
 

 

Saudi Jawahir Opens Red Valentino in Al Nakheel Mall 

 

Saudi Jawahir is happy to announce the opening of Red Valentino boutique on Thursday 

30/01/2019 at Al Nakheel Mall. The Red Valentino girl is a strong yet delicate young woman, who 

is naturally mischievous and confident, who dares to dream and rebels to common rules. She 

believes in prettiness, in being unconventional, smart and self-reliant. She is an adventurer, a 

citizen of the world, who embodies the essence of a contemporary dreamer. 

 

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

visiting for shopping, entertainment or exploring restaurants and cafés. Red Valentino’s apparel is 

presented in an elegant boutique in a space of 117 square meters. It is designed with extreme care 

and attention to the smallest details to add a charming touch to the elegant products. 

 

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. 

 

 

 

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 11 810 6132 

 +966 55 431 1451 

Riyadh Park 

Northern Ring Rd. 

Riyadh 

 +966 55 504 3801 

Al Nakheel Mall 

Al Imam Saud Ibn Abdul Aziz Rd. 

Riyadh 

+966 53 311 2853 

  

https://goo.gl/maps/ofdMZ53EW5r
https://goo.gl/maps/ofdMZ53EW5r


 

 

مول النخيل في فالنتينو رد تفتتح جواهر السعودية الشركة  

 

 النخيل في 2019\1\31الموافق  الخميسيوم  فالنتينو، رد لمعرض افتتاحها عن تعلن أن جواهر السعودية الشركة يسر  

 أن على تجرؤ والتي مرتاحة، و مشاكسة تكون بطبيعتها والتي حساسة، صغيرة امرأة و قوية فالنتينو الرد فتاة .مول

 و مغامرة هي. ذاتها على ومعتمدة ذكية تقليدية، غير كونها في الجمال في تؤمن فهي. الشائعة بالقوانين وتتمرد تحلم

.المعاصر الحالم جوهر وتجسد العالم، في معروفة  

 

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

 فائقة بعناية تصميمه تم. مربع متر 117 قدرها بمساحه أنيق معرض فالنتينو في رد مالبس تقديم يتم. والمقاهي المطاعم

.األنيقة المنتجات على ساحرة لمسة إلضافة التفاصيل بأدق واهتمام  

 

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

.الفاخرة الخدمات بأفضل السعودي المستهلك إرضاء أجل من السعودية، العربية المملكة  

 

 الشركة السعودية جواهر

88942صندوق البريد   

11672الرياض   

 المملكة العربية السعودية

+966 11 444 444 0 

  



 

 ساعات العمل

 جميع األيام عدا الجمعة: من العاشرة صباحاً و حتى الحادية عشرة مساءاً 

 الجمعة: من الرابعة و النصف مساءاً و حتى الحادية عشرة مساءاً 

 

 الموقع

 مركز المملكة

 شارع العليا العام

 الرياض

 +٦١٣٢ ٨١٠ ١١ ٩٦٦ 

 +١٤٥١ ٤٣١ ٥٥ ٩٦٦ 

 الرياض بارك

 الطريق الدائري الشمالي

 الرياض

 +٣٨٠١ ٥٠٤ ٥٥ ٩٦٦ 

 النخيل مول

 طريق اإلمام سعود بن عبد العزيز

 الرياض

+٥٣٢٨ ٣١١ ٥٣ ٩٦٦  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 


