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D I S C O V E R  T H E  N E W  O U D  &  S P I C E

المحتوى

 على الرحالت بدون شبكة واي فاي
الحد اإلئتماني 1000 ريال سعودي
الحد اإلئتماني 1000 ريال سعودي

على الرحالت بشبكة واي فاي

غير محدود
غير محدود

غير محدود
غير محدود

الرجاء التواصل مع المالح على متن الطائرة للمساعدة
جميع األسعار المعروضة تشمل ضريبة القيمة المضافة

تشهد الهيئة العامة للزكاة والدخل بأن المكلف شركة الخطوط السعودية 
للتموين مسجل في ضريبة القيمة المضافة بتاريخ: ١٤٣٨/١٢/٠٣هــ وتحمل 

الرقم الضريبي: ٣٠٠١٨٧٩٧٨٨٠٠٠٠٣

بناًء على تعليمات شركات بطاقات اإلئتمان للتدابير األمنية قد يطلب منكم فضاًل جواز السفر أو بطاقة الهوية.
تماشيًا مع التعليمات الخاصة بكمية المعروضات على الرحالت، لوجود القيود المفروضة على الرحالت الجوية، قد ال تتوفر منتجاتكم المختارة على متن عربة 

المبيعات الجوية، لذلك تسرنا دعوتكم لزيارة موقعنا على شبكة اإلنترنت  www.skysalesonline.com  أو يمكنكم اإلتصال بنا على الرقم
٨00٢٤٤٤٢٢0 - طلباتكم سترسل إليكم على أي عنوان داخل المملكة العربية السعودية عن طريق خدمة البريد في خالل يومي عمل.

إستمتع بخدماتنا للبيع عن طريق اإلنترنت. استمتع بتجربتك الفريدة بالتسوق معنا متمنين لكم رحلة سعيدة وممتعة!
حرصًا منا لتلبية جميع احتياجاتكم وسعيًا لتحقيق التميز نرحب بمقترحاتكم ومالحظاتكم التي هي محل تقديرنا، نرجو منكم التكرم باالتصال بنا على: 

  002________________________________

  020________________________________

  025________________________________

  038________________________________

  048________________________________

  059________________________________

  069________________________________

  074________________________________

  077________________________________

  080________________________________

عطور نسائية

عطور مختارة

عطور رجالية

عطور شرقية

الجمال والعناية بالبشرة

الهدايا واإلكسسوارات

هدايا أطفال

منتجات بالشعار

ساعات

مجوهرات

عزيزي الضيف،

مرحبًا بكم على متن    بمبيعاتها الجوية - مركز التسوق في السماء!

يسرنا أن نقدم لكم اصدارنا الجديد لدليل التسوق للمبيعات الجوية، بحلته الجديدة التي تم اختيارها بدقة، في حال كنتم تبحثون عن 
هدية لشخص قريب من قلوبكم أو ألنفسكم فهذا هو المصدر الصحيح لإلختيار األمثل، وبكل راحة من مقعدكم.

جميع المنتجات المقدمة في هذا الدليل أصلية ومقدمة من مصادرها مباشرة. أسعارنا منافسة للمتاجر الراقية في األسواق المحلية.

يسر طاقمنا الودود المتميز الذي يعتز بخدمتكم ومساعدتكم بتقديم المجموعة الرائعة والمكونة من العطور، مستحضرات التجميل، 
New للتشكيلة الجديدة التي تم اطالقها 

جديد المجوهرات، الساعات، األقالم، الهدايا التذكارية واإللكترونيات. ونأمل منكم البحث عن عبارة 
حصريا للمسافر للمنتجات المقدمة حصريًا للسعودية أو خاصة بالرحالت الجوية فقط وغير متوفرة في األسواق المحلية.

TRAVEL EXCLUSIVE حديثًا وعبارة 

بإمكانكم الدفع مقابل مشترياتكم بالريال السعودي أو الدوالر األميركي أو الجنيه اإلسترليني أو اليورو أو الفرنك السويسري وأي من 
العمالت الخليجية. كما يمكنكم الدفع بواسطة البطاقات المصرفية.

info@skysalesonline.com :ص.ب ٩١٧٨ جدة ٢١٤١٣ المملكة العربية السعودية - البريد اإللكتروني
هاتف : ٨٠٠٢٤٤٤٢٢٠ - )٨:٠٠ صباحًا  إلى 5:٣٠ مساًء   األحد - الخميس(

نشكركم على األخذ من وقتكم لتعبئة استبيان المبيعات الجوية. سوف يستغرق تعبئة االستبيان أقل من خمس دقائق. "امسح رمز 
االستجابة السريعة"، لملء وتقديم المالحظات.

شكرًا مرة أخرى على منحك لنا جزءًا من وقتك الثمين.
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جديد

New
جديد

*السعر يشمل ضريبة القيمة المضافة عند تطبيقها
*All prices are VAT inclusive when applicable

عطر جود جيرل سوبريم يكسر كل قوانين العطور ويعيد ابتكار العائلة 
العطرية. يفسح التوت الغورماند اللذيذ المجال للشخصية الجذابة 
للياسمين المصري الكثيف، بينما تضفي حبوب التونكا الكريمية 

والفيتيفر الفوار لمسة عصرية على الرائحة النهائية للعطر.

Good Girl Suprême breaks all the perfume rules, reinventing 
its olfactory family. Juicy gourmand Berries give way to the 
aphrodisiac personality of intense Egyptian Jasmine, while 
creamy Tonka Beans and sparkling Vetiver give a modern 

twist to the final formula.

كارولينا هيريرا جود جيرل سوبريم عطر ٨0 مل
CAROLINA HERRERA GOOD GIRL SUPRÊME EDP 80 ML

FRAGRANCES FOR HER عطور نسائية

No.01  

ليدي مليون فابيولوس هو عطر شرقي زهري جديد من باكو رابان، حيث 
تتصادم فيه األزهار البيضاء المتأللئة مع قاعدة عطر مغرية وجذابة. 
ويقدم الفلفل الوردي النابض بالحياة واليوسفي الطازج باقة مشعة 
من األزهار الشمسية الممزوجة بالياسمين واليالنج يالنج ومسك 
الروم الكريمي. ويضيف الطحلب األنيق وحبوب التونكا توهجًا قويًا 

متباينًا يتألأل بالفانيليا الغنية - مما يخلق دفئًا حسيًا جذابًا يدوم طوياًل.

Lady Million Fabulous, a new ORIENTAL floral fragrance by 
Paco Rabanne, where sparkling white florals clash with a 

deeply seductive base. Vibrant pink-pepper and fresh mandarin 
introduce a radiant solar-floral bouquet, with jasmine, ylang-

ylang and creamy tuberose. Elegant moss and tonka bean add 
a contrasting powerful glow that shimmers with rich vanilla - 

creating a lasting and addictive, sensual warmth.

باكو رابان ليدي مليون فابيولوس عطر ٨0مل
PACO RABANNE LADY MILLION FABULOUS EDP 80 ML

No.02  

SAR 475.00
USD 128.38

SAR 575.00
USD 155.41

003__skysalesonline.com



New
جديد

نقدم لكم مجموعة "ذا وان جولد" العطرية الجديدة من دولتشي آند 
غابانا بيوتي. إحياًء إلرث المجموعة الخاصة، يجسد هذا العطر ذو 

األريج الفواكهي العصري لمعانًا مشعًا وجاذبية مغناطيسية ليمنحك 
ثقة وجاذبية ال تقاوم. ُصمم عطر ذا وان جولد لإلحتفاء بالمرأة 

األنيقة ويزيدها تميزًا وبريقًا في كل ما تفعله.

هذا العطر األنثوي الذي يشع أريجًا محتفيًا بالحياة المرحة على ضفاف 
البحر األبيض المتوسط. اليت بلو هي مياه عطرية تجمع بين المزيج 

الملون والمنعش للفواكه وتعكس به ملذات الحياة على ضفاف البحر 
األبيض المتوسط.

Introducing The One Gold –the showstopping new 
fragrance from Dolce&Gabbana Beauty. Drawing on the 
legacy of The One line, this sophisticated fruity chypre 
fragrance embodies radiant luminosity and magnetic 

charisma, capturing a spirit of confidence and irresistible 
allure. The perfume of The One Gold celebrates a woman 

who radiates elegance in all that she does.

The iconic feminine fragrance celebrating the Mediterranean 
joy of life. Light Blue Eau de Toilette is a colourful, 

fresh, floral fruity scent reflecting the sensuality of the 
Mediterranean lifestyle.

دولتشي آند غابانا "ذا وان جولد" عطر مركز 75 مل

"ديو اليت بلو" ماء عطري ٢ x 50 مل

DOLCE & GABBANA THE ONE GOLD EDP INTENSE 75 ML

DOLCE & GABBANA DUO LIGHT BLUE EDT 2X50 ML

No.03 

No.04 

FRAGRANCES FOR HERعطور نسائية

SKYSALES__004

SAR 390.00
USD 105.41

SAR 480.00
USD 129.73

New
جديد
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*السعر يشمل ضريبة القيمة المضافة عند تطبيقها
*All prices are VAT inclusive when applicable

*السعر يشمل ضريبة القيمة المضافة عند تطبيقها
*All prices are VAT inclusive when applicable

FRAGRANCES FOR HER عطور نسائية

 تفوح مقدمة العطر بعبير الفاكهة النضرة وقاعدته بعبق 
األخشاب التي تدوم طوياًل، يأتي عبق األخشاب المتألق 
مسبوقًا بعبير البرتقال المر والجاص المليئ بالعصارة، 

ليكشف عن رائحة الجاردينيا وزهرة الصّبار في قلب العطر قبل 
أن يجف عبر عبق شجرة الجوشوا الحسي ومسك أمبروكسان.

The crystal-clear whiteness of musks in the base 
notes encounters a breath of floral peony, zested 
by sparkling clementine in the top notes. On the 

skin, the juice quickly reveals a more enigmatic and 
captivating facet. A voluptuous oriental vanilla rises 
majestically, escorted by an enchanting magnolia 

and sunny ylang-ylang middle note. Finally, an 
amber accord snuggled inside creamy benzoin 
provides the perfume’s soft and sensual side.

Opening with notes of fresh fruit and finishing with 
lasting woody notes, it takes you on a journey from 

beginning to end, evoking anticipation, the open road 
& memories in the making. Crafted by perfumers 

Antoine Maisondieu, Natalie Gracia-Cetto & Olivier 
Pescheux, the radiant,woody scent opens with 

notes of bitter orange & juicy pear, revealing a heart 
of gardenia & cactus flower before drying down to 

sensual Joshua Tree & Ambroxan musk.

مونبالن سيجنيتشر عطر 90 مل

كوتش دريمز عطر 90 مل

MONT BALNC SIGNATURE EDP 90ML

COACH DREAMS EDP 90 ML

No.05 

SAR 340.00
USD 91.89

SAR 345.00
USD 93.24

يلتقي بياض المسك الكريستالي مع نفحة زهرية من 
ز بنفحة الكليمنتين الفوارة  الفاوانيا في القلب، التي تتعزَّ

في ُمقدمة العطر. على البشرة، يكشف العطر بسرعة عن 
وجه أكثر غموضًا وجاذبية. إذ تسمو الفانيال الشرقية بكل 

فخامة، وترافقها المغنولية الساحرة وزهرة يالنج الشمسية 
في القلب. وأخيرًا، تتوشح توليفة عنبرية بالجاوي الكريمي 

مؤكدة نعومة العطر وِحسيته.

No.06 

005__skysalesonline.com
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مزيج الفت من الروائح الفريدة وأريج األزهار الفواحة في عطري ريد 
فانيال وريد آيريس. نقدم لك عطر مركز أكثر من أي وقت مضى.

An explosion of scents & flowers, a different addictive 
Red Vanilla & Red Iris. An Eau de Parfum Intense more 

gourmand than ever.

النكوم ال في إي بل إنتنسيمنت عطر مركز 100 مل

LANCÔME LA VIE EST BELLE INTENSEMENT 
EDP INTENSE 100ML

SAR 760.00
USD 205.41

No.07  

عطر زهري متألق مصنوع خصيصًا من أجل امرأة تتسم بالكرم 
واإللتزام. زجاجة أنيقة ومدهشة تحتوى على خليط أصلّي يتكّون من 

زهرة ثورية، ياسمين نقي ومزيج متناغم من الحمضيات.

A luminous floral fragrance made for generous & committed 
woman. A clean & glowy addiction composed of a radical 
Rose, a spotless Jasmine & a clean chypre accord. Roses 

are sustainably sourced.Idôle’s ultra-slim refillable bottle 
radiates light.

النكوم إيدول عطر 75 مل
LANCÔME IDÔLE EDP 75 ML

No.08  

SAR 545.00
USD 147.30

SKYSALES__006
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*السعر يشمل ضريبة القيمة المضافة عند تطبيقها
*All prices are VAT inclusive when applicable

ُيعد دونا بورن إن روما إحدى زجاجات العطور القادمة من بيوت األزياء 
الراقية ذو األريج الزهري العطر. عطر أنيق وراٍق مصمم من أريج ثالث 
خصائص مميزة من زهور الياسمين والذي يمنحك مزيجًا من األنوثة 
الفاخرة المندمجة مع خالصة الفانيليا بوربون أحد أغنى المستخلصات 

في العالم. هذا المزيج المتميز بخالصة ثالثية من الخشب والذي 
يمنحك لمسة مميزة تعيد إحياء ذكريات شوارع وثقافة مدينة روما.

Donna Born in Roma is a modern haute couture floriental. A 
couture elegance made of three qualities of Jasmine which 
brings a luxurious femininity blended with Vanilla Bourbon, 

the most expensive extract in the world. This is twisted with 
a radiant trio of modern wood, which gives an edgy touch 

reminiscent of Rome street culture.

فاالنتينو بورن إن روما دونا عطر 100 مل
VALENTINO BORN IN ROMA DONNA EDP 100 ML

No.09  

ترسم فوس فيفا فاالنتينو خيااًل متوازيًا لنغمات صوتك الفريدة ورائحة 
عطرك المميزة. فنحن نؤمن أن مثل عطرك الفريد وصوتك المميز 

شخصية خاصة بك تترك أثرًا. إنها باقة منسجمة قوية وآسرة باستخدام 
خالصة الطحلب بطريقة غير متوقعة. إحتفاًء بتميز صوت المرأة.

