Saudi Jawahir Opens PIU in Riyadh Park
Saudi Jawahir celebrates yet another successful launch of PIU at Riyadh Park on the 13 th of March,
2019. PIU first launched in 2015 as a destination for Italian fine leather goods and accessories, PIU
is aimed at fashion consumers with a unique sense of style, this opening marks its seventh branch
across the Kingdom of Saudi Arabia.
The tactical opening at Riyadh Park results as a notable branch, designed with utmost elegance
and precision, only to cast a light on the precious designs of handbags, accessories and fine leather
goods, with a space of 136 of built area. Riyadh Park offers the world’s most famous brands,
whether visitors frequent for shopping, family entertainment or a choice of 70 restaurants and
cafés. Riyadh Park is one of the most esteemed malls in Riyadh, located in the heart of the city, at
the intersection of Northern Ring Road and Prince Mohammed bin Saad bin Abdulaziz Road,
reachable to every district.
Saudi Jawahir is honored and delighted to have one of the company’s very own concept renowned
by our loyal customers. Due to this, the company is eager to continue its success through
delivering only the best service in satisfying clients’ needs.

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

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
+966 55 453 9237
+966 55 655 7844
Panorama Mall
Takhasusi St.
Riyadh
+966 11 281 5028
+966 55 308 0384
AlHamra Mall
King Abdullah Rd.
Riyadh
+966 53 311 0753
Riyadh Park
Northern Ring Rd.
Riyadh
+966 11 455 6292
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
Mall of Dhahran
King Saud Rd.
Dhahran
+966 13 868 7906
+966 55 651 7030

الشركة السعودية جواهر تفتتح بيو في الرياض بارك
الشركة السعودية جواهر بتفتخر بإعالن افتتاح بيو في الرياض بارك يوم  13مارس  .2019تم إطالق بيو ألول مرة
في عام  2015كوجهة رئيسية للحقائب واالكسسوارات الجلدية اإليطالية الفاخرة .االفتتاح يمثل فرعها السابع على
نطاق أنحاء المملكة العربية السعودية.

يُعد االفتتاح فرعا مرموقاُ ،مصمم بأناقة ودقة قصوى ،إللقاء الضوء على التصاميم الجذابة لحقائب اليد واالكسسوارات
الجلدية الفاخرة ،بمساحة  136متر مربع .يقدم الرياض بارك أشهر العالمات التجارية في العالم ،سواء كانت الزيارة
للتسوق ،الترفيه العائلي أو ألجل أحد  70مطعما ومقهى .يعتبر الرياض بارك أكثر المراكز التجارية المرموقة في
الرياض ،واقعا في قلب العاصمة ،عند تقاطع طريق الدائري الشمالي وشارع االمير محمد بن سعد بن عبدالعزيز ،نقطة
وصل إلى كل منطقة.

كما يُ شار إلى أن الشركة السعودية جواهر تتشرف بأن يكون أحد مفاهيم الشركة الخاصة محطة إعجاب مستهلكين
المخلصون .نتيجة لذلك ،تحرص الشركة على مواصلة نجاحها من خالل تقديم أفضل خدمة لتلبية جميع احتياجات
المتسوقين.

الشركة السعودية جواهر
صندوق البريد 88942
الرياض 11672
المملكة العربية السعودية
+966 11 444 444 0

ساعات العمل
جميع األيام عدا الجمعة :من العاشرة صباحا و حتى الحادية عشرة مساءا
الجمعة :من الرابعة و النصف مساءا و حتى الحادية عشرة مساءا
الموقع
النخيل مول
طريق اإلمام سعود بن عبد العزيز
الرياض
+٩٦٦ ٥٥ ٤٥٣ ٩٢٣٧
+٩٦٦ ٥٥ ٦٥٥ ٧٨٤٤
بانوراما مول
شارع التخصصي
الرياض
+٥٠٢٨ ٢٨١ ١١ ٩٦٦
+٠٣٨٤ ٣٠٨ ٥٥ ٩٦٦
الحمراء مول
طريق الملك عبد هللا
الرياض
+٩٦٦ ٥٣ ٣١١ ٠٧٥٣
الرياض بارك
طريق الدائري الشمالي
الرياض
+٩٦٦ ١١٤٥٥٦٢٩٢
ستارز آفنيو مول
شارع الملك عبد العزيز
جدة
+٣٨٣٣ ٢٧٥ ١٢ ٩٦٦
+٤٤٠٨ ٣٩٩ ٥٥ ٩٦٦
رد سي مول
شارع الملك عبد العزيز
جدة
+٦٧٦٣ ٥٠٤ ٥٥ ٩٦٦
مول الظهران
الشركة السعودية جواهر شارع الملك سعود
الظهران
+٧٩٠٦ ٨٦٨ ١٣ ٩٦٦
+٧٠٣٠ ٦٥١ ٥٥ ٩٦٦

