
 

 

Saudi Jawahir Opens Twin-Set in Riyadh Park 

 

Saudi Jawahir is delighted to announce the opening of Twin-Set boutique on Thursday, 

30/01/2019 at Riyadh Park. Twin-Set is a brand concerning with two words, a harmonious 

combination, a winning binomial. In the name of its brand, Twin-Set reveals its origins, its present 

and its future paths. Starting from the transverse spirit of this iconic garment, a marriage between 

feminine fascination and self-assured elegance yet also an ambassador of a territory that has 

made quality and excellence its cardinal virtues. 

 

The new boutique opens with a space of 83 square meters of built area elegantly designed to 

reflect the beauty and sophistication of the showcased apparel. Located at Riyadh Park, 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 Twin-Set boutique Saudi Jawahir has opened; a couple of boutiques in 

Kingdom Centre in Riyadh and Stars Avenue Mall in Jeddah. Saudi Jawahir aims to further extend 

Twin-Set boutiques in order to please their customers. 

 

Saudi Jawahir Trading Ltd 

P.O.Box 88942 

Riyadh 11672 

Saudi Arabia 

+966 11 444 444 0  



 

 

 

 

Opening Hours 

Every day: 10 am – 11 pm 

Friday: 4.30 pm – 11 pm 

 

Store Locations 

Kingdom Centre 

Olaya st, AlOlaya 

Riyadh 

 +966 55 472 3889 

Stars Avenue Mall 

King Abdulaziz Rd 

Jeddah 

 +966 12 275 4459 

 +966 55 399 4010 

Riyadh Park 

Northern Ring Rd 

Riyadh 

+966 53 300 1157  



 

 

بارك الرياض في ست توين تفتتح جواهر السعودية الشركة  

 

الموافق  الخميسفي الرياض بارك يوم ست  توينيّّسر الشركة السعودية جواهر أن تعلن عن أفتتاحها لمعرض   

 التي المصممة روح من معاني تحمل قطعة كل. واإلبداع األنوثة من بمزيج تتميز ماركة هي ست توين. 13/01/2019

 واإلمتياز للجودة سفيرة نفسها من جعلت تجارية عالمة هي ست توين. الجاذبية و األناقة عناصر وجود على تحرص

.للتصميم شغف و اإلبداع و البحث على تحرص قوية هوية لها شركة كونت. المالبس صنع في  

 

م وقد مربع متر 83 قدرها بمساحة ست توين معرض أفتتح  التصاميم، ألدق واهتمام فائقة بعناية الجديد المعرض ُصّمِّ

 فهو. السعودية العربية المملكة في العالمية التجارية للعالمات المراكز أضخم أحد يعد   الذي بارك، الرياض في واقعا  

 قلب في ويقع. موقف 2500 من أكثر احتواء المواقف مساحة بإمكان أن كما ومقهى، مطعم 70 من أكثر على يحتوي

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

 

مركز المملكة في  حيث يوجد معرض توين ست في ،لتوين ستسبق للشركة السعودية جواهر افتتاح عدة معارض 

من توين ست . تهدف الشركة السعودية جواهر إلى زيادة توسيع نطاق معارض الرياض و ستارز آفنيو مول في جدة

.أجل إرضاء عمالئها  

 

جواهر السعودية الشركة  

88942 البريد صندوق  

11672 الرياض  

السعودية العربية المملكة  

+966 11 444 444 0 

  



 

 

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

 مركز المملكة

 شارع العليا العام

 الرياض

 +٣٨٨٩ ٤٧٢ ٥٥ ٩٦٦ 

 ستارز آفنيو مول

 شارع الملك عبد العزيز

 جدة

 +٤٤٥٩ ٢٧٥ ١٢ ٩٦٦ 

 +٤٠١٠ ٣٩٩ ٥٥ ٩٦٦ 

 الرياض بارك

الشماليالطريق الدائري   

 الرياض

+٣٠٠١١٥٧ ٥٣ ٩٦٦ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 