VOCE VIVA VALENTINO draws a parallel between the sound 
of your voice and the scent of your fragrance. Like a fragrance, 
a voice is personal, intimate and leaves a trace. The harmony 
of a radiant bouquet, made addictive and powerful through an 
unexpected moss accord. Celebrating every woman's voice.

فاالنتينو فوس فيفا عطر 100 مل
VALENTINO VOCE VIVA EDP 100 ML

No.10  

SAR 720.00
USD 194.59

SAR 720.00
USD 194.59

007__skysalesonline.com
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*السعر يشمل ضريبة القيمة المضافة عند تطبيقها
*All prices are VAT inclusive when applicable

FRAGRANCES FOR HER عطور نسائية

جمعنا قوة المرأة بأنواعها وأشكالها في مزيجًا عطريًا يأسر جوهرها 
الحسي المتألق. إنه مزيجًا عطريًا يجمع بين القوة واإلغراء. عطرًا 

خيميائيًا يجمع بين اللحظات المغرية والمتألقة.

A fragrance reminding of warm sun and summer days, Dylan 
Turquoise is an ode to the sensuality of the Versace woman.

فيرساتشي ديالن تركواز ماء عطر 100 مل
VERSACE DYLAN TURQUOISE EDT 100 ML

No.11  

جمعنا قوة المرأة بأنواعها وأشكالها في مزيجًا عطريًا يأسر جوهرها 
الحسي المتألق. إنه مزيجًا عطريًا يجمع بين القوة واإلغراء. عطرًا خيميائيًا 

يجمع بين اللحظات المغرية والمتألقة. 

The primal power of a woman, captured in a radiant, sensual 
essence. A fragrance of strength and seduction. An alchemy of 

tempting and bright notes. 

فيرساتشي إيروس للسيدات عطر 100 مل
VERSACE EROS POUR FEMME EDP 100 ML

No.12  

SAR 425.00
USD 114.86

009__skysalesonline.com

SAR 490.00
USD 132.43
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*السعر يشمل ضريبة القيمة المضافة عند تطبيقها
*All prices are VAT inclusive when applicable

استمتعي بحماسة ماء عطر لينيرديت روج، العطر النسائي الجديد من 
جيفنشي. يكشف هذا العطر النسائي الجذاب عن باقة زهرية بيضاء 

 ممزوجة باللون األحمر. 
يتم إطالق مسك الروم الجذاب والياسمين األخاذ مع رائحة أوراق 
الفلفل الحلو األحمر والبرتقال األحمر والزنجبيل، لمنحك عطرًا بأثر 

زهري حار. ماء عطر آسر يحول األحاسيس التي ال يمكن تجاهلها إلى 
هوس متأجج.

A carnal flower inflamed with a spicy red accord.  
Givenchy fans the flames of infatuation with the new 

women’s eau de parfum — L’Interdit Eau de Parfum Rouge. 
Inhibitions burn to reveal sensual obsessions.

جيفنشي لينيرديت روج عطر ٨0 مل
GIVENCHY L'INTERDIT EDP ROUGE 80 ML

FRAGRANCES FOR HER عطور نسائية

No.13  

يأخذك جيفنشي إلى أعماق الممنوع مع ماء بارفان لينيرديت انتنس. 
استسالم للرغبة الشديدة المكبوتة. قومي بتوجيه سحرك الداخلي 

وعززي أعمق دوافعك كما تتالشى زهرة تحت األرض إلى اللون األسود. 
جرعة زائدة من مسك الروم تتعارض مع الفانيليا األكثر حسية.

The new Eau de Parfum Intense takes the L’Interdit thrill to 
new heights. Deeper and darker than ever before. The original 

orange blossom welcomes a more transgressive, furiously 
addictive tuberose which intensifies a bewitching accord. The 

woody base turns oriental with smoky, underground notes from 
vetiver and patchouli, and reveals a suave and intense vanilla 
bean.Eau de Parfum Intense is an oriental, floral and woody 

fragrance, which is ultra-sophisticated and undeniably Couture.

جيفنشي لينيرديت عطر مركز ٨0 مل
GIVENCHY L'INTERDIT EDP INTENSE 80 ML

No.14  

SAR 505.00
USD 136.49

SAR 530.00
USD 143.24

New
جديد

New
جديد
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FRAGRANCES FOR HERعطور نسائية

SAR 490.00
USD 132.43

اكتشف عطور جفنشي االيقونيه ! تحتوي هذه المجموعة الحصريه 
للمطار على عطر او دوموسيل او فلوريل , اليف اريسيستبل اودو 

بارفان , النتردي اودو بارفان , اليف اريسيستبل اودوو تواليت 
بلوسوم كرش و داليه ديفان اودو بيرفيوم.

Discover Givenchy's most iconic fragrances in a prestigious 
Travel Exclusive collection, dedicated to travellers. Eau 
demoiselle Eau Florale, Live Irresistible Eau de Parfum, 
L'Interdit Eau de Pafum, Live Irresistible Eau de Toilette 

Blossom Crush, Dahlia divin Eau de Parfum.

جيفنشي مجموعة 5 عطور مصغرة
GIVENCHY COFFRET 5 MINIATURES 

No.16  SAR 295.00
USD 79.73

إريزيستابل جيفنشي، عطٌر يدعوك إلى الحرية. عطر المرأة ال 
تقاوم بشكل طبيعي مع سحر مغناطيسي قوي يجذبك إلى 
رقصة تعبيرية مع إطالق المشاعر. دعوٌة للحرية ولتكشف 

عن حقيقتك.

Irresistible Givenchy, a fragrance that definitely 
invites you to let go. The fragrance of a naturally 
irresistible woman with a strong magnetic charm 

who draws you into a release dance with liberating 
vibes. An invitation to let go and reveal who you 

are.

جيفنشي إريزيستابل عطر ٨0 مل
GIVENCHY IRRESISTIBLE EDP 80 ML

No.15  

New
جديد
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FRAGRANCES FOR HER عطور نسائية

GIVENCHY L'INTERDIT EDP 80 ML

Givenchy introduces L’Interdit. A tribute to bold 
femininity.  Forbid yourself nothing. Allow no rules. 

An invitation to defy convention and embrace 
your singularity.

لينيرديت، تحية إلى األنوثة الجريئة، أطلقي العنان لنفسك؛ ال 
تدعي القيود تحّد من حريتك. دعوة لتحدي كل ما هو متعارف 
عليه والتحلي بتفردك واستثنائيتك. يعُبر عبق األزهار البيضاء 
خالل النفحات الداكنة ليطلق العنان إلشراقة جريئة تداعب 

لمسة من الغموض، بجانب صادم من األناقة.

جيفنشي لينيرديت عطر ٨0 مل

No.17 

SAR 450.00
USD 121.62

يسحر لو بارفيوم من إيلي صعب المرء بخالصة الياسمين الذي 
لطالما كان شذاه األسطوري رمًزا لألناقة والغنى في عالم صناعة 
العطور. الروائح: زهر البرتقال، خالصة الياسمين، باتشولي، توليفة 

من خشب األرز، زهرة العسل.

Elie Saab Le Parfum Eau de Parfum envelops her wearer 
with jasmine absolute, a legendary flower in perfumery that 

symbolizes voluptuousness and elegance. 
Notes: Orange Blossom, Jasmine Absolute, Patchouli, 

Cedar Accord, Rose Honey.

ايلي صعب لو بارفيوم عطر 90 مل
ELIE SAAB LE PARFUM EDP 90 ML

No.18 

SAR 530.00
USD 143.24

New
جديد

013__skysalesonline.com
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ُتمثل عطور فور هير مزيجًا من رائحة المسك المغلفة برائحة 
البرقوق وزهور رقيب الشمس وعبير الجلود الطبيعية إلبتكار 

عطر يتحد فيه النور والظل، والغموض والملذات الجامحة.

The for her signature, heart of musc, is enveloped 
in an accord of plum, heliotrope and leather notes 
to create a fragrance blending shadow and light, 

mystery and extreme sensuality.

نارسيسو رودريغيز مسك "نوار فور هير" عطر 100 مل

NARCISO RODRIGUEZ FOR HER MUSC NOIR 
EDP 100 ML

No.19 

SAR 570.00
USD 154.05

ماء العطر ال فام برادا  هو عطر متطور و متميز برائحة األزهار 
الخضراء التي تجمع بين الفرانجيباني غير المتوقع واإليلنغ 
الرقيق والفانيليا الحسية. ال فام برادا هو عطر يمزج بين 

المكونات الكالسيكية وغير المتوقعة ليعكس ازدواجية الهوية 
األنثوية.

La Femme Prada Eau de Parfum is a sophisticated 
fragrance, a floral green scent combining unexpected 
frangipani accord, delicate ylang-yland and sensual 

vanilla.   La Femme Prada is a fragrance mixing classic 
and unexpected ingredients to reflect duality of the 

feminine identity.  

FRAGRANCES FOR HER عطور نسائية

برادا ال فام عطر 50 مل
PRADA LA FEMME EDP 50 ML

No.20  

New
جديد

New
جديد

015__skysalesonline.com

SAR 535.00
USD 144.59



FRAGRANCES FOR HERعطور نسائية

خالل النهار، هو عسل طازج لذيذ برائحة الغردينيا والبرتقال األحمر.
وفي الليل، هو عسل حسي جذاب ممزوج  بالباتشولي، إدمان مميز  

لجان بول غوتييه.

During the day, it’s a delicious fresh honey with the wonderful 
scent of gardenia and blood orange. At night, it’s a sensual 

and scandalous honey combined with patchouli: an 
addiction that’s just so Jean Paul Gaultier. 

SAR 300.00
USD 81.08

مجموعة زجاجات عطرية أنثوية متميزة صغيرة مقدمة إليِك من 
دولتشي آند غابانا. اكتشفي مع دولتشي آند غابانا سحر الحياة 

على البحر األبيض المتوسط في مجموعة من العطور المميزة: 
اليت بلو أو دي تواليت، ذا ون أو دو برفوم، دولتشي جاردن أو دو 

برفوم، ذا أونلي ون أو دو برفوم، اليت بلو أو إنتينس. 

Dolce&Gabbana's timeless and Mediterranean scents: 
Light Blue Eau de Toilette, The One Eau de Parfum, 
Dolce Garden Eau de Parfum, The Only One Eau de 

Parfum & Light Blue Eau Intense.

مجموعة دولتشي آند غابانا الصغيرة
DOLCE & GABBANA MINIATURE SET

No.21 

جان بول غوتييه سكاندال عطر 50 مل
JEAN PAUL GAULTIER SCANDAL EDP 50 ML

No.22 

New
جديد

New
جديد

SAR 355.00
USD 95.95
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FRAGRANCES FOR HER عطور نسائية

ليبر، العطر الجديد األنثوي من إيف، إنه يعكس حبك لحرية الحياة 
بفيٍض كريٍم. أنضر زهور الالفندر. أروع روائح الحرية.

LIBRE, the new feminine perfume by YSL, the first floral 
lavender to live everything with excess. The scent of 

freedom.

SAR 720.00
USD 194.59

العطر األنثوي الجديد من جورجيو أرماني "ماي واي" المصمم لِك 
كدعوة لتوسيع أفاقِك وعيش حياة من اللقاءات الفريدة حول العالم. 

مزيج من أريج األزهار األنيق والذي يعبر عن مشاعرك وخبراتك 
والعالقات المميزة. ما أعيشه هو ما يمثلني.

The new feminine fragrance by Giorgio Armani, MY WAY is 
an invitation to broaden your horizons and live meaningful 

encounters around the world. The elegant, floral scent 
encapsulates emotion, experiences and encounters. 

I AM WHAT I LIVE.

جورجيو أرماني "ماي وي" عطر 90 مل
GIORGIO ARMANI MY WAY EDP 90 ML

SAR 660.00
USD 178.38

No.23  

REFILLABLE

إيف سان لوران ليبر العطر 90 مل
YVES SAINT LAURENT LIBRE EDP 90 ML

No.24  

New
جديد

017__skysalesonline.com



New
جديد

FRAGRANCES FOR HERعطور نسائية

عطر من الزهر األبيض مستوحى من قصة الفراشة، تكريمًا لجمالها ولصدى 
حبها الشاعري.

A white floral fragrance inspired by the tragic predicament of 
Madame Butterfly. In honour of truth and beauty, her poetic love 

and sorrow echo eternally.

أمواج أونر عطر 100 مل
AMOUAGE HONOUR EDP 100 ML

No.25 

SAR 1295.00
USD 350.00

SKYSALES__018
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FRAGRANCES FOR HER عطور نسائية

تم اختيار خمس تحف فنية نفيسة من المجموعة الرئيسية لدار أمواج في مجموعة 
ديسكفري كوفريت المميزة لزجاجات العطر الصغيرة للنساء. تم تزيين زجاجات العطر المزودة 
بمضخة رش بزجاج كريستال وهي مثالية لالستخدام في مناسبات محلية وللسفر أو كهدية 
فاخرة أيضًا. تتضمن المجموعة عطور جولد وإيبيك وريفليكشن وجوبيليشن ٢5  وأونر للنساء.

Five precious creations from The House of Amouage's Main Collection have 
been selected in this unique Discovery Coffret of Miniatures for women. The 

splash bottles are decorated with crystal glass and are perfect for discovering 
the range but also for travel or as a luxury gift. It contains Gold Woman, Epic 

Woman, Reflection Woman, Jubilation 25 Woman and Honour Woman.

أمواج مجموعة مصغرة 7٫5x5 مل
AMOUAGE MINIATURE SET 5x7.5 ML

SAR 860.00
USD 232.43

019__skysalesonline.com
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SAR 840.00
USD 227.03

SAR 840.00
USD 227.03

SELECTIVE FRAGRANCESعطور مختارة

New
جديد

New
جديد

021__skysalesonline.com

مزيج من سحر الشرق الفريد واألناقة البريطانية، مستوحاة من 
حياة الحاكم "محمد علي" مؤسس مصر الحديثة. المزيج مشابه 
للعطر الذي كان يستخدمه محمد علي. عطر عود "سڤ ذا كينغ" 

ُيعد من العطور الفخمة.

A mix of oriental exoticism and true British elegance 
inspired by prince Muhammad Ali, the father of modern 

Egypt. A creation resembling the scent used by the 
Prince himself. Oud Save the King is a fragrance of 

supreme luxury

مزيج عطري يجمع بين حيوية وأنوثة شهرزاد ذات السحر الشرقي 
والدقة اإلنجليزية، العطر مستلهم من ممثلة هوليوود الشهيرة 

 "ميبل نورماند" التي ولدت عام ١٨٩٢. 
عطر ملكي يبرز الجمال والذوق الرفيع وُمصمم خصيصًا ليبرز 

جمال الفاتنات ليفوق جمالهن أثمن المجوهرات الثمينة ويحظين 
بقصص حب متقدة.

