عزيزﻱ العميﻞ،
ً
مرحبا بكم علﻰ متن

طيران

ناﺱ ونﺄمﻞ ﺃن تﺴتمتعوا بمبيعاتنا – متعة التﺴوﻕ.

يﺴــرنا ﺃن نقــدﻡ لكــم ﺧدمــة متكاملــة للمبيعــات علــﻰ متــن رحالتنــا ،كمــا يﺴــرنا ﺃن تتﺼفﺤــوا دليــﻞ
التﺴــوﻕ واﻻســتمتاﻉ بمبيعاتنــا ﺧــالل رحلتكــم معنــا ،نقــدﻡ لكــم وبﺄســعار منافﺴــة تﺸــكيلة رائعــة
مــن المنتجــات العالميــة العاليــة الجــودة والمكونــة مــن العﻄــور الﺤديﺜــة ،الﺴــاعات ،المجوهــرات وﻏيرهــا
مــن الهدايــا األﺧــرﻯ التــي تﺤمــﻞ ﺃكﺜــر األســماﺀ والمــاركات ﺷــهرة حــول العالــم باﻹﺿافــة إلــﻰ بعــﺾ
المﺨتــارات ﺫات الﻄابــع الﺸــرقي التقليــدﻱ لتتناســﺐ مــع جميــع اﻻحتياجــات واألﺫواﻕ .ونﺄمــﻞ منكــم
اﻹطــالﻉ علــﻰ التﺸــكيلة الجديــدة التــي تــم إطالقهــا حديﺜــا.
جميــع المنتجــات المقدمــة فــي هــﺬا الدليــﻞ ﺃﺻليــة و مقدمــة مــن مﺼادرهــا مباﺷــرة ،ﺃســعارنا منافﺴــة
ومﻐريــة وﺃقــﻞ مــن ﺃســعار التجزئــة فــي األســواﻕ المﺤليــة.
يمكنكــم الدفــع مقابــﻞ مﺸــترياتكم فقــﻂ عــن طريــق العمــالت النقديــة بالريــال الﺴــعودﻱ ،الــدوﻻر
األمريكــي ،الجنيــﻪ اﻹســترليني ،اليــورو ،الفرنــﻚ الﺴويﺴــرﻱ وﺃﻱ مــن العمــالت الﺨليجيــة باﻹﺿافــة إلــﻰ
بﻄاقــات اﻻئتمــان.

ﺷكرا ﻻﺧتياركم طيران

ناﺱ  ،ونتمنﻰ لكم رحلة سعيدة وممتعة.

لتﺤقيق التميز في ﺧدماتنا ،نرحﺐ بمقترحاتكم ومالحﻈاتكم علﻰinfo@flynas.com :

100171000042689

ﺗﺎرﻳﺦ اﻟﱰﺧﻴﺺ  ١٤٣٨/١٢/٠٣ :ﻫـ
اﻟﺮﻗﻢ اﳌﻤﻴﺰ ٣٠٠١٨٧٩٧٨٨ :

ﺷﻬﺎدة ﺗﺴﺠﻴﻞ ﰲ ﴐﻳﺒﺔ اﻟﻘﻴﻤﺔ اﳌﻀﺎﻓﺔ
VAT registration certificate

ﺗﺸﻬﺪ اﻟﻬﻴﺌﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺰﻛﺎة واﻟﺪﺧﻞ ﺑﺄن اﳌﻜﻠﻒ  :ﴍﻛﺔ اﻟﺨﻄﻮط اﻟﺴﻌﻮدﻳﻪ ﻟﻠﺘﻤﻮﻳﻦ

ﻣﺴﺠﻞ ﰲ ﴐﻳﺒﺔ اﻟﻘﻴﻤﺔ اﳌﻀﺎﻓﺔ ﺑﺘﺎرﻳﺦ  ١٤٣