
 

 

 

Saudi Jawahir Opens Cavalli Class at Riyadh Park 

Saudi Jawahir is delighted to announce the opening of yet another Cavalli Class boutique at Riyadh 

Park on 2/1/2019 . Cavalli Class is equivalent with glam and rock. Look to Cavalli for exotic 

elegance, wild prints and bohemian glamour inherent in every collection. An innovator when it 

comes to leather, his designs are wild, bold and fluid as his materials vary (leather, denim, silk, 

feathers) nevertheless the end results are often unforgettable.  

The new boutique opens with a space of 330 square meters of built area elegantly designed to 

reflect the beauty and sophistication of the showcased apparel. Customized with marble floors’ 

front and enhanced by tiger-patterned spots in black and white, along with velvet furniture and 

charming glass tables. Located at Riyadh Park, which is one of biggest centers for global brands in 

Saudi Arabia. It offers a selection of over 70 restaurants and cafés, and the parking area is capable 

of accommodating 2,500 vehicles. It is located in the heart of Riyadh, at the intersection of 

Northern Ring Road and prince Mohammed bin Saad bin Abdulaziz Road and in the proximity of 

King Abdullah Financial City. 

This boutique is not the first Cavalli Class boutique Saudi Jawahir has opened; just recently, 

another boutique was opened in Red Sea Mall. Saudi Jawahir aims to further extend Cavalli Class 

boutiques in order to please their customers.  

 

 

 

 



 

Opening Hours 

Everyday: 10 am – 11 pm 
Friday: 4.30 pm – 11 pm 

Store Locations 

Panorama Mall 

Takhasusi St. 
Riyadh 

 +966 11 281 5035 
 +966 55 877 0905 

Riyadh Park 

Northern Ring Rd. 

Riyadh 

+966 11 455 3995 

Kingdom Centre 

Olaya st, AlOlaya 
Riyadh 

 +966 55 399 0201 

Al-Nakheel Mall 

Al Imam Saud Ibn Abdul Aziz Rd. 
Riyadh 

 +966 55 655 7844 

Stars Avenue Mall 

King Abdulaziz Rd 
Jeddah 

 +966 12 275 4455 
 +966 55 978 9066 

Red Sea Mall 

King Abdulaziz Rd 
Jeddah 

 +966 12 236 6006 

AlYasmin Mall 

Al Ajawad St. 
Jeddah 

 +966 12 628 9252 

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



 

 

 

 بارك الرياض في كالس كفالي تفتتح جواهر السعودية الشركة

 الموافق االربعاء يوم بارك الرياض في كالس كفالي لمعرض أفتتاحها عن تعلن أن جواهر السعودية الشركة يّسر

 الوجهة هي كالس فكفالي. األنيقة الجريئة والطبعات البوهيمية األناقة بطابع كالس كفالي تشكيالت تتفرد. 2/1/2019

 كالس كفالي أقمشة تتنوع. والجذابة الجريئة الجلدية بتصاميمه كفالي روبيرتو اشتهر. باأللوان المليئة للتشكيالت المثلى

 .مبهرة النتائج تكون ما ودائما ً والريش والحرير والجينز الجلد بين

م وقد مربع متر 330 قدرها بمساحة كالس كفالي معرض أفتتح  أرضيته تحتوي ما في فائقة بعناية الجديد المعرض ُصمِّ

 العرض وطاوالت المخملي واألثاث بالمرايا ويتزين واألسود، األبيض باللونين نمرية أنماط على المقدمة في الرخامية

 العربية المملكة في العالمية التجارية للعالمات المراكز أضخم أحد يعدًّ الذي بارك، الرياض في واقعا ً. الجميلة الزجاجية

. مركبة 2500 من أكثر احتواء المواقف مساحة بإمكان أن كما ومقهى، مطعم 70 من أكثر على يحتوي فهو. السعودية

 .العزيز عبد بن سعد بن محمد األمير وشارع الشمالي الدائري طريق تقاطع عند الرياض مدينة قلب في ويقع

 

 تهدف. مول سي رد في كالس كفالي معرض أحدثها كالس، لكفالي معارض عدة افتتاح جواهر السعودية للشركة سبق

 .عمالئها إرضاء أجل من كالس كفالي معارض نطاق توسيع زيادة إلى جواهر السعودية الشركة

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 



 

العمل ساعات  

مساءا ً عشرة الحادية حتى و صباحا ً العاشرة من: الجمعة عدا األيام جميع  
مساءا ً عشرة الحادية حتى و مساءا ً النصف و الرابعة من: الجمعة  

 الموقع

 بانوراما مول

التخصصي شارع  
 الرياض

 +٥٠٣٥ ٢٨١ ١١ ٩٦٦ 
 +٠٩٠٥ ٨٧٧ ٥٥ ٩٦٦ 

 مركز المملكة

العام العليا شارع  
 الرياض

 +٠٢٠١ ٣٩٩ ٥٥ ٩٦٦ 

 النخيل مول

العزيز عبد بن سعود اإلمام طريق  
 الرياض

 +٧٨٤٤ ٦٥٥ ٥٥ ٩٦٦ 

 الرياض بارك

الشمالي الدائري الطريق  
 الرياض

 +٩٩٥ ٤٥٥٣ ١١ ٩٦٦ 

 ستارز آفنيو مول

العزيز عبد الملك شارع  
 جدة

 +٤٤٥٥ ٢٧٥ ١٢ ٩٦٦ 
 +٩٠٦٦ ٩٧٨ ٥٥ ٩٦٦ 

 رد سي مول

العزيز عبد الملك شارع  
 جدة

 +٦٠٠٦ ٢٣٦ ١٢ ٩٦٦ 

 الياسمين مول

االجواد شارع  
 جدة

 +٩٢٥٢ ٦٢٨ ١٢ ٩٦٦ 

 

جواهر السعودية الشركة  
88942 البريد صندوق  
11672 الرياض  
السعودية العربية المملكة  

+966 11 444 444 0 



 

 

 

 