A vivacious Scheherazade bringing together oriental 
charm and typically English refinement, inspired by 
Mabel Normand, famous Hollywood actress born 
in 1892. A majestic fragrance of sublimely beauty, 

destined to adorn our seductresses, our most precious 
jewels of all-consuming and rapturous love.

اتكينسونس سيڤ ذا كوين عطر 100 مل
ATKINSONS OUD SAVE THE QUEEN EDP 100 ML

No.27 

ATKINSONS OUD SAVE THE KING EDP 100 ML
No.28  

اتكينسونس سيڤ ذا كينغ عطر 100 مل
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SELECTIVE FRAGRANCESعطور مختارة
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SAR 1515.00
USD 409.46

SAR 1515.00
USD 409.46

 بين يدي شخص خبير
في رغبة منه للحفاظ على خصائص زيت العود الفريدة، قرر 

جورجيو أرماني أن يتعامل معه بالطريقة ذاتها التي يتعامل بها مع 
المشغوالت الذهبية والفضية الثمينة. وقد فسر السيد أرماني 

قائاًل: أردت أسر روح الخيمياء الشرقية عن طريق استخدام خشب 
العود الذي ُيعد رمزًا لسحر الشرق الثمين وجمعه في مجموعة 
عطور عود ملكي، فتحتم علّي أن أعامله معاملة المجوهرات 

الثمينة وهي المعاملة التي تليق أكثر بثرائه الفريد والفخم.

IN THE HANDS OF A MASTER 
To preserve its unique characteristics, Giorgio Armani 
decided to work with oud oil the same way he would 
approach a rich gold and silver brocade. “With Oud 

Royal, I wanted to capture the spirit of Eastern alchemy 
by elevating oud wood — the precious symbol of 

the Orient itself” explains Mr. Armani. “Treating it as a 
piece of jewellery is the only way to do justice to its 

magnificent richness”.

عمل جورجيو أرماني على جمع متناقضات في عطر واحد وهو 
"فيرت مالكيت"، حيث أعاد تشكيل الروح والمواقف المتناقضة 

التي ألهمته خالل رحلته في روسيا. إذ مزج بين عبير الزنبق 
األبيض والياسمين العربي والَينون لُيبدع هذا العطر المتألأل الذي 

يخلف أثرًا لذيذًا من رائحة الفانيليا العطرة في أعقاب مستخدمه.

Floral Contrasts With Vert Malachite eau de parfum, 
Giorgio Armani recreates the energy and contrasts of 
his journey through Russia. The white lily fragrance 
at the heart of this luminous creation is infused with 

sambac jasmine fragrances and ylang ylang leaving a 
delicate trail of vanilla absolute and resins in its wake.

جورجيو أرماني بريفيه فيرت مالكيت عطر 100 مل
GIORGIO ARMANI PRIVÉ VERT MALACHITE EDP 100 ML

No.29 

GIORGIO ARMANI PRIVÉ OUD ROYAL EDP 100 ML
No.30  

جورجيو أرماني بريفيه عود ملكي عطر 100 مل

New
جديد



)أمبرا( ذلك العطر الفريد صاحب المزيج العطري المكون من 
 خالصة روائح العنبر النادرة والمثيرة.

لقد ُصمم ذلك العطر الراقي كلوحة عطرية ال تشوبها 
شائبة من خالصة زيت العنبر وروائح الليمون العطري والورد 

 والباتشولي وخشب الصندل. 
وتستمد تلك اللوحة العطرية جاذبيتها من رحلة زيوت العنبر 
الخالبة التي تحتاج إلى سنوات عديدة ليتم بلورتها بواسطة 

قوى البحار والرياح باإلضافة إلى ندرتها.

An intense and elegant fragrance that brings together 
the deep sensuality of ambergris with our signature 

citrus notes

ACQUA DI PARMA SIGNATURE AMBRA EDP 100 ML
اكوا دي بارما أمبرا عطر 100 مل

No.31 

مزيج فني من نوعين من األحاسيس: رائحة العود الفخمة 
 المعززة بنفحات الحمضيات النابضة بالحياة واإلشراق. 

تم تركيب هذا العطر الفريد باستخدام خالصة العود الموجودة 
 في الوس، آسيا ويشتهر بنعومته وتوازنه االستثنائيين. 

تمنحك الروائح القوية والمفعمة بالعود مقطرة ومختلطة مع 
النغمات الدافئة والحارة من القرفة عالم جديد ال ينسى. يضيء 
الليمون العطري والفلفل الوردي المفعم بالحياة تلك التركيبة 

 بينما يضيف توت العليق رائحة إدمانية ولذيذة.
أخيرًا، يقدم الوجه الغني للورد، والجميل للباتشولي، والرائع 

للقريضة العنبرية عالمًا فاخرًا ال ينسى. تجربة مليئة بالشمس 
بفضل المكونات العميقة والفاخرة للعود.

An artistic combination of two olfactive sensations: 
the opulent scent of Oud enhanced by vibrant and 
luminous citrus notes. The powerful and enveloping 

notes of Oud are distilled and combined with the 
warm, spicy tones of Cinnamon and Cloves, to create 

an unforgettable discovery.

اكوا دي بارما عود اند سبايس عطر 100 مل

ACQUA DI PARMA SIGNATURE OUD & SPICE 
EDP 100 ML 

No.32 

عطور مختارة SELECTIVE FRAGRANCES

SKYSALES__024

SAR 885.00
USD 239.19

SAR 885.00
USD 239.19
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عطر جريء مع نفحات من الالفندر الكريمي الجذاب والليمون 
المنعش والفانيليا الخشبية المثيرة. ُصمم عطر فانتوم 

بمسؤولية: عطر لليوم ُصنع للغد. مختلف جذريًا وغريب تمامًا: 
اكتشف أول زجاجة متصلة لدينا على اإلطالق. اضغط على 

الطرف العلوي من هاتفك وانطلق مع شريكك الجديد!

A bold scent with notes of addictive creamy lavender, 
energizing fusing lemon and sexy woody vanilla.  

Phantom was responsibly formulated: a fragrance 
for today, created for tomorrow.  Radically different, 
totally disruptive: discover our first connected bottle 

ever. Tap your phone on its top, and take off with 
your new wingman!  

PACO RABANNE PHANTOM EDT 100 ML
باكو رابان فانتوم ماء عطر 100مل

No.33 

يتجدد عطر باكو رابان بروح الدعابة األسطورية الُمغوي 
ويجسدها في عطر أو دو تواليت جديد: وان مليون. التباين 
المثالي بين النفحة المنعشة والمتألقة وقلب األزهار الحارة 

وقاعدة الجلد الحسية.

Paco Rabanne renews with humour the myth of the 
seducer and embodies it in his new Eau de Toilette: 
1 Million. The perfect contrast between a fresh and 
sparkling note, spicy blossom heart and a sensual 

leather base.

باكو رابان ون مليون ماء عطر 100مل
PACO RABANNE 1 MILLION EDT 100 ML

No.34 

SAR 375.00
USD 101.35

SAR 435.00
USD 117.57

FRAGRANCES FOR HIM عطور رجالية

025__skysalesonline.com
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عطر ساحر مقدم للرجال العصريون مكون من خالصة الخشب النابض 
بالحياة يتخلله زيت خشب ناجارموثا العطري وخالصة الفلفل الكرزي 

ومعزز بزيت الهيل المنعش. هذا العطر المميز مركز بلمسة ناعمة من 
خالصة حليب التين ليصبح عطرًا آسرًا مقدم للرجال.

A  captivating fragrance for confident modern men 
that includes a vibrant woody base conveyed by the 

Nagarmotha wood and a sensual spicy heart of pimento 
essence enhanced by the freshness of the Cardamom. This 
charismatic fragrance is sublimated by a creamy touch of a 

Fig Milk accord for a sensual perfume for men.

دولتشي آند غابانا كيه من دولتشي آند غابانا عطر 100 مل
DOLCE & GABBANA K BY DOLCE&GABBANA EDP 100 ML 

No.35 

نقدم لكم مجموعة ذا وان جولد العطرية الجديدة من دولتشي آند غابانا 
بيوتي المقدمة للرجال العصريون والمركز من مستخلصات األخشاب 

المفعمة بالحيوية وماء الحامض الذي يجسد التألق والجاذبية. هذا العطر 
الذي يحتفي بكل الرجال األنيقة الذين يأسرون العالم بسحرهم وذكائهم.

Introducing The One For Men Gold –the showstopping 
masculine fragrance from Dolce & Gabbana Beauty. Drawing 

on the legacy of The One line, this sophisticated woody, spicy, 
citrus Eau de Parfum Intense embodies radiant luminosity and 

magnetic charisma.The One For Men Gold celebrates men 
who dazzle the world with their brightness.

دولتشي اند غابانا ذا ون فور مين جولد عطر مركز 100 مل

DOLCE & GABBANA THE ONE FOR MEN GOLD 
EDP INTENSE 100 ML 

No.36 

SAR 440.00
USD 118.92

SAR 440.00
USD 118.92

New
جديد

New
جديد



عطور رجالية FRAGRANCES FOR HIM

SAR 350.00
USD 94.59

إن عطر توي بوي هو مزيجًا من الرموز الالنهائية للرجال الذين 
يسعون إلى التجدد الدائم والحرية المطلقة، فهو عطر يعكس 
قوة وطاقة الرجال مع إبراز جانبهم الحساس مقدم من دار أزياء 

موسكينو اإليطالية.

Toy boy is an exciting play of endless codes seeking 
out re-evaluation and liberation. an intense kiss 

that reflects the energy and strength of the modern 
Moschino man but that also dissolves when it 

encounters his tender embrace.

موسكينو توي بوي عطر 100 مل
MOSCHINO TOY BOY EDP 100 ML

No.38 

SKYSALES__028

The One For Men Luminous Night is a sophisticated 
oriental spicy perfume.The warm aspect of the dates 
is echoed by the creaminess of sandalwood, meeting 

smoky accents of incense and a lingering trail of 
amber.

دولتشي اند غابانا ذا ون للرجال لومينوس نايت عطر 100 مل

DOLCE & GABBANA THE ONE FOR MEN 
LUMINOUS NIGHT EDP 100 ML

No.37 

ذا وان للرجال ليمنوس نايت عطر شرقي عصري مفعم بالحيوية 
يأخذك في رحلة استكشافية تستشعر فيها برودة الليل وحرارة 

النجوم المتألألة في سماء الشرق األوسط في آن واحد، 
ويمكنك استشعار دفء خالصة التمور مع تركيبة ناعمة من 

خشب الصندل ممزوجة مع بخور العنبر المتأججة.

SAR 485.00
USD 131.08

New
جديد

New
جديد



*السعر يشمل ضريبة القيمة المضافة عند تطبيقها
*All prices are VAT inclusive when applicable

ماء بارفان جنتلمان جيفنشي، كثافة جديدة للرجال الذين 
يرقصون على إيقاعاتهم الخاصة. رائحة شرقية خشبية أنيقة 

تذكرنا بفترة الغسق، وتتألف من توقيع متفجر. تتالعب األزهار 
في النفحات الذكورية.

Gentleman Givenchy eau de parfum, a new intensity 
for men who dance to their own beat. An elegant 

woody-floral Oriental reminiscent of nightfall, 
designed with an explosive signature. A floral played 

out in masculine notes.

SAR 420.00
USD 113.51

GIVENCHY GENTLEMAN EDT INTENSE 100 ML

Gentleman Givenchy reveals Eau de Toilette Intense, 
an aromatic floral woody in which gentleness 

embraces strength. Blazing bergamot, basil and 
cardamom appeal, extended by the sophistication of 
a gentle blue iris. The scent deepens with cedarwood 

and coumarin. A warm contrast unveiling a deeply 
captivating trail. 

تكشف جنتلمان جيڤنشي عن عطر ماء تواليت إنتنس الجديد، 
وهو عطر زهري خشبي يجمع بين الُلطف والقوة. 

يمثل البرغموت المتوهج والريحان وحب الهال افتتاحية هذا 
العطر برائحة آسرة ونضارة حاضرة، وتزداد الرائحة تألًقا بزهرة 
السوسن األزرق اللطيفة. ثم تزداد الرائحة ُعمًقا بخشب األرز 
القوي الغني بالرائحة وكذلك الكومارين الناعم. تباين دافئ 

يكشف عن عبير عميق يأسر الحواس.

جيفنشي جنتل مان ماء عطر مركز 100 مل

No.39 

SAR 440.00
USD 118.92

FRAGRANCES FOR HIM عطور رجالية

GIVENCHY GENTLEMAN EDP 100 ML
No.40 

جيفنشي جنتل مان عطر 100 مل

029__skysalesonline.com

New
جديد

New
جديد
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HUGO BOSS REVERSED EDT 75 ML

For men who dare to challenge the status quo, HUGO 
REVERSED presents a fragrance with a fresh twist: an 
urban cocktail of energizing citrus, aromatic rosemary 
and cool, contrasting vetiver. See what happens when 

you change your perspective. 

م هوغو ريفيرسد  للرجال الذي يجرؤون على تحدي واقعهم، يقدِّ
عطًرا ذا عبير منعش: مزيج حضري من الحمضيات المنشطة، 

اح، ونجيل الهند ذي الرائحة الذكية المنعشة.  مع إكليل الجبل الفوَّ
ر وجهة نظرك والمس أفضل النتائج. غيِّ

يشق بوس ذا سنت بيور أكورد للرجال طريًقا جديًدا للجذابية. 
فهذا العطر الرجالي المثير يجعلك مفعًما باالكتفاء، ويوقظ 

الحواس بنفحات الزنجبيل المنعش، وفاكهة المانينكا 
اإلفريقية، والجلد السويدي األبيض الناعم.

هوغو بوس ريفيرسد ماء عطر 75 مل

SAR 260.00
USD 70.27

SAR 375.00
USD 101.35

No.41 

BOSS The Scent Pure Accord for Him explores a 
new take on seduction. This spicy perfume for men 
pushes fulfilment to the max, sparking the senses 
with notes of vivifying ginger, exotic Maninka fruit 

and sensual white suede

HUGO BOSS THE SCENT PURE ACCORD MEN 
EDT 100ML

هوغو بوس ذا سنت بيور أكورد للرجال عطر 100 مل

No.42 

New
جديد
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SAR 450.00
USD 121.62

CAROLINA HERRERA BAD BOY EDT 100 ML

The juice of this new fragrance is deep, fresh and 
masculine. Created by the legendary perfumer 

Dominique Ropion, Y Eau de Parfum is an intense 
white and dark fougere.

