
 

 

 
 

Saudi Jawahir Opens Versace Jeans at Panorama Mall 

Saudi Jawahir is pleased to announce the opening of Versace Jeans at Panorama Mall on Sunday 

6/1/2019. The more casual and accessible expression of the Versace DNA, Versace Jeans possesses 

a sharp style, a youthful attitude and a fearless independence. Featuring jeans, knitwear, leather 

and street wear, Versace Jeans brings the excitement of Versace to casual wear ability. 

 

 

The boutique’s atmosphere is welcoming with its blue Versace Jeans signature colour. The 

boutique is sophistically designed to reflect the beauty and modernity of the showcased apparel 

with a space of 147 square meters of built area. Versace Jeans opened in Panorama Mall, one of 

the most prominent features of the city of Riyadh tourist due to its unique of engineering design 

and the uniqueness of panoramic view of its façade, which overlooks the intersection of Takhasosi 

and Tahlia Street. The mall includes the finest international brands in which vary to suit all tastes 

by high with various ages. 

 

Saudi Jawahir’s ambition is to satisfy its clients and to meet all their needs. The company looks 

forward to opening more boutiques around the kingdom. 

  



 

 

 

Opening Hours 

Everyday: 10 am – 11 pm 

Friday: 4.30 pm – 11 pm 

Store Locations 

Panorama Mall 

Takhasusi St. 

Riyadh 

+966 14 820 408 

 +966 53 300 1546 

Stars Avenue Mall 

King Abdulaziz Rd 
Jeddah 

 +966 12 275 3833 
 +966 55 399 4408 

Red Sea Mall 

King Abdulaziz Rd 
Jeddah 

 +966 55 504 6763 

 

 

 

Saudi Jawahir Trading Ltd 

P.O.Box 88942 

Riyadh 11672 

Saudi Arabia 

+966 11 444 444 0 

 



 

 

 

 مول بانوراما في جينز فيرساتشي معرض تفتتح جواهر السعودية الشركة

 

 الموافق األحد يوم مول ابانورام في جينز فيرساتشي لمعرض افتتاحها عن تعلن أن جواهر السعودية الشركة يسرّ 

 و حديثة بلمسة الماركة تتميز. والمريح اليومي لإلرتداء فيرساتشي ماركة من أزياء خط هو جينز فيرساتشي .6/1/2019

 فيرساتشي. واكسسوارات أحذية و مالبس من حادة مالمح جينز فيرساتشي لدى. والمستقل الجريء للشخص شبابية روح

 .األساسية فيرساتشي روح من الخروج بدون والمريحة اليومية بالمالبس لفيرساتشي اإلثارة يجلب جينز

 

 وحداثة جمال لتعكس ومميزة مطورة بطريقة المعرض ُصمم. المميز األزرق جينز فيرساتشي بلون المعرض يتميز

 أبرز من يعد والذي مول بانوراما في جينز فيرساتشي معرض افتتح. مربعا ّ مترا ّ 147 قدرها بمساحة المعروضة المالبس

 التي الضخمة البانورامية بواجهته والجميل الفريد الهندسي تصميمه إلى ذلك ويعود. الرياض مدينة في السياحية المعالم

 بنشاطاتها المختارة العالمية التجارية األسماء أرقى على المول يشتمل. التحلية وشارع التخصصي شارع تقاطع على تطل

 .األعمار بمختلف العاليه األذواق جميع مع لتتناسب المتنوعه

 

 .الفاخرة األزياء معارض من المزيد الفتتاح وتتطلع احتياجاتهم، وتلبية عمالئها إلرضاء جواهر السعودية الشركة تطمح

 

 

 

 

 



 

 

 
 
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
+٤٠٨ ٨٢٠ ١٤ ٩٦٦ 

+١٥٤٦ ٣٠٠ ٥٣ ٩٦٦ 
 

 ستارز آفنيو مول
العزيز عبد الملك شارع  

 جدة
 +٣٨٣٣ ٢٧٥ ١٢ ٩٦٦ 
 +٤٤٠٨ ٣٩٩ ٥٥ ٩٦٦ 

 
  رد سي مول

العزيز عبد الملك شارع  
 جدة

 +٦٧٦٣ ٥٠٤ ٥٥ ٩٦٦ 
 

 

 

 

جواهر السعودية الشركة  
88942 البريد صندوق  
11672 الرياض  
السعودية العربية المملكة  

+966 11 444 444 0 
 



 

     

 

 


