
 

 

 

Saudi Jawahir Opens De Beers Diamond Jewellers First Store in 

Saudi Arabia 

Saudi Jawahir Trading Company is delighted to announce the opening of De Beers new store 

at Centria Mall in Riyadh, the brand’s first location in Saudi Arabia. 

“We are delighted to unveil our first store in Saudi Arabia with our partner Saudi Jawahir 
Trading Company. We have designed this store to fully express our brand’s uniqueness and 
convey our 130 years of diamond mastery. Through this beautiful space, dedicated to our 
craft, we invite our clients to explore our diamond jewellery creations through an intimate 

and personal experience where expertise meets emotion.”  
explains François Delage, CEO De Beers Diamond Jewellers. 

 

 

De Beers Diamond Jewellers, Riyadh  

Located on the Ground Floor of Centria Mall, this new store reflects the heritage of De Beers 

and showcases a varied array of its timeless jewellery creations in an atmosphere of 



 

welcoming elegance and warmth. Every aspect of the store has been carefully considered 

and tailored to guide the jewellery devotee around our unique High Jewellery pieces, our 

iconic collections, including the Talisman and the Enchanted Lotus, and our wondrous Bridal 

diamond creations. 

At De Beers, we are proud to offer peerlessly beautiful diamond jewellery. Our experts at 

the De Beers Institute of Diamonds select each diamond individually and choose only those 

with perfect facet angles and alignment. Our selection standards go above and beyond the 

Four Cs.  When purchasing a round brilliant diamond at De Beers, customers are invited to 

peer into the heart of their diamond for themselves with the De Beers Iris. Exposing the 

diamond to light, this in-store demonstrator allows you to visualise the perfect light 

reflection and discover exactly why your diamond is incomparably beautiful. 

We welcome you to discover this heritage and expertise at our Home of Diamonds since 

1888. 

 

 

LOCATION 

De Beers Diamond Jewellers at Centria Mall 

Olaya St, Al Olaya 

Riyadh, Saudi Arabia 

 

Hours of Operation 

Saturday - Thursday: 10 am – 11 pm 

Friday: 4.30 pm – 11 pm 

 

De Beers has a worldwide presence in key locations including the flagship stores on Old 

Bond Street in London and Madison Avenue in New York. 
 

 

 



 

 

 

 

ABOUT DE BEERS DIAMOND JEWELLERS 

 

The Home of Diamonds since 1888, De Beers creates wondrous jewels with peerlessly 

beautiful diamonds to celebrate all of life’s events. Over 130 years of diamond mastery go 

into creating each individual design. De Beers is entirely committed to authenticity and 

integrity. De Beers meticulously hand-selects the world’s finest diamonds for their unique 

Fire, Life and Brilliance. 

 

Every diamond above 0.20 carats is microscopically branded with the De Beers Marque 

and catalogued in the De Beers diamond registry. Every client receives a De Beers 

Certificate of Authenticity detailing the specifications of their jewel and guaranteeing that 

De Beers diamonds are natural, untreated, conflict-free and responsibly sourced and 

crafted, for complete peace of mind. 

 

 

THE HOME OF DIAMONDS SINCE 1888 

For further information and exclusive images, please contact us at: 

+966 11 260 0005 

+966 50 998 8985 

 

 

Saudi Jawahir Trading Ltd 
P.O.Box 88942 
Riyadh 11672 
Saudi Arabia 
+966 11 444 444 0 



 

 

 
 

  

األول في بيرز لأللماس يفتتح معرضه  رض ديشركة السعودية جواهر تفتتح معال

 المملكة العربية السعودية
 

 فرعالرياض، ال -األول في سنتريا مول دي بيرز عن افتتاح معرض اإلعالنالشركة السعودية جواهر عن يسر 

 األول للماركة في المملكة العربية السعودية.

السعودية جواهر. صممنا "نحن سعداء الفتتاح معرضنا األول في المملكة العربية السعودية وشراكتنا مع الشركة 

عاماً من إتقاننا في مجال األلماس. في هذه  130هذا المعرض ليعبر تماماً عن هويتنا التجارية الفريدة، ولنقل 

نا الستكشاف إبداعاتنا في صناعة مجوهرات األلماس، من ئلة، المخصصة لحرفتنا، ندعوا عمالالمساحة الجمي

 المؤسس التنفيذي في دي بيرز. –فرانسيس ديالج لعواطف." خالل تجربة ذاتية حيث الخبرة تقابل ا

 

 معرض دي بيرز لأللماس، الرياض

 

سنتريا مول، ويعكس تراث دي بيرز، فيقدم مجموعة من المجوهرات الخالدة في يقع المعرض في الطابق األرضي 

المجوهرات حول قطعنا في محيط أنيق ودافئ. تم تصميم كل جانب من المعرض بدقة وعناية، لجذب محبي 

 الفريدة، كمجموعة تالسمان وإنتشانتد لوتس، ومجموعة ألماس الزواج المذهلة.

في دي بيرز، نفتخر بتقديم قطع ال نظير لها من مجوهرات األلماس الفاتنة، فينتقي خبراؤنا في معهد دي بيرز 

لمثالية. عند شراء األلماس المذهل من لأللماس كل قطعة ألماس على حدة، ويتم اختيار ذوات الزوايا والقصات ا



 

دي بيرز، ندعوا عمالؤنا الختبار األلماسة بأنفسهم في معارضنا، بمساعدة موظفينا سيتمكن العميل من اكتشاف 

 سبب جمال ألماسته الال مثيل لها. 

 1888الكتشاف التراث والخبرة في دارنا لأللماس منذ عام رحب بكم ن

 الموقع

مولسنتريا ، دي بيرز  

 شارع العليا، العليا

 الرياض، المملكة العربية السعودية

 ساعات العمل

مساءً  11 –صباحاً  10الخميس:  –السبت   

مساءً  11 –مساًء  4:30الجمعة:   

 

 .بمواقع مميزة كشارع بوند في لندن وماديسن أفينيو في نيويورك ماكندي بيرز له حضورعالمي في أ

 

 عن دي بيرز لمجوهرات األلماس

، دي بيرز يصنع مجوهرات ال مثيل لها لالحتفال بمناسبات الحياة المهمة. خالل المئة 1888دار األلماس منذ 

وثالثون عام الماضية، إتقان األلماس يكون من خالل صناعة كل تصميم على حدة. يلتزم دي بيرز العراقة والنزاهة 

 م.في أعماله. ويتم اختيار أفضل وأنقى قطع األلماس في العال

قراط يتم طباعة وسم دي بيرز عليها من خالل المجهر، وتصنيفها في سجل ألماسات دي  0.2كل ألماسة تفوق 

بيرز. يتم تسليم كل عميل شهادة أصل من دي بيرز، ينص فيها كل ما يتعلق باأللماسة ويشملها ضمان على أن 

 قطع دي بيرز طبيعية، غير مكررة، وصممت بمسؤولية تامة.

ن المعلومات وللصور الحصرية، يرجى التواصل معنا على:للمزيد م  

+966 11 260 0005 

+966 50 998 8985 

 الشركة السعودية جواهر
88942صندوق البريد   

11672الرياض   

 المملكة العربية السعودية
+966 11 444 444 0 