جوهر هذا العطر الجديد هو عميق، منعش ورجولي. واي، هو 
بارفان من ابتكار صانع العطور األسطوري دومينيك روبيون، 

وسرخس كثيف، أبيض وداكن.

كارولينا هيريرا باد بوي ماء عطر 100 مل

No.43 

031__skysalesonline.com

JEAN PAUL GAULTIER LE MALE LE PARFUM EDP 75 ML

The latest men's fragrance by Jean Paul Gaultier, Le 
Male Le Parfum, is about to set sail! Dressed in a black 
and gold officer’s jacket, this intense Eau de Parfum is 
taking leadership of the Le Male range with great style 

and strength. Elegant with an oriental woody trail.

أحدث عطر للرجال من جان بول غوتيي ، عطر لو مال لو بارفوم 
على وشك اإلبحار!  يرتدي عطر األو دو بارفوم المرّكز هذا سترة 
ضابط باللونين األسود والذهبي ويحتل الريادة في مجموعة لو 

مال بأسلوب وقوة رائعين. أنيق بلمسة شرقية خشبية.

جيان باول غوتيي لو ميل لو بارفوم عطر 75مل

No.44 

SAR 295.00
USD 79.73 New

جديد



عطور رجالية FRAGRANCES FOR HIM

إن عطر فالنتينو أومو بورن إن روما يعبر عن رؤية المصمم 
العالمي بيير باولو بيكسيولي في عالم األزياء، حيث تمتزج رؤيته 

بين الفخامة والشمولية والتنوع بين الثقافات الراقية والعامة.

Valentino Uomo Born In Roma expresses Pierpaolo 
Piccioli modern vision of fashion: the cool couture as 

a mix between inclusivity and diversity, between haute 
couture and street culture.

فالنتينو بورن إن روما أومو ماء عطر 100 مل

VALENTINO BORN IN ROMA UOMO
EDT 100 ML

No.45 

SKYSALES__032

SAR 500.00
USD 135.14

إنها رائحة تمثل حانة بها مختلف اإلمكانيات والمخاطر ممتزجة مع 
تفاصيل رقيقة مختلطة بخالصة خشب العنبر الساحر، لتمنحك 

إحساسًا بالحياة متعددة الخيارات واإلنتعاش. عطر يمنحك الطاقة 
مألف من مزيج الليمون البرغامي العطري الذي يغلف مركب 

الكومارين ليمنحك شعورًا من المزاجية.

Like a vivacious hub full of possibilities and dangers, sweeter 
details fizz over woody amber for a mesmerizing, almost 

disorienting effect. Energetic upon introduction-topped with 
bergamot and angelic-a patchouli coumarin heart gives way 

to a moody base.

PRADA  LUNA ROSSA BLACK EDP 100 ML
برادا لونا روسا بالك عطر 100 مل

No.46 

New
جديد

New
جديد

SAR 600.00
USD 162.16
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OPULENT SHAIK FOR MEN NO.77 PARFUM 100 ML

For the Prince in you... A delicious “woody chypre” scent. Spicy, aromatic and 
citrusy depicting a regal celebration of the romantic and uninhibited personality 

of the Shaik that every man aspires to be... This bestselling, award-winning 
fragrance is supported by our refill service making it a timeless gift.

مثير وأنيق ووقور، ويمثل احتفاء ملكيًا بشخصية أمير الصحراء التي تفيض وقارًا والتي 
يطمح لها كل رجل وتتوق إليها كل امرأة. تتصدر هذه الفئة المبيعات وحائزة على عدة جوائز 

عالمية ومدعومة من وكالؤنا بخدمة إعادة التعبئة لتجعلها هدية خالدة ال يمحوها الزمن.

أوبيولينت الشيخ 77 للرجال عطر 100 مل

No.47 

033__skysalesonline.com

SAR 890.00
USD 240.54



باوندليس هو دفقة من المرح ونشوة عابرة. وتعكس هذه الطاقة 
المتوهجة والحيوية تأثير ضوء الشمس الذي يرتد عن أوراق الغابة 
الندية، حيث يومض بهيئة أشعة عبر مظلة مزينة بالزهور ويتجول 

بين األشجار ذات لحاء قوس قزح قبل تالشيه بين األغصان 
المتشابكة التي يلفها الضباب.

Boundless is a burst of joy, a fleeting euphoria. This 
ardent and vivacious energy echoes that of sunlight 
bouncing off the dewy leaves of the jungle, flickering 
in rays through a flower-studded canopy and grazing 

rainbow-barked trees before vanishing amongst 
gnarled and misty-kissed boughs.

AMOUAGE BOUNDLESS EDP MEN 100 ML
No.48 

AMOUAGE MEANDER EDP 100 ML

Meander explores the exhilarating feeling of happiness 
in a land of fog, lush green mountains and running 

streams.

يستكشف مياندر الشعور المبهج بالسعادة في أرض يكسوها 
الضباب والجبال الخضراء الخصبة والجداول الجارية.

أمواج ِمياندر عطر 100 مل

No.49 

أمواج بوندلس عطر 100 مل

SAR 1295.00
USD 350.00

SAR 1295.00
USD 350.00

عطور رجالية FRAGRANCES FOR HIM

SKYSALES__034
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New
جديد



*السعر يشمل ضريبة القيمة المضافة عند تطبيقها
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AMOUAGE MINIATURE SET 5x7.5 ML

Five precious creations from The House of Amouage's. The splash 
bottles are decorated with crystal glass and are perfect for discovering 
the range but also for travel or as a luxury gift. It contains Gold Man, 

Epic Man, Reflection Man, Interlude Man and Honour Man.

تم اختيار خمس تحف فنية نفيسة من المجموعة الرئيسية لدار أمواج وتم تزيين 
زجاجات العطر المزودة بمضخة رش بزجاج كريستال وهي مثالية لالستخدام في 

مناسبات محلية وللسفر أو كهدية فاخرة أيضًا. تتضمن المجموعة عطور جولد وإيبيك 
وريفليكشن وإنترلود وأونر للرجال.

أمواج  تشكيلة عطور صغيرة  7٫5x5 مل

No.50 

FRAGRANCES FOR HIM عطور رجالية

035__skysalesonline.com

SAR 860.00
USD 232.43

New
جديد



توليفة جديدة من العطر القوي والعميق يعّززها دفء الصندل. إّنه عطر 
حّسي وجريء مع نفحات من العنبر.

A new opus fragrance with a deeply intense signature 
brought by the warmth of sandalwood. A sensual and 

confident amber fragrance trail.

CARTIER PASHA PARFUM 100 ML
No.51 

كارتيه باشا عطر 100 مل

HOLY OUD FLEUR BLANC PATCHOULI EDP 80 ML

Holy Oud Fleur Blanc Patchouli Eau De Parfum the oriental 
woody fragrance for men. The start notes are Violet Leaf, 
Bergamot & Coriander. The heart notes are Rose, Black 
Pepper & Lily-of-the-Valley. The end notes are Patchouli, 

Ambergris & Bourbon Vanilla.

يتميز عطر هولي عود فلور بالنك باتشولي أو دي بارفيوم بعبير األخشاب 
الشرقية للرجال. يفتتح العطر بعبير نوتات أوراق البنفسج والبرغموت 

والكزبرة. ثم تظهر رائحة القلب المتكون من الورد والفلفل االسود وزنبق 
الوادي. ويختتم العطر بنفحات أسااسية من الباتشولي وفانيليا البوربون 

واألمبروكسان.

هولي عود فلوور بالن باتشولي  عطر ٨0 مل

No.52 
SAR 315.00
USD 85.14

عطور رجالية FRAGRANCES FOR HIM

SAR 530.00
USD 143.24

SKYSALES__036
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MONTBLANC EXPLORER EDP 100 ML

Montblanc EXPLORER takes you on an unforgettable 
journey to virgin territories with an unconventional 

woody-aromatic-leather fragrance. The top note bursts 
with effusive Bergamot from Italy, revealing the bright, 
energetic and optimistic side of the fragrance’s heart.

يجمع بين روائح الخشب العطرية والجلود. في أعلى العطر، 
تبرز رائحة برغموت إيطاليا للكشف عن الجانب المشرق 
والمتفائل والمفعم بالطاقة في روح العطر. إضافة إلى 

الفلفل الوردي، لالنطالق في حوار مميز جدًا.

مون بالن اكسبلورر عطر 100 مل

No.53 

DUNHILL DRIVEN EDP 100 ML

Dunhill DRIVEN EAU DE PARFUM opens with an 
exciting blend of Bergamot, Lime, Red Apple and 

Plum. The heart of the fragrance delivers freshness 
with an unexpected blend of Cardamom, Cinnamon, 
and Jasmine, all harmoniously combined with velvety 
Rose. The base maintains a warm depth, with notes 

of Amber, Amyris Wood, Vanilla, Cedarwood and 
Musk for a modern dry down that balances ease with 

confidence.

عطر دريفن يبدأ بمزيج مثير من البرغموت والليمون والتفاح 
األحمر والبرقوق. يمنحك قلب العطر انتعاًشا مع مزيج غير 
متوقع من الهيل والقرفة والياسمين ، وكلها متناغمة مع 
الورد المخملي. تحافظ نهاية العطر على عمق دافئ، مع 
نفحات من العنبر وخشب األميري والفانيليا وخشب األرز 

والمسك لشعورعصري يوازن بسهولة وثقة.

دانهيل دريفن او دو بارفان 100 مل

No.54 

SAR 340.00
USD 91.89

SAR 275.00
USD 74.32

FRAGRANCES FOR HIM عطور رجالية
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*السعر يشمل ضريبة القيمة المضافة عند تطبيقها
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تناغم روائح األزهار ونوتات الحمضيات المنعشة في عطر فاكهي 
خفيف. مقدمة العطر: الليمون اإليطالي، المندرين، زيت البرغموت.

قلب العطر: سامباك ياسمين، زهرة داما سينا، إيريس إيطالي.
قاعدة العطر: باتشولي ونجيل الهند وعنبر الفانيليا.

A harmony of floral scents and freshcitrus notes in a light, 
fruity fragrance. Top Notes: Italian Lemon, Mandarin, 

Bergamot Oil. Heart Notes: Sambac Jasmine, Dama scena 
Rose,Italian Iris. Base Notes: Patchouli, Haitian Vetiver, 

Vanilla Amber.

عطور شرقية

SAR 875.00
USD 236.49

ORIENTAL FRAGRANCES

*السعر يشمل ضريبة القيمة المضافة عند تطبيقها
*All prices are VAT inclusive when applicable

No.55 

SAR 875.00
USD 236.49

أزهار حلوة. مقدمة العطر: الماندرين األخضر، حمضيات 
كاالبريا، الجريب فروت الوردي. قلب العطر: زهر البرتقال، 

حبوب الكاكاو، جوز الهند. قاعدة العطر: خشب العود ، المسك 
األبيض، الباتشولي.

Sweet Floriental. Top Note: Green Mandarin, Citrus of 
Calabria, Pink Grapefruit. Heart Note: Neroli Flower, 

Cacao Bean, Coconut. Base Note: Oud Wood, White 
musk, Patchouli.

نجمة 7 عطر 100 مل
NEJMA 7 - EDP 100 ML

039__skysalesonline.com

نجمة لي ديليكس عطر 100 مل
NEJMA  LE DELICIEUX  EDP 100 ML

No.56 

New
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No.57 

عطور شرقية ORIENTAL FRAGRANCES

SKYSALES__040

ولد كويبتيس من لقاء عالمين هم عظمة العطور الفاخرة والحداثة 
الفنية والحضرية لبوبا. مقدمة العطر: زيت البخور، البرغموت 

اإليطالي. قلب العطر: خشب الصندل. قاعدة العطر: الباتشولي 
وحليب جوز الهند.

KoEptYs was born from the meeting of two worlds: 
the majesty of Haute Parfumerie and the artistic and 

urban modernity of Booba. Top note: Incence oil, Italian 
Bergamot. Heart note: Sandalwood. Base note: Patchouli, 

Coconut milk.

نجمة كويبتيس عطر 100 مل
NEJMA KOEPTYS EDP 100 ML

SAR 230.00
USD 62.16

عود ملكي مستخرج من أجود أنواع العودالخشب ذو الرائحة الفريدة الذي 
يدوم طوياًل.

Extracted from very high quality agarwood which has a unique 
long lasting fragrance.

كنوز عود ملكي عطر 50 مل
KANOOZ OUD MALAKI EDP 50 ML

No.58 

SAR 465.00
USD 125.68

New
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عطر ورد ملكي من كنوز. عبير الورد المنعش مستخلص من 
أجود أنواع الورد.

Ward Malaki EDP 50 ml from Kanooz Fresh Rose 
fragrance extracted from high quality of Roses.

SAR 290.00
USD 78.38

أبتكرت حصريًا من كنوز مجموعة من أفضل روائح المسك 
التي ال تنسى وجمعت في علبة واحدة مكونة من )مسك 
ملكي + مسك العود + مسك كنوز + مسك كالسيك(.

Exclusively created from Kanooz the best 
unforgettable Set of  4 Musk fragrances comprising 
of (Musk Malaki + Musk Al Oud + Musk Kanooz + 

Musk Classic) All are in one pack.

SAR 150.00
USD 40.54

كنوز ورد ملكي عطر 50 مل
KANOOZ WARD MALAKI EDP 50 ML

No.59 

كنوز مجموعة المسك )ملكي، العود، كنوز وكالسيك( 
٤ x ٢/1 تولة

KANOOZ MUSK (MALAKI, OUD, KANOOZ 

& CLASSIC) 4 x 1/2 Tola

No.60 

New
جديد

New
جديد



OUD/WARD/MUSK COFFRET

A coffret  of Dhan El Oud - extracted from high quality of 
Cambodian Oudh, Ward Malaki - extracted from high quality 

of fresh roses and Musk Malaki - a high quality musky 
fragrance with freshness and long lasting effect.

مجموعة مكونة من ربع تولة من دهن العود، المستخلص من أجود أنواع 
دهن العود الكمبودي، وربع تولة من الورد الملكي، المستخلص من 

أجود أنواع الورود وربع تولة من المسك الملكي ذو الجودة العالية والعبير 
النقي الفواح الذي يدوم طوياًل.

