
 

 

 
 

Saudi Jawahir Opens Versace Jeans Boutique in Red Sea Mall 
 
Saudi Jawahir is pleased to announce the opening of Versace Jeans, the more casual and 

accessible expression of the Versace DNA. The brand 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. 

 

This opening marks Versace Jeans as the second boutique in Saudi Arabia, Jeddah at Red Sea Mall 

on Tuesday the 25th of November 2018. 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 162 square meters of built area.  

 

Red Sea Mall is a prominent shopping centre frequently visited for a smooth and holistic trip and 

Free Wi-Fi, whether for shopping, entertainment or exploring restaurants and cafés. It has over 

500 shops with approximately 242,200 square meters of built area. It is located in the northern 

suburb of Jeddah, on the western side of the King Abdul-Aziz Road between King Abdul-Aziz 

International Airport and the Red Sea Coast. 

 

Saudi Jawahir aims to expand Versace Jeans’ chain of boutiques all over Saudi Arabia, where the 

next opening is expected to be in Riyadh Park Mall, one of the biggest shopping malls that targets 

family visits. The boutique is estimated to open early 2019. 



 

 

 

 

 

 

 

Opening Hours 

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

Store Locations 

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 سي رد في جينز فيرساتشي معرض تفتتح جواهر السعودية الشركة

 ماركة من أزياء خط هو جينز فيرساتشي جينز، فيرساتشي لمعرض افتتاحها عن تعلن أن جواهر السعودية الشركة يسرّ 

 لدى. والمستقل الجريء للشخص شبابية روح و حديثة بلمسة الماركة تتميز. والمريح اليومي لإلرتداء فيرساتشي

 بالمالبس لفيرساتشي اإلثارة يجلب جينز فيرساتشي. واكسسوارات أحذية و مالبس من حادة مالمح جينز فيرساتشي

 .األساسية فيرساتشي روح من الخروج بدون والمريحة اليومية

 

 الموافق ،الثالثاء يوم في ،السعودية العربية المملكة ،مول سي رد في جدة بمدينة الثاني ُيعد جينز فيرساتشي معرض حاافتت

 ومميزة مطورة بطريقة المعرض مُصم. المميز األزرق جينز فيرساتشي بلون المعرض يتميز. 2018 نوفمبر من 25

 .مربعا ّ مترا ّ 162 قدرها بمساحة المعروضة المالبس وحداثة جمال لتعكس

 

 للتسوق، سواء ،المجانية فاي الواي خدمةلو وشاملة سلسة رحلةل مرارباست ُيزار مرموق تسوق مركز هو مول سي در

 حوالي تبلغ إجمالية بمساحة معرض 500 من أكثر مول سي رد ويضم. والمقاهي المطاعم ستكشافال أو للترفيه

 .عبدالعزيز الملك طريق غرب جدة، مدينة من الشمالية الضاحية على واقعا ّ ،ا ّمربع ا ّمتر 242,200

 

 في الرياض مدينة في القادم اإلفتتاح متوقع حيث جينز لفيرساتشي معارض عدة افتتاح إلى تهدف جواهر السعودية الشركة

. بالرياض األوقات أجمل لقضاء للعائلة المثالية الوجهة ذات التجارية المراكز أضخم أحد ،التجاري بارك الرياض مركز

 .2019 عام من األول بالربع اإلفتتاح يكون أن توقعيُّ

 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
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

 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 


