
 

 

 
 

Saudi Jawahir Opens Elisabetta Franchi at AlNakheel Mall 
 
Saudi Jawahir is happy to announce the opening of Elisabetta Franchi boutique, the famous Italian 

brand on 20/12/2018 at AlNakheel Mall. The famous designer Elisabetta Franchi is the name 

behind the elegant brand, Hollywood’s female celebrities are enchanted with her beautiful fashion 

designs. Her designs are feminine, beautiful and innovative. Elisabetta Franchi also has a wide 

selection of shoes and bags that are equally elegant and breathtaking. 

 

The new boutique is located in Al-Nakheel Mall, the place for a smooth and holistic trip, whether 

visiting for shopping, entertainment or exploring restaurants and cafés. Elisabetta Franchi’s 

apparel is presented in an elegant boutique in a space of 108 square meters. It is designed with 

extreme care and attention to the smallest details to add a charming touch to the elegant 

products. It has beautiful marble floors as well as velvet comfortable sofas. Golden tables with 

marble surfaces are the perfect area to display luxury bags.  

 

Saudi Jawahir will continue its growth by opening more high-end brand boutiques around the 

Kingdom of Saudi Arabia, in order to satisfy the Saudi consumer with the best luxurious service.   

  



 

Opening Hours 

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

Store Locations 

Al-Nakheel Mall 

Al Imam Saud Ibn Abdul Aziz Rd. 
Riyadh 

Panorama Mall 

Takhasusi St. 
Riyadh 

 +966 11 281 5028 
 +966 55 308 0384 

Riyadh Park 

Northern Ring Rd. 
Riyadh 

+966 11 235 6157 
+966 55 504 9983 

Stars Avenue Mall 

King Abdulaziz Rd 
Jeddah 

 +966 12 275 3833 
 +966 55 399 4408 

Mall of Dhahran 

King Saud Road 
Dhahran 

 +966 13 868 7906 
 +966 55 651 7030 

 

 

 

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



 

 

 
 

 مول النخيل في فرانكي اليزابيتا تفتتح جواهر السعودية الشركة
 

يسعد الشركة السعودية جواهر أن تعلن عن افتتاحها لمعرض إليزابيتا فرانكي، العالمة اإليطالية الشهيرة، في النخيل 

، إليزابيتا فرانكي هي مصمّمة عالمية وقد أسست العالمة التجارية 2018من ديسمبر  20الموافق  الخميسمول في يوم 

اإليطالية الشهيرة باسمها، وتتخصص عالمتها التجارية باألزياء الفاخرة ذات الذوق الرفيع، فتعشق مشهورات هوليوود 

، كما أنها تقّدم تشكيالت واسعة من األحذية والحقائب با  اجذها بتصميم أنثوي ئفساتينها وتصميماتها. تتميز أزياارتداء 

 .األنيقة

 

يقع المعرض الجديد في النخيل مول، المكان المناسب لرحلة سلسة وشاملة، سواء للتسوق أو الترفيه أو استكشاف 

متر مربع. تم تصميمه بعناية  108في معرض أنيق بمساحه قدرها  المطاعم والمقاهي. يتم تقديم مالبس اليزابيتا فرانكي

فائقة واهتمام بأدق التفاصيل إلضافة لمسة ساحرة على المنتجات األنيقة. تحتوي على أرضيات رخامية جميلة وكذلك 

   أرائك مخملية مريحة. الطاوالت الذهبية مع األسطح الرخامية هي المكان المثالي لعرض الحقائب الفاخرة. 

 

جواهر نموها من خالل افتتاح المزيد من متاجر العالمة التجارية الراقية في جميع أنحاء ستواصل الشركة السعودية 

 .، من أجل إرضاء المستهلك السعودي بأفضل الخدمات الفاخرةالمملكة العربية السعودية

  



 

 ساعات العمل
 جميع األيام عدا الجمعة: من العاشرة صباحا  و حتى الحادية عشرة مساءا  

رابعة و النصف مساءا  و حتى الحادية عشرة مساءا  الجمعة: من ال  
 

 الموقع

 النخيل مول
 طريق اإلمام سعود بن عبد العزيز

 الرياض
 

 بانوراما مول
 شارع التخصصي

 الرياض
 +٥٠٢٨ ٢٨١ ١١ ٩٦٦ 
 +٠٣٨٤ ٣٠٨ ٥٥ ٩٦٦ 

 
 الرياض بارك

 الطريق الدائري الشمالي
 الرياض

 +٦١٥٧ ٢٣٥ ١١ ٩٦٦ 
 +٩٩٨٣ ٥٠٤ ٥٥ ٩٦٦ 

 
 ستارز آفنيو مول

 شارع الملك عبد العزيز
 جدة

 +٣٨٣٣ ٢٧٥ ١٢ ٩٦٦ 
 +٤٤٠٨ ٣٩٩ ٥٥ ٩٦٦ 

 
 مول الظهران

شارع الملك سعود   
 الظهران

 +٧٩٠٦ ٨٦٨ ١٣ ٩٦٦ 
 +٧٠٣٠ ٦٥١ ٥٥ ٩٦٦ 

 

 

 الشركة السعودية جواهر
88942صندوق البريد   

11672الرياض   
 المملكة العربية السعودية
+966 11 444 444 0 

 



 

     

 

 

 