مجموعة دهن العود، الورد الملكي والمسك الملكي

No.61 

KANOOZ DHAN AL OUD COFFRET 4 x 1/4 TOLA

Dhan Oud Kanooz, Malaki, Fakher & Classic, blended 
from veriety of super agarwood unisex fragrance. 
Suitable for daily Use and as a special gift for all 

occasion.

دهن العود ) كنوز + ملكي + فاخر + كالسيك (
مستخرج من خليط متنوع من أجود أنواع العود الخشب وهي 

مجموعة مناسبة للجنسين ولإلستخدام اليومي ومناسب 
لتقديمة كهدية لجميع المناسبات.

مجموعة دهن العود ٤ x ٤/1 تولة

No.62 

عطور شرقية ORIENTAL FRAGRANCES

SKYSALES__042

SAR 290.00
USD 78.38

SAR 230.00
USD 62.16
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AFNAN PATCHOULI ON FIRE EDP 80 ML

A one of a kind mixture of fresh citrus ingredients and 
aromatic open land, bringing to your senses the limitless 
of your power. Activate your full potential with an On Fire 
fragrance. Top Notes: Fresh spicy, Aromatic and Woody

Middle Notes: Patchouli, Lavender and Citrus
Base Notes: Warm Spicy and Patchouli

رائحة فريدة من نوعها تمزج بين أريج الحمضيات المنعشة ونسيم 
األراضي المفتوحة، لتقدم ألحاسيسك جرعة من الخيال. قم بتنشيط 

إمكاناتك الكامنة مع عطر أون فاير.
الدرجات العليا: حار منعش وخشب أروماتيك.

الدرجات الوسطى: باتشولي، الفندر، وحمضيات.
القاعدة: حار دافئ وباتشولي.

أفنان باتشولي أون فاير عطر ٨0 مل

No.63 

AFNAN TOBACCO RUSH EDP 80 ML

A strict representation of power, success and potential, this 
scene provides the necessary freshness and push you to 

need for the day. Taste the freshness of a warm spicy wood 
feeling combined with a must-have calculated amount of oud.

Top Notes: Warm Spicy, Tabacco and Woody.
Middle Notes: Sweet, Fresh Spicy and Lavender.

Base Notes: Amber, Cedar and Oud.

تجسيد صارم للقوة والنجاح واإلمكانات، يوفر النضارة الالزمة لدفعك 
للقيام بما عليك فعله اليوم، استمتع بأحاسيس الخشب الحار والعود.

الدرجات العليا: توابل دافئة، تاباكو، خشبي.
الدرجات الوسطى: حلو، توابل منعشة، الفندر.

القاعدة: العنبر، خشب األرز، والعود.

أفنان توباكو رش عطر ٨0 مل

No.64 

ORIENTAL FRAGRANCESعطور شرقية

043__skysalesonline.com

New
جديد

New
جديد

SAR 205.00
USD 55.41

SAR 205.00
USD 55.41
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AFNAN SUPREMACY NOT ONLY INTENSE EXTRACT 100 ML

One of the fragrances classified as part of Afnan Luxury 
Collection, Not Only Intense, is an unforgettable scent 

that speaks for itself. Vivid essences of citrusy Bergamot 
blended with Black Currant and Patchouli notes will leave an 

everlasting impression long after you leave the room.

أحد أكثر العطور إثارة لإلعجاب من تشكيلة أفنان الفاخرة.
 رائحة لن تبارح ذهنك، عبق مميز وقوي من البرغموت والعنبية 

والباتشيولي لترك انطباع دائم أينما حللت.

أفنان سوبريماسي نوت أونلي إنتنس - عطر مركز 100 مل

No.65 

AFNAN SUPREMACY IN OUD EXTRACT 100 ML

Categorized as one of 2021 most impressive fragrances 
in Afnan Luxury Collection, In Oud will charm you with its 

fascinating scents of Saffron, Lavender and Nutmeg. You will 
attract the glance of a stranger and leave them speechless. 

This fragrance is impossible to resist, and you must try it 
today. Top Notes: Saffron, Lavender and Nutmeg. Middle 

Notes: Agarwood and Sweet. Base Notes: Musk and 
Patchouli.

أحد أكثر العطور إثارة لإلعجاب من تشكيلة أفنان الفاخرة للعام ٢٠٢١، 
ستسحركم سوبريماسي إن عود بمزيجها الرائع من الزعفران والالفندر 

وجوز الطيب. عطر يضمن خطف األنظار وترك انطباع دائم. عطر 
يستحيل مقاومته، عليكم بتجربته اليوم.

الدرجات العليا: الزعفران والالفندر وجوز الطيب
الدرجات الوسطى: خشب العود واألريج الحلو

القاعدة: المسك والبتشولي

سوبريماسي إن عود عطر 100 مل

No.66 

ORIENTAL FRAGRANCESعطور شرقية

045__skysalesonline.com

SAR 225.00
USD 60.81

SAR 225.00
USD 60.81

New
جديد

New
جديد
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ARABIAN EAGLE OLD INDIAN OUD EXTRAIT EDP 50 ML

Top Notes: Agarwood, Bergamont.
Middle Notes: Sandalwood, Vetiver.

Base Notes: Amber, Musk.

النوتات العليا: العود والبرغموت.
النوتات الوسطى: نجيل الهند وخشب الصندل.

النوتات األساسية: العنبر والمسك.

ارابيان ايجل اولد اينديان عود ايكستريت عطر 50 مل

No.67 

ARABIAN EAGLE OUD EXTREME EXTRAIT EDP 100 ML

This fragrance is filled with herbal notes, giving away raw 
leather and animalistic notes. The emanation of flavors 
and heart notes of Leather, Orris, Animalic Notes the 
Cedarwood, Dry woody Amber, Moss, Amber, Musk, 

Vanilla are base notes.

ئ هذا العطر بالنوتات العشبيه باالضافه إلى رائحه الجلد الخام التى 
تأتى بقلب العطر مع خشب األرز والعبر الخشبى الجاف والطحالب 

وينتهى بالمسك والفانيليا.

ارابيان إيجل عود اكستريم ايكستريت عطر 100 مل

No.68 

SAR 525.00
USD 141.89

ORIENTAL FRAGRANCESعطور شرقية

047__skysalesonline.com

SAR 315.00
USD 85.14

New
جديد

New
جديد
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*السعر يشمل ضريبة القيمة المضافة عند تطبيقها
*All prices are VAT inclusive when applicable049__skysalesonline.com

BEAUTY & SKINCAREالجمال والعناية بالبشرة

يحتوي هذا الثنائي على مستحضَري ماسكارا بادغال بانغ! تعمل 
هذه الماسكارا المستوحاة من تكنولوجيا الفضاء، بفعالية قصوى 
لتدوم حتى ٣6 ساعًة، فتعّزز الكثافة إلى أقصى حد من دون إثقال 

الرموش! 

Contains 2 full-size BADgal bang! Derived from space 
technology, this 36-hour full-blast volumizing mascara 
layers easily and creates massive volume that won’t 

weigh down lashes.

حّددي حاجبيك وارسميهما بضربات تمشيط تحاكي مظهر الشعيرات 
الطبيعية مع قلم الحواجب بيرسايسلي، ماي برو  األكثر مبيعًا من 

عالمتنا باللون ٤، ثّم ثّبتي الشعيرات بواسطة ِجل الحواجب الشفاف 
اتش ار برو سيتر-٢٤.

بينيفيت قلم الحاجبين ٢ بروو بيغشوتس 
BENEFIT 2 BROW BIGSHOTS

Define brows & draw on hair-like strokes with bestselling 
Precisely, My Brow Pencil in shade 4 then shape & set with 

24-HR Brow Setter. 

No.69 

بينيفيت طقم مسكرة بادغال بانغ
BENEFIT BADGAL BANG DUO MASCARA SET

No.70 

SAR 220.00
USD 59.46

SAR 210.00
USD 56.76

049__skysalesonline.com



يحتوي جل الحواجب المّلون الرائع على ألياف بالغة الدقة تلتصق 
بالبشرة والشعيرات لتحديد الحواجب وتعزيز كثافتها ومنحها 

إطاللة طبيعية.

Our cult-favorite tinted eyebrow gel contains tiny 
microfibers that adhere to skin & hairs, creating natural-

looking fullness and definition.

بينيفت مسكرة للحاجب
BENEFIT GIMME BROW + AND GO

SAR 230.00
USD 62.16

BEAUTY & SKINCAREالجمال والعناية بالبشرة

شفاه ناعمة وساحرة على الدوام! مّرري بلسم الشفاه المرّطب 
هذا وامنحي شفتيك نعومًة تدوم حتى ٨ ساعات* مع لون فاخر 

متوّفر بثالث درجات جذابة.

SAR 245.00
USD 66.22

BENEFIT CALIFORNIA KISSIN'TRIO

Kissable soft lips on the go! Glide on this 
moisturizing lip balm for up to 8 hours* of smooth, 

luxurious color in three flattering shades…who 
needs lipstick anyway?

No.71 

بنفيت ثالثي كاليفورنيا كيسين

New
جديد

No.72 

SKYSALES__050



*السعر يشمل ضريبة القيمة المضافة عند تطبيقها
*All prices are VAT inclusive when applicable

BEAUTY & SKINCARE الجمال والعناية بالبشرة

مسكارا بقّوة مغناطيسية ترفع الرموش وتمنحها طواًل 
فائقًا. تحتوي فرشاة إكستيندر برش على قلب مشحون 
مغناطيسيًا بحيث يسحب التركيبة المغناطيسية المعززة 
بالمعادن لتغّلف رموشك من جذورها وحتى أطرافها. في 

عبوة مزدوجة!

SAR 240.00
USD 64.86

BENEFIT THEY'RE REAL! MAGNET DUO

Mascara with a magnetic force that draws lashes 
out to extreme lengths. Extender brush with 

magnetically charged core pulls the magnetic 
mineral enriched formula up and out beyond the 

tips of your lashes. In a duo pack!

بنيفيت مسكرة رموش

New
جديد

New
جديد

ارتقي بمكياجك مع مستحضرات بحجم كامل من ملّونات الشفاه 
والخدود الشهيرة من عالمتنا بألوان المانجو، والوردي واألحمر الساطع.  

تركيبة مقاومة للتلّطخ تدوم طوياًل وال تسّبب الجفاف.

Triple your tinting power with full sizes of our Iconic lip & 
cheek stains in mango, rose & fiery red. Long wearing, 

Smudge proof, non-drying.

No.73 

SAR 235.00
USD 63.51

BENEFIT LIP TINTS TO LOVE LIP TINT TRIO

No.74 

بنيفيت طقم تينت شفاه

051__skysalesonline.com



ULTRA FACIAL CREAM  
125 ML

With its unique lightweight texture, our  #1 facial cream provides lasting 
24-hour hydration for softer, smoother, and visibly healthier-looking skin. 
Formulated with Glacial Glycoprotein and olive-derived Squalane, this 
nongreasy, lightweight moisturizer immediately leaves skin 2.3X more 
hydrated, even in skin’s driest areas. 

24   
 

2.3

Soothes & calms irritated skin

LAVENDER ESSENTIAL OIL

MIDNIGHT RECOVERY CONCENTRATE  

Formulated with distilled botanicals including Lavender Essential 
Oil, Evening Primrose Oil and Squalane, our top-rated facial oil helps 
replenish skin for visibly smoother, more radiant skin by morning.  
99.4% naturality paraben-free.

 

 99 .4%

Deeply hydrates  
& protects skin

GLACIAL 
GLYCOPROTEIN

Strengthens & restores 
skin’s moisture barrier

SQUALANE

50 ML

NOW WITH
Passionflower

to Help Support
Natural Collagen

MIDNIGHT RECOVERY CONCENTRATE
99.4% Naturally Derived **

THE MIDNIGHT MIXTURE
FOR YOUNGER-LOOKING SKIN BY MORNING

Smoother
Radiant

Nourished

Replenishes
Overnight for

Skin That Looks*

*Based on a 4-week consumer study with 52 panelists.
**We consider ingredients to be naturally derived if they retain more than 50% of their molecular structure after being processed from a natural source.

Kiehls-CP-Skysales_Saudi-210x280-V8.indd   1 11/04/2022   11:41
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ULTRA FACIAL CREAM  
125 ML

With its unique lightweight texture, our  #1 facial cream provides lasting 
24-hour hydration for softer, smoother, and visibly healthier-looking skin. 
Formulated with Glacial Glycoprotein and olive-derived Squalane, this 
nongreasy, lightweight moisturizer immediately leaves skin 2.3X more 
hydrated, even in skin’s driest areas. 

24   
 

2.3

Soothes & calms irritated skin

LAVENDER ESSENTIAL OIL

MIDNIGHT RECOVERY CONCENTRATE  

Formulated with distilled botanicals including Lavender Essential 
Oil, Evening Primrose Oil and Squalane, our top-rated facial oil helps 
replenish skin for visibly smoother, more radiant skin by morning.  
99.4% naturality paraben-free.

 

 99 .4%

Deeply hydrates  
& protects skin

GLACIAL 
GLYCOPROTEIN

Strengthens & restores 
skin’s moisture barrier

SQUALANE

50 ML

*السعر يشمل ضريبة القيمة المضافة عند تطبيقها
*All prices are VAT inclusive when applicable

BEAUTY & SKINCAREالجمال والعناية بالبشرة

SAR 425.00
USD 114.86

No.75 

No.76 

SAR 330.00
USD 89.19

New
جديد

New
جديد
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POWERFUL-STRENGTH  
LINE-REDUCING CONCENTRATE  

50 ML

A potent 12.5% Vitamin C serum that boosts radiance and visibly 

12.5

CREAMY EYE TREATMENT  
WITH AVOCADO  

28 G

This creamy preparation with Avocado Oil gently moisturizes 
the delicate eye area. Our unique concentrated texture does not 

migrate into your eyes. 

Moisturizes, nourishes 
& softens skin

AVOCADO OIL

TO REDUCE 
LINES & BOOST

RADIANCE

12.5%
VITAMIN C

BEAUTY & SKINCAREالجمال والعناية بالبشرة

SAR 355.00
USD 95.95

No.77 

No.78 

New
جديد

SKYSALES__054

SAR 270.00
USD 72.97



*السعر يشمل ضريبة القيمة المضافة عند تطبيقها
*All prices are VAT inclusive when applicable

أفضل ما تقدمه النكوم يأتي في مجموعة مكياج كاملة 
جديدة تحتوي على ١5 مستحضر تجميل لكي تتألقي بإطاللة 
سهلة وكاملة للوجه والعينين والشفتين. استمتعي بوجه 

متألق ومشرق بلمسة باريسية في أي وقت.

