على مدار الساعة. 

 

تضع " هادية ستورز" بين يديك فرصًة رائعة لتواجد نشاطك 
التجاري في بيئة فريدة، حيث تتميز كافة الوحدات بواجهات 

مطلة على الشارع العام وعلى تقاطع طرق تجارية هامة في 
موقع يسهل الوصول إليه من مختلف الجهات. وتتوافر 
المعارض بمساحات مختلفة، بحيث تلبي كافة احتياجات 

نشاطك التجاري.
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Jameel Square
جميل سكوير

H
ailStreet

شارع حائل

Prince Mohammed Bin Abdulaziz St. (Al Tahlia) لتحلية)
لعزيز (ا

حمد بن عبد ا
 األمير م

شارع

Abdulrahman At Tubayshi Street

ن الطبيشي
دالرحم

شارع عب

H
ailStreet

شارع حائل



Features
• Double height retail spaces, up to 8 meters 
with full glass fronts.

• Possibility of merging more than one shop to 
meet your requirements.

• Full provisions to fit all commercial needs. 

• Ample parking for Customers.

المساحات والمزايا
• مساحات تجارية بارتفاعات مزدوجة تصل إلى 8 أمتار، 

مع واجهات زجاجية كاملة.

• إمكانية دمج أكثر من محل، للحصول على مساحات 
أكبر حسب الحاجة التجارية.

• تجهيزات حديثة تلبي مختلف االحتياجات التجارية.

• مواقف سيارات رحبة للعمالء.
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الدور األرضي
Ground Floor

دور الميزانين
Mezzanine Floor

مخطط المعارض
Shops Plan
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Abdulrahman At Tubayshi Street شارع عبدالرحمن الطبيشي

Parking مواقف السيارات

Movenpick Hotel Tahlia
فندق موفنبيك التحلية



A WORLD OF LAVISHNESS

The Strategic location of "Hadia Stores" 
alongside the Mövenpick Hotel Tahlia gives it 
an extra value, making it a unique business 
destination for both hotel and non-hotel 
guests. The Mövenpick Tahlia Hotel is 
distinguished by luxury accommodation, state 
of the art amenities, and 161 elegant rooms and 
suites.

The Mövenpick Hotel Tahlia will be the home of                     
               launched by India’s renowned Chef 
Vineet Bhtia who won the prestigious Michelin 
Star twice. Rasoi will be offering its visitors a 
gastronomic journey into the latest trends in 
contemporary Indian cuisine. Mövenpick Hotel 
Tahlia and “Hadia Stores” are amongst the real 
estate development projects developed by 
Hadia Abdul Lateef Jameel Co. Ltd.

عالٌم من الفخامة
تواُجد " هادية ستورز" على واجهة فندق "موفنبيك التحلية" 

يمنحها قيمًة إضافية، ويجعلها وجهًة تجارية رائعة لزوار 
الفندق وغيرهم. ويتميز فندق "موفنبيك التحلية" بأساليب 

اإلقامة الفخمة ووسائل الراحة العصرية والغرف واألجنحة 
الفارهة التي تبلغ ١٦١ غرفة وجناحا.

وسيضم الفندق "مطعم راسوي" الذي يقّدم تشكيلة واسعة 
من األطباق الهندية والعالمية الشهية من إعداد الطاهي 

الشهير "فينيت"، احد ابرز الطهاة عالميًا والحائز على تصنيف 
ميشالن العالمي للمطاعم. وُيعتبر فندق "موفنبيك التحلية" 

و"هادية ستورز" ضمن مشاريع التطوير العقاري لشركة هادية 
عبد اللطيف جميل. 
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