لعيون جذابة وساحرة إستخدمي هذا الثنائي الرائع الحصري للمسافرين 
فقط  المتكون من ماسكارا "غرانديوز" مع آي الينر "غرانديوز". 

The best of Lancôme Make-Up in an all-in-one 
nomad palette. 15 products in one, for an easy-to-

create and complete make-up look (face, eyes, lips). 
From Day to Night, wherever you are, always flawless 

and radiant with a Parisian touch.

Intense, luminous, captivating, eyes are simply Grandiôse 
with this Travel Exclusive duo set composed of Grandiôse 

Mascara and Grandiôse Liner.

النكوم علبة مكياج البسولو باريزيين

النكوم ثنائي ماسكارا غرانديوز و غرانديوز آي الينر

LANCÔME L'ABSOLU PALETTE PARISIENNE 
AU NATUREL

LANCÔME DUO MASCARA GRANDIÔSE & 
GRANDIÔSE EYELINER

No.79 

No.80 

BEAUTY & SKINCARE الجمال والعناية بالبشرة

055__skysalesonline.com

SAR 380.00
USD 102.70

SAR 370.00
USD 100.00

055__skysalesonline.com



BEAUTY & SKINCAREالجمال والعناية بالبشرة

SAR 270.00
USD 72.97

New
جديد

زيت وسيروم في آن معًا لتعزيز بشرتك 
في الليل وإعادة ترميمها واستعادة 

نضارتك بعد وطأة الحياة اليومية السريعة. 
استيقظي كل صباح بإطاللة أكثر نضارة 
وبشرة في كامل إشراقتها مع خطوط 

خفيفة وتجاعيد أقل.

Overnight Reset Oil-in-Serum helps 
your skin recover overnight  from 
your intense everyday life. Skin  

looks more youthful, better rested 
and fine lines appear less visible, for 
skin that looks like it’s been reset by 

the morning.

لوكسيتان إيمورتيل اوفر نايت رست 30 مل

L'OCCITANE IMMORTELLE 
OVER NIGHT RESET 30 ML

No.81 

SKYSALES__056



SAR 170.00
USD 45.95

حافظي على يديك وقدميك جميلة أثناء التنقل مع طقم مارجريت 
دابس لندن الرائع المناسب للسفر، والذي سيغير على الفور شكل 

وملمس يديك وقدميك.

Achieve beautiful hands and feet on the go with this 
gorgeous travel-friendly Margaret Dabbs London set, 

which will instantly transform the way your hands and feet 
look and feel.

مارجريت دابس لندن فابيلوس
لوشن ترطيب لليدين والقدمين 75x٢ مل

MARGARET DABBS LONDON FABULOUS
HANDS & FEET SET 2x75 ML

No.83 

New
جديد

*السعر يشمل ضريبة القيمة المضافة عند تطبيقها
*All prices are VAT inclusive when applicable

BEAUTY & SKINCARE الجمال والعناية بالبشرة

استمتعي بباقة فواحة من العطور والنعومة مع طقم السفر الحصري 
الذي يحتوي على 6 أنواع من كريم اليدين: الشيا، وزهرة الكرز والورد. 

كريمات غنية بزبدة الشيا تساعد على ترطيب اليدين وتمنحك عبيرًا آسرًا 
في أي وقت من اليوم.

Enjoy a handful of scents and softness in this exclusive travel retail  
collection of 6 hand creams: Shea, Cherry Blossom and Rose.  
Enriched with shea butter, these must-have creams will help to  

moisturize and delicately perfume hands anytime of the day.

لوكسيتان طقم اليدين ال فليير 6 × 30 مل
L'OCCITANE LOVELIER HANDS SET 6 X 30 ML

No.82 

SAR 225.00
USD 60.81

New
جديد
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BEAUTY & SKINCAREالجمال والعناية بالبشرة

SAR 265.00
USD 71.62

SAR 110.00
USD 29.73

لوحة ظالل العيون من المودرن ريناسانس تضم 
١٤ لوًنا، تتراوح من ألوان ظالل العيون المحايدة 
إلى ألوان التوت األحمر الغير المع و المعدني، 

وفرشاة ثنائية األطراف ومرآة كبيرة.

تجمع مجموعة الحواجب انستازيا بيفيرلي هيلز 
ناتشورال بين أربعة عناصر أساسية لمقدمة ال 
تقبل المنافسة لمظهر محدد وسهل للرموش 

والحواجب. وتشتمل على محدد الحاجب الصغير، 
قلم حواجب صغير، جل حواجب شفاف صغير، 

ماسكارا الش براغ.

Modern Renaissance Eyeshadow Palette is 
an essential eyeshadow palette featuring 

14 full-pigment shades ranging from neutral 
to berry-red eyeshadow hues in matte and 
metallic finishes. Included is a dual-ended 

brush and large mirror housed inside travel-
friendly packaging

Anastasia Beverly Hills Natural & Polished 
Starter Kit brings together four essentials 

for an unbeatable introduction to a defined 
and effortless look for lashes and brows.

Includes Mini Brow Definer, Mini Brow Wiz, 
Mini Clear Brow Gel, Lash Brag Mascara.

انستازيا بيفيرلي هيلز
مودرن ريناسانس
لوحة ظالل العيون

انستازيا بيفيرلي هيلز ناتشورال + مجموعة 
المبتدئين - بني غامق

ANASTASIA BEVERLY HILLS 
MODERN RENAISSANCE 
EYE SHADOW PALETTE

ANASTASIA BEVERLY HILLS
NATURAL + POLISHED STARTER KIT - 

DARK BROWN

No.84 

No.85 

New
جديد

New
جديد
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حقيبة يد قابلة للعكس! في بعض األحيان، كل ما عليك فعله 
لجعل شيًئا ما مناسًبا هو قلبه. لهذا السبب تناسب هذه 

الحقيبة أي مظهر. يبدو وكأنه حقيبة يد بألوان الباستيل 
إلطاللة نهارية غير رسمية ، ولكن اعطيه نقلة 
ستحصل أيًضا على مظهر أكثر تطورًا جاهًزا لياًل. 

عالوة على ذلك ، تحتوي على حزام قابل 
لإلزالة حتى يمكن ارتداؤها كمحفظة. أكثر 

ما يمكن أن تسأل عنه؟

Reversible Clutch Bag! Sometimes all you have to do 
to make something fit is to give it a flip. That's why this 
clutch suits any looks. It seems like a clutch in pastel 

colours for a casual day look, but give it a flip you will also 
get a more sophisticated nighttime-ready look. What's 
more, it has a removable strap so it can be worn as a 

purse. What more could you ask for?

احصل على مساحة أكبر عند السفر بفضل حقيبة الظهر هذه مع
القدرة الرائعة على طيها واحتالل أقل مساحة ممكنة في حقيبتك.

اجعلها حليفك اآلول في روتينك اليومي!

Obtain more space when travelling thanks to this backpack 
with the artful ability to fold up and occupy the least amount 
of space in your suitcase. Make it your number one ally in 

your day-to-day routine!

ديسيجوال باق مي!
DESIGUAL BAG ME!

SAR 285.00
USD 77.03

No.86 

GIFTS & ACCESSORIES الهدايا واإلكسسوارات

SAR 200.00
USD 54.05

ديسيجوال شنطة كالتش القابلة للعكس!
DESIGUAL REVERSIBLE CLUTCH BAG!

No.87 

New
جديد

New
جديد
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تقدم ايغنرو حقيبة جديدة: حقيبة Ava المستوحاة من شكل حقائب السرج العتيقة هي 
حقيبة كروس متأللئة ومشرقة بنمط شعار ايغنرو بالكامل. نظرًا لصغر حجمها، يمكنك 

حملها معك في كل مناسبة. حصريا للمسافرين! الحجم: 5 x 5.5.١٧ x ١٧ سم

AIGNER presents a new it-bag: The Ava Bag inspired by the shape of 
vintage saddle bags is a crossover body bag and gleams with an AIGNER 

all-over logo pattern. Due to its small size you can carry it with you on every 
occasion. Travel Retail Exclusive! Size:17x17,5x5,5cm

شنطة يد نسائية من ايغنرو أى في أى
AIGNER AVA ICON BAG

No.88 

GIFTS & ACCESSORIESالهدايا واإلكسسوارات

SAR 815.00
USD 220.27
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*السعر يشمل ضريبة القيمة المضافة عند تطبيقها
*All prices are VAT inclusive when applicable

تقدم ايغنرو الهدية المثالية من مجموعة AVA: محفظة عملية وملفتة 
للنظر ومجهزة بنمط شعار فريد. تتالءم المحفظة ذات النسخة 

المحدودة مع كل حقيبة وهي مجهزة بجيب للعمالت المعدنية وجيوب 
األوراق النقدية وثالث فتحات لبطاقات االئتمان. حصريا للمسافرين!  

الحجم: 5 x 5.5.١٧ x ١٧ سم.

AIGNER presents the perfect gift from the AVA collection: 
A practical and eye-catching purse equipped with a unique 

logo-pattern. The Limited Edition purse fits in every bag and is 
equipped with a coin, a bank note compartment and three credit 
card slots. Travel Retail Exclusive! size 9.5H x 10.5W x 1.5D cm

 محفظة نقود نسائية من ايغنرو أى في أى
AIGNER AVA  ICON PURSE

SAR 670.00
USD 181.08

No.89 

مسبحة من حجر العقيق االملون مع ٤5 حبة معدن فضي اللون.
تصميم أنيق هدية عظيمة للمسلمين أو األعزاء.

 مسبحة فاخرة مكونة من ٤5 خرزة مترابطة مع صنعة عالية الجودة.
مصنوعة بخبرة مع تصميم فريد تناسب الجنسين.

Mix Colors Agate Stone Metal Block Rosary 45 Beads Metal 
Silver Color. Elegant Design A Great Gift For Muslim Or Dear

45 Beads Premium Prayer Rosary. Threaded with high 
workmanship. Expertly Crafted Islamic Prayer Bead With 

Unique Design Unisex Fit. Convenient to use.

٤ برازرز سبحة عقيق دائري
4BROTHERS MISBAH MIX COLOR AKIK ROUND

No.90 

SAR 175.00
USD 47.30

GIFTS & ACCESSORIES الهدايا واإلكسسوارات

New
جديد
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GIFTS & ACCESSORIESالهدايا واإلكسسوارات

أصغر سماعات بتقنية بلوتوث في العالم. استمتع بصوت رائع حتى مع 
حجمها الذي ال يتجاوز ٤ سم! سماعات مثالية لتستمتع بالموسيقى أو 

تستخدمها بدون لمس أينما كنت. حجم صغير لصوت كبير!

The Bitmore® e-Atom™ Super Mini Bluetooth Wireless Portable 
Speaker is one of the smallest Bluetooth speakers in the world!  
Despite standing at just under 4cm tall, the e-Atom™ produces 

a huge sound! The e-Atom™ is perfect for when you want to 
enjoy your music or use your hands-free kit on the go.  Small 

size but big sound!

بيتمور سماعات بلوتوث صغيرة السلكية
BITMORE MINI WIRELESS BLUETOOTH SPEAKER

SAR 150.00
USD 40.54

No.91 

مع ساعة بيتمور للياقة، يمكنك مراقبة خطواتك بدقة، والمسافة، 
والسعرات الحرارية المحروقة، ووقت النشاط، والهدف اليومي، 

والنوم. تتيح لك مراقبة معدل ضربات القلب في الوقت الفعلي على 
مدار ٢٤ ساعة تتبع مناطق معدل ضربات القلب المختلفة، واالتصال 
بهاتفك باستخدام Bluetooth ٤.٠، ويخطرك بالمكالمات والرسائل 
الواردة، حتى تتمكن من البقاء على اتصال في جميع األوقات. مع 
تطبيق مجاني مصمم لنظامي التشغيل iOS و Android. وقت 

الشحن حوالي ١.5 ساعة.

With the Bitmore® Heart Rate Sports Tracker watch, you 
can accurately monitor your steps, distance, calories burnt, 
activity time, daily goal %, sleep. The 24H Real Time Heart 

Rate monitoring enables you to track different heart rate 
zones, connecting to your phone with Bluetooth 4.0, it 

notifies you of incoming calls and messages, so you can 
stay in touch at all times. With a free App that is designed for 

iOS and Android. Charging time approx. 1.5 hours.

بيتمور ساعة لياقة
BITMORE FITNESS TRACKING WATCH

SAR 365.00 
USD 98.65

No.92 
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*السعر يشمل ضريبة القيمة المضافة عند تطبيقها
*All prices are VAT inclusive when applicable

نقّدم لك النسخة الجديدة من ساعة آي تاتش Air ٢! تتميز هذه الساعة 
الذكية مع ميزة مراقبة دقات القلب، وساعات النوم باإلضافة إلى وضعية 

ألنواع من الرياضة للحرص على صحتك كل يوم. كما بإمكانك رؤية 
 إشعارات هاتفك على الشاشة المضيئة التي تعمل باللمس كليًا. 

Introducing the new iTouch Air Special Edition! This 
smartwatch features a heart rate monitor, automatic sleep 

monitor, and multi-sports mode to keep your health in check 
every day. Plus you can easily view all your phone notifications 

on the custom and vibrant screen with full touch input. 

SAR 690.00
USD 186.49

GIFTS & ACCESSORIES الهدايا واإلكسسوارات

ماكينة حالقة مثالية لكل مسافر بوصلة USB. يمكنك شحنها بسهولة  
وأخذها معك إلى أي مكان .  

 The perfect travel shaver for any frequent traveller. This USB 
shaver can be simply charged via any USB port. Compact, 

portable and cordless - so you can shave anywhere! 

ترافل إيزي آلة حالقة عملّية للسفر مزّودة بمنفذ يو
TRAVEL EASY USB SHAVER

No.93 

SAR 145.00
USD 39.19

٢ Air آي تاتش ساعة ذكية
I TOUCH AIR 2 SMART WATCH

No.94 
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ميزان أمتعة محمول، مثالي للسفر جًوا وصديق رائع للبيئة! جاهز 
دائًما لالستخدام - ال حاجة لتحّمل تكاليف إضافية على األمتعة. غير 

ضار بالبيئة واقتصادي، وذلك بفضل تشغيله بطاقة الدينامو، التقنية 
الحاصلة على براءة اختراع: لست بحاجة إلى بطارية إذ يتم تفعيله ببساطة 

من خالل الضغط على زر طاقة الدينامو. سعة الوزن 5٠ كجم. ضمان 
لمدة 5 سنوات.

كبك البوصلة من استوديوهات تتوسيان في لندن. اكتشف اتجاه مكة 
والمنزل مع أزرار األكمام المذهلة المطلية بالروديوم والمعدنية األساسية 

والتي تتميز ببوصالت تعمل بالكامل ومغلفة بالزجاج

A portable luggage scale ideal for air travel and great for the 
environment! Always ready to use – no more excess baggage 
charges. Environmentally friendly and economical thanks to 

dynamo power, a patented technology: no battery needed as 
it is activated simply by pressing the dynamo power button. 

Weight capacity of 50 kg. 5-year guarantee.

Compass cufflinks from the studios of Tateossian in London. 
Find the direction of Mecca and home with these stunning 
rhodium plated base metal cufflinks featuring fully working 

compasses encased in glass.

بيورير ميزان شنط يدوي يعمل بالطاقة الشمسية

تتوسيان كبك مع بوصلة

BEURER ILS 22 ECO LUGGAGE SCALE DYNAMO POWERED

TATEOSSIAN COMPASS CUFFLINKS

SAR 155.00
USD 41.89

No.95 

No.96 

GIFTS & ACCESSORIESالهدايا واإلكسسوارات
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*السعر يشمل ضريبة القيمة المضافة عند تطبيقها
*All prices are VAT inclusive when applicable

من استوديوهات تتوسيان في لندن، سوار بلو ستاك. عزز إبداعك مع 
هذا السوار من السوداليت الكالسيكية يتم دمجها مع سوار مزدوج من 

الجلد الكحلي، ومجهز بمشبك مطلي بالروديوم.  

من استوديوهات تتوسيان في لندن. اكتشف توازنك الداخلي مع طقم 
السوار المطابق هذا الذي يتميز بالعقيق وحجر األرض وعين النمر وحجر 

القوة الذي تم وضع بصمتنا فيه مع كتلة صلبة مميزة من الفضة 
المطلية بالروديوم.

From the studios of Tateossian in London a blue stack 
bracelet. Boost your creativity with this classic sodalite 

bracelet offset against our navy leather double wrap style, with 
each piece finished with rhodium-plated detailing.

From the studios of Tateossian London. Find your inner 
balance with this matching bracelet set featuring onyx, the 

stone of grounding and tiger eye, the stone of power finished 
with our signature nugget in rhodium plated silver.

اكسسوارات رجالية من تتوسيان

مجموعة تاتيوسيان أساور بكتل من الفضة

TATEOSSIAN BEAD BRACELET
& TATEOSSIAN LEATHER BRAC

TATEOSSIAN MEN'S BRACELET SET

No.97 

No.98 

SAR 540.00
USD 145.95

SAR 765.00
USD 206.76

GIFTS & ACCESSORIES الهدايا واإلكسسوارات
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مغناطيس تذكاري من ٤ برازرز -  انا احب السعودية - 
مدينة الرياض، برج المملكة.

Souvenir Fridge Magnet - I Love Saudi Arabia- 
Riyadh City, Kingdom Tower.

مغناطيس الثالجة - أنا احب السعودية - مدينة الرياض
4BROTHERS FRIDGE MAGNET - RIYADH

No.99 

مغناطيس تذكاري من ٤ برازرز انا احب السعودية 
مغناطيس جدة المع. بيوت جدة القديمة المشهورة 

بالروشان االخضر والبني.

Souvenir Fridge Magnet - I Love Saudi Arabia 
- Jeddah City. Jeddah Shinny glossy magnet. 

Jeddah old houses are famous for their  green and 
brown Roshan.

مغناطيس الثالجة - أنا احب السعودية - مدينة جدة
4BROTHERS FRIDGE MAGNET - JEDDAH

SAR 30.00
USD 8.11

No.100 

New
جديد

New
جديد

GIFTS & ACCESSORIESالهدايا واإلكسسوارات

SAR 30.00
USD 8.11
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مغناطيس تذكاري من ٤ برازرز انا احب السعودية. صور متحركة للمدينة 
المنورة ٢ في ١ مغناطيس ثالجة. يحتوي على صورتين، الصورة األولى 

لمسجد المدينة المنورة، والثانية للقبة الخضراء.

4brothers souvenir magnet - I Love Saudi Arabia. Madinah 
moving photos 2 in 1as a fridge magnet. It contains two 

pictures, the first picture is for all madinah mosque the second 
picture of the green dome.

الصق الثالجة المدينة صورة متحركة ٢ في 1
4BROTHERS FRIDGE MAGNET - MADINAH MOVING 2 IN 1

No.101 

SAR 30.00
USD 8.11

New
جديد

مغناطيس تذكاري من ٤ برازرز انا احب السعودية. صور متحركة للمدينة 
المنورة ٢ في ١ مغناطيس ثالجة. يحتوي على صورتين، الصورة االولي 
للحرم المكي في الماضي والصورة الثانية لمعالم المسجد المكي حاليا. 

4brothers souvenir magnet - I Love Saudi Arabia. Madinah 
moving photos 2 in 1as a fridge magnet. It contains two 

pictures, the first picture for Kaaba at past and the second 
picture of the Holy Mosque in Mecca recently

الصق الثالجة مكة صورة متحركة ٢ في 1
4BROTHERS FRIDGE MAGNET - MAKKAH MOVING 2 IN 1

No.102 

SAR 30.00
USD 8.11

New
جديد

GIFTS & ACCESSORIES الهدايا واإلكسسوارات
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مجموعة اقالم فور برازرز التذكارية. أحب المدينة ٣ قطع قلم حبر أسود  
قلم انا احب المدينة.

و ٢ قلم معالم الحرم المكي يأتي مع حزمة شفافة. 
اختيار اإلهداء المثالي لكل مناسبة. لمسة نهائية كالسيكية غير المعة. 

تجربة كتابة سلسة.

4Brothers souvenir Pen Set. I Love Maakkah 3-Piece
Black ink pen. 1 pen i love  Madinah. 2  pen printing Makkah 

landmarks all over the pen. It comes with a transparent 
package. Perfect Gifting Choice for Every Occasion. Classic 

Matte Finish Smooth Writing Experience.

٤ برازرز مكة والمدينة طقم 3 اقالم
4BROTHERS MADINAH AND MAKKAH 3 PEN SET

No.103 

SAR 45.00
USD 12.16

SAR 220.00
USD 59.45

New
جديد

New
جديد

GIFTS & ACCESSORIESالهدايا واإلكسسوارات

تجربة كتابة فريدة من نوعها مع قلم باركر أوربان أسود مطفي حواف 
مذهبة.

Coated matte black with a satin effect. Complemented with 
gold finish trims packed in PARKER gift box.

قلم باركر أوربان بالك جي تي بي بي
PARKER URBAN BLACK GT BP PEN

No.104 
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CHILDREN'S GIFTS هدايا أطفال

تجمع مجموعة ليجو بن بول هذه بين قلم جل ليجو الذي يتميز بطوب 
ليجو المدمج مع شكل الكالسيكي المصغر. قم بتوصيل الشكل 

المصغر بقلم الجل الخاص بك للحفاظ على قربك الجديد القابل للوضع 
قريًبا أثناء الكتابة أو الرسم.

Officially licensed by LEGO® Gel Pen with minifigure, features 
an embedded classic LEGO® brick, and minifigure. Attach the 
minifigure to the gel pen to keep your new LEGO® pal close, 

whilst your write or draw with blue ink.

ليجو ستار وورز المرخصة رسمًيا هي لعبة الماندالوريان المصغرة التي 
تتميز بأضواء ليد في القدمين ومفتاح تشغيل/إيقاف. يستخدم بطاريتين 

طويلتين ٣v cr٢٠٢5- متضمنة.

Officially licensed LEGO® Star Wars® The Mandalorian key light 
minifigure, standing at around 3” with poseable arms, legs & 
head. With 2 LED lights in the feet & on/off switch in chest. 

Includes 2 long lasting CR2025 3v batteries and a keychain, 
perfect for your keys or backpack.

ليجو الماندالوريان كي اليت
LEGO THE MANDALORIAN KEY LIGHT

No.105 

SAR 70.00
USD 18.92

New
جديد

قلم جل أزرق من ليجو ٢٫0 مع شخصية صغيرة
LEGO 2.0 BLUE GEL PEN WITH MINIFIGURE

No.106 

*السعر يشمل ضريبة القيمة المضافة عند تطبيقها
*All prices are VAT inclusive when applicable069__skysalesonline.com

SAR 30.00
USD 8.11

New
جديد



CHILDREN'S GIFTS

شخصيات األرنب الشوكوال قابلة للتجميع، تتألف من األب واألم وفتاة وصبي 
مع مجموعة المالبس، مالبس ُيمكن نزعها عن الشخصيات، العائلة األشهر من 

عائالت السيلفانيان. ٤ شخصيات قابلة للوقوف.

Chocolate Rabbit posable collectable figures, Chocolate Rabbit 
Family consist of Mother, Father, Girl and Boy in detailed clothing, 
dressed in removable fabric clothing, the most popular family in 

Sylvanian Families. 4 poseable dressed figures.

CHOCOLATE RABBIT FAMILY

عائلة األرانب - شوكوال

هدايا أطفال

SAR 115.00
USD 31.08

No.107 
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CHILDREN'S GIFTS

*السعر يشمل ضريبة القيمة المضافة عند تطبيقها
*All prices are VAT inclusive when applicable

شخصية قابلة للتجميع، تأتي هذه المجموعة مع فستان واسع، ُصمم 
لُيحّفز الخيال عند األطفال، هذه المجموعة لطيفة ومناسبة تمامًا لمن 

لديهم ميول موسيقية تأتي المجموعة في علبة أنيقة مع مقبض 
للحمل وخلفية غرفة نوم. علبة واحدة )أرنب وبيانو(.

Collectable figure this set comes complete with Breeze 
Chocolate in a frock, designed to stimulate imaginative 
role-play in children, this adorable set, well suited for 

musically minded owners, comes in a chic presentation 
case with carry handle and bedroom background.                                    

1 Baby Carry Case (Rabbit with Piano).     

هدايا أطفال

BABY CARRY CASE (RABBIT WITH PIANO)

 صندوق محمول لألطفال )أرنب وبيانو(

SAR 170.00
USD 45.95

New
جديد

أسلوب كله مرح بألوان نابضة بالحياة وعدسات رمادية اللون تحمي ١٠٠% 
من األشعة ما فوق البنفسجية، لتجعل من بوالرويد الخيار األمثل لحماية 

عيون أطفالك من أشعة الشمس الضارة.

Styles designed for fitting all ages of the kid, balancing 
functional needs with engaging colours and design. 100% 

UV400 Protection Polaroid sunglasses consistently surpass all 
international safety standards for protection against UVA, UVB 

and UVC.

SAR 60.00
USD 16.22

No.108 

تايم ديزاين بوالرويد نظارات شمسية لألطفال

TIME DESIGN POLAROID KIDS BLUE AND ORANGE 
SUNGLASS

No.109 

*السعر يشمل ضريبة القيمة المضافة عند تطبيقها
*All prices are VAT inclusive when applicable071__skysalesonline.com



SAR 50.00
USD 13.51

SAR 50.00
USD 13.51

CHILDREN'S GIFTSهدايا أطفال

New
جديد

New
جديد

طالء أظافر ثالثي األبعاد ألروع عمليات تجميل 
األظافر ، مظهر رائع مع الكثير من اللمعان واألروع 
واألكثر تألًقا.يحتوي على: 5 ألوان من طالء األظافر.

Holographic nail polish for the coolest of 
manicures, Great looks with lots shimmer 
the coolest and of glitz. Contains: 5 colors 

of nail polish.

هولو ويف -  مجموعة طالء األظافر - 
5 عبوات

3C4G HOLOWAVE NAIL POLISH 5 
PK + ART & CRAFT

No.110 

مثل إقامة حفلة على أظافرك! 5 مجموعات 
مختلفة من ألوان النثار  الممتعة يمكن ارتداؤها 
بمفردها أو فوق أي لون صلب.يحتوي على: 5 

ألوان طالء أظافر.

Like having a party on your nails! 5 different 
fun confetti color combinations can be 

worn alone or over any solid color polish. 
Contains: 5 colors of nail polish.

كونفيتي - مجموعة طالء األظافر

3C4G CONFETTI NAIL POLISH + ART 

& CRAFT

No.111 
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CHILDREN'S GIFTS هدايا أطفال

تعتبر هذه الساعة الهدية المثالية ألميرتك الصغيرة التي ستعشقها حتمًا 
وستقضي أجمل األوقات مع شخصياتها المميزة في حين تتعلم قراءة 
 .٣ATM الوقت. تأتي الساعة في علبة ديزني معدنية مقاومة للماء حتى

جلد حقيقي. ضمان لمدة سنة.

احصلي على بعض المتعة مع هذا السوار الذي يتميز بــ ٣ من وجوه 
إيموجي المفضلة لديك. مصنوعة من طالء الذهب األصفر عيار ١٨ 
قيراط لتضفي مظهر ذهب فاخر. تم توفيرها في علبة هدية جميلة.

Snowflakes swirl all over this lovely timepiece featuring Anna 
and Elsa. Learn how to read the time with your favourite 

Disney princesses. Comes in a collectable Disney tin including 
“time to tell time” booklet. 3ATM water resistant. One-year 

warranty.

Have some fun with this bracelet featuring three of your 
favourite Emoji faces. Made with 18K yellow gold-plating 
to ensure long-lasting wear and a luxurious golden look. 

Presented in a branded gift box, this fun item will bring you 
happiness all summer.

DISNEY FROZEN PURPLE WATCH

I TOUCH PLAY ZOOM SMART WATCH FOR KIDS

ديزني فروزن ساعة يد  

ساعة ذكية آي تاتش بالي زوم الذكية لألطفال

New
جديد

SAR 230.00
USD 62.16

SAR 390.00
USD 105.41

No.112 

No.113 
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*All prices are VAT inclusive when applicable073__skysalesonline.com



LOGO ITEMSمنتجات بالشعار

التذكار المثالي لرحلتك، هذا النموذج ال يتطلب طالء أو غراء، 
تم تحجيمه ١:٢5٠ ويكتمل مع قاعدته الخاصة.

التذكار المثالي لرحلتك، هذا النموذج ال يتطلب طالء أو 
غراء، تم تحجيمه ١:٢5٠ ويكتمل مع قاعدته الخاصة.

The perfect memento of your flight, this model requires no 
paint or glue, is scaled 1:250 and comes complete 

with its own stand.

The perfect memento of your flight, this model 
requires no paint or glue, is scaled 1:250 and 

comes complete with its own stand.

نموذج طائرة السعودية  دريمالينر بي 7٨7

نموذج طائرة السعودية  ايرباص 300-330  

SCALE MODEL PLANE DREAMLINER B787

SCALE MODEL PLANE AIRBUS 330- 300
No.114 

No.115 

SAR 80.00
USD 21.62

SAR 80.00
USD 21.62
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LOGO ITEMS منتجات بالشعار

مجموعتين من ورق اللعب تم تصميمهما بطريقة أنيقة بشعار 
السعودية ومقدمة في حافظة جلدية مع نوتة ومرسام.

Two decks of new playing cards elegantly designed with the 
Saudia logo and presented in a new zipped leather pouch with 

score pad and a pencil.

ورق اللعب مع حافظة جلدية من السعودية
SAUDIA PVC PLAYING CARD WITH ZIP POUCH

SAR 60.00
USD 16.22

No.116 

قلم ترويكا مزيج من القلم الجاف والتاتش سكرين لاليفون وااليباد 
والتابلت وكافة اجهزة التاتش االخرى مصنع من المعدن البراق ومتضمنًا 

شعار السعودية ومزود بغيار جاف سلس ومطاط لين لحماية الشاشة 
من الخدوش وبصمات األصابع يأتي مغلفًا في علبه سوداء.

A combination of ballpoint pen and stylus for iPad, iPhone 
and other touch-screen tablets. Metal and shiny with Saudia 
design. The ballpoint pen comes with a blue easyFlow refill. 
The stylus has a soft rubber tip to protect displays against 
scratching and fingerprints. Presented in a black gift box.

 قلم السعودية من ترويكا
SAUDIA TROIKA PEN

SAR 155.00
USD 41.89

No.117 

*السعر يشمل ضريبة القيمة المضافة عند تطبيقها
*All prices are VAT inclusive when applicable075__skysalesonline.com



طقم ميداليات مميز لذكرى أول طائرة مهداة للملك عبدالعزيز آل سعود 
طيب الله ثراه من الرئيس األمريكي روزفيلد في عام ١٣6٤هـ.

Memorable keychain set for king Abdul Aziz may god have 
mercy on him, inspected the first saudi plane that was given to 

him by President Roosevelt in 1364H.

داكودا مجموعة ميداليات السعودية
DAKODA SAUDIA KEYCHAIN SET

No.118 

SAR 130.00
USD 35.14

New
جديد

كيس معقم اليفبوي ٣ مل ، ١عبوة 5 مناديل اليفبوي
و ١٠ماسكات تراثية

Lifebuoy Sanitizer Sachet 3ml, Lifebuoy Wipes 5s Pack 
& 10 Heritage Masks

قناع تراثي السعودية صغير
SAUDIA HERITAGE MASK SMALL

No.119 

SAR 15.00
USD 4.05

LOGO ITEMSمنتجات بالشعار
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الطابع الحضرى الذي يمثل توقيع فيرسس فيرساتشي. 
الشريط وغطاء الحقيبة المتكامل ذات السمات ثالثية 
األبعاد علي شكل رأس أسود وازرار في الوقت الذي فيه 

المسافات بين المؤشرات تم ملؤها بحروف هجائية 
تحمل اسم الماركة. فاير ايالند تأتي معها حقيبة 

منسقة خاصة. اكسسوارات عصرية تحمل 
الشعار ورأس األسد واضحة المعالم.

Urban style that represents Versus Versace’s signature: the 
strap and integrated case cover feature 3D lion heads and 

studs, while the spaces between the indices are filled with the 
letters that spell out the brand’s name. Fire Island comes with 
a special coordinated pouch: a trend accessory with the logo 

and lion head in relief.

مفهوم فريد لساعتين بسعر واحدة. تحتوي إحدى الساعات على قرص 
فضي المع، ومزين بشكل أنيق بكريستال متأللئ مرصع بحزام سوار 
من الفضة والذهب الوردي. تحتوي الساعة األخرى على ميناء بيضاوي 

فريد وميناء فرعي مدته 6٠ ثانية مرصع بالكريستال المتأللئ حول إطارها، 
مثبت على حزام جلدي أسود أنيق.

ضمان لمدة سنة.

A unique concept of two watches for the price of one. One 
timepiece has a sun-brushed silver dial, stylishly adorned with 
sparkling crystals set on silver and rose gold bracelet strap. 
The other timepiece has a unique, oval dial and 60-seconds 

sub-dial with dazzling crystals around its bezel, set on an 
elegant black leather strap.

One year warranty.

مجموعة ساعات فييرو تاشا ديو للسيدات
FIERRO TASHA DUO LADIES WATCH SET

No.120 

SAR 425.00
USD 114.86

WATCHES ساعات

فيرسس فيرساتشي فاير ايالند
VERSUS VERSACE FIRE ISLAND WATCH

No.121 

SAR 350.00
USD 94.59

New
جديد

*السعر يشمل ضريبة القيمة المضافة عند تطبيقها
*All prices are VAT inclusive when applicable077__skysalesonline.com

حصريا للمسافر
TRAVEL EXCLUSIVE



ساعة بتصميم كالسيكي رفيع لتلبسها كل يوم، قرص المع مثل أشعة الشمس مع عقارب 
ومؤشرات للساعة مطلية بالفضة والذهب والذهب الوردي وأشرطة بتصاميم متعددة، ما يجعل 
منها مثالية ألي مناسبة وحتى لتقديمها كهدية. تأتي الساعة مع ضمان عالمي لمدة سنتين. تأتي 

مع حقائب قماشية فردية. 

Classic slimline design, perfect for everyday wear. The bright sunray dials with silver/
gold/rose gold plated cases are fitted with different textured straps, perfect for every 

occasion or gifting.  Comes with separate pouches for each watch. 

بيار كاردان طقم ثالث ساعات نسائية
PIERRE CARDIN LADIES TRIPLE WATCH SET

No.122 

ساعات WATCHES

SAR 425.00
USD 114.86
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للمرأة المعاصرة التي تبحث عن األناقة واإلطاللة الجريئة، يعتبر هذه 
الساعة من تصميم جيسيكا كاراليل مع التفاصيل الذهبية االكسسوار 

المثالي لتزّيني به معصمك.

For the modern day women who wants a sophisticated 
and bold style, look no further. This Jessica Carlyle set with 

gold details is the accessory your wrist was missing.

جيسيكا كاراليل ساعة نسائية ذهبية وسوداء مع أساور

JESSICA CARLYLE GOLD & BLACK
LADIES WATCH WITH BRC

No.123 

SAR 215.00
USD 58.11

أنيقة ودقيقة، تعتبر هذه الساعة بأسلوبها القديم الكالسيكي قطعة 
ال بد من ضّمها لمجموعتكم. تأتي الساعة مع قاعدة فاخرة وقرص 
رقمي، وسوار عالي الجودة ومحّرك عالي الدقة بالكوارتز. وتشمل 
المزايا اإلضافية منبه مع عداد، وتقويم وساعة توقيتية. ضمان 

عالمي لمدة سنتين.

Professional and sleek, this retro style timepiece is a 
must-have for your collection. This watch boasts a 

fashionable vintage case and digital dial complete with a 
quality bracelet and powered by a highly-accurate quartz 
movement. Includes chronograph alarm, time/date and 

stop watch.

بيرغسون ساعة ريترو
BERGSON RETRO WATCH

No.124 

WATCHES ساعات

SAR 150.00
USD 40.54

*السعر يشمل ضريبة القيمة المضافة عند تطبيقها
*All prices are VAT inclusive when applicable079__skysalesonline.com



مجوهرات JEWELRY

دعنا ننتقل إلى الجمال مع هذه القالدة الرائعة الفريدة من نوعها مع بريق 
مشع من اللون الوردي الزهري وكريستال تشيكوسلوفاكيا الصافي، 
يكمله زوجان من األقراط المتوافقة من أجل التألق اليومي واألناقة 

المعاصرة. معبأة في علبة هدايا أنيقة. ضمان عام واحد.

Let‘s spin beauty around with this unique fabulous pendant 
with radiant sparkle of rose pink and clear CZ crystals, 

complemented with 2 pairs of matching stud earrings for 
everyday glamour and contemporary elegance. Packed in an 

elegant gift box. One year warranty.

انعكاس ألعمق خيالك تم التقاطه وصنعه لخلق تعبير حي، كل قطعة 
مطلية بالذهب عيار ١٨ قيراط ومرصعة بأرقى الكريستاالت للحفاظ على 
لحظاتك متألقة إلى األبد. إنه مكمل بزوج إضافي من األقراط المتطابقة 

حصرًيا لك. معبأة في علبة هدايا أنيقة. ضمان عام واحد.

A reflection of your deepest imagination captured and crafted 
to create a living expression, each piece is plated in 18K gold 

and set with the finest crystals to keep your moments sparkling 
forever. It’s complemented with an extra pair of matching 

earrings exclusively for you. Packed in an elegant gift box. One 
year warranty.

فييرو طقم مجوهرات مطلي بالذهب 1٨ قيراط
FIERRO LAGUNITA 18K GOLD PLATED JEWELRY SET

No.125 

New
جديد

New
جديد

SAR 365.00
USD 98.65

دع إيمانك يتألق مع قالدة لفظ الجاللة )الله( الجميلة المصنوعة يدويًا 
والمطلية بالذهب عيار ١٨ قيراطًا.

معبأة في علبة هدايا أنيقة. ضمان عام واحد.

Beautifully crafted 18k gold plated pendant is an expression of 
your faith that you will be proud to wear every day. Packed in 

an elegant gift box. One year warranty.

فييرو قالدة على شكل لفظ الجاللة )الله( مطلية بالذهب 1٨ قيراط
FIERRO 18K GOLD PLATED CIRCLE ALLAH PENDANT

No.126 

SAR 235.00
USD 63.51

New
جديد

SAR 340.00
USD 91.89

فييرو طقم مجوهرات من الكريستال المطلي بالذهب الوردي

FIERRO SCARLETT ROSE GOLD
PLA CRYSTAL JEWELRY SET

No.127 
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JEWELRYمجوهرات

سوار التنس هذا سيبدومذهال مع الدنيم 
اوسيضيف لمعانا مذهال عندما ترتدينه في 

المساء. كل مكعب زركون فيه مصمم بطريقة 
مثالية ورائعة يعادل في وزنه ونقاوته ٤/١ قيراط من 

األلماس، سماعة هاتف، والبالتين النقي أي ما 
يعادل ككل ٢.5 قيراط من األلماس. يتضمن 
السوار زوجي أقراط عند الشراء. ضمان مدى 

الحياة كما أنه ١٠٠% ال يسبب الحساسية، 
كريسلو، ارتديه دائما.

This elegant tennis bracelet will dress up denim or 
add dazzle to evening wear. Each Crislu flawless and 

exquisitely cut cubic zirconia is equivalent in weight and 
clarity to a 1/4 carat diamond, handset and pure platinum-
finished for a total diamond equivalent of 5.2 carats. Stud 
earrings included with purchase. Lifetime warranty, 100% 

hypoallergenic. Crislu. Wear it always! 

CRISLU BRILLIANT CUT TENNIS BRACELET
SAR 250.00كريسلو سوار التنس من كريسلو

USD 67.57

No.128 

ثالثة أساور بحبات الخرز مطلية بالروديوم، والذهب ووالذهب الوردي. تأتي 
األساور في علبة مدمجة مع ضمان دولي لمدة عام.

Three beaded-styled bracelets finished in rhodium, gold and 
rose gold plating. Presented in a compact presentation case 

with a 1-year international warranty.

بيار كاردان ثالث أساور مرصعة
PIERRE CARDIN TRIPLE BEADED BRACELETS

No.129 

SAR 265.00
USD 71.62

*السعر يشمل ضريبة القيمة المضافة عند تطبيقها
*All prices are VAT inclusive when applicable081__skysalesonline.com



Welcome onboard SAUDIA and to SKYSALES – your shopping mall in the sky!

We are pleased to introduce our latest issue of  SKYSALES shopping guide which has been meticulously compiled for you for the last minute 

shopping of luxury gifts that you are looking to present to that special someone or just to indulge yourself, from the comfort of your seat.

All products featured in this brochure are guaranteed original, sourced directly from the manufacturer or officially designated suppliers. 

The prices are assured lower than the official high street retail prices. Our friendly crew will be more than pleased to assist you with your 

purchases from the wide range of fragrances, cosmetics, jewellery, watches, pens, gadgets and souvenirs. Look out for the 'NEW' sign which 

are new launches and 'TRAVEL EXCLUSIVE' which indicate products that are exclusive to SAUDIA or just to travel retail and not available 

in the local market. You may pay for your purchases in Saudi Riyals, U.S.Dollars, Pound Sterling, Euros,  Swiss Francs and any of the Gulf 

currencies. We welcome major cards as follows:

As a general security measure instructed by the credit card companies, you may be asked to present your passport or identity card.

Due to space restrictions, a product of your choice may not be available onboard. 

We invite you to visit our online website www.skysalesonline.com or call us on 8002444220 and shop comfortably. 

Your order will be delivered to you in the Kingdom within 2 working days. Enjoy our online shopping!

Indulge yourself and have a great shopping experience. Wishing you a pleasant and safe journey! 

In our pursuit for excellence, we welcome your suggestions or complaints to further improve on our services. Please contact us at:

P.O. Box 9178, Jeddah 21413 KSA  -  E-mail: info@skysalesonline.com

Tel: 8002444220  -  ( 8:00 AM to 05:00 PM  Sun - Thu )

All prices shown are inclusive of Value Added Tax (VAT).

CONTACT THE FLIGHT PURSER FOR FURTHER ASSISTANCE

The General Authority of Zakat and Tax herebywitness

that SACC is registered in Value Added

Tax on 03/12/1438, and holds Tax Number 300187978800003.

FLIGHTS WITHOUT WI-FI CONNECTIVITY

LIMIT SR 1,000
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NO LIMIT

NO LIMIT
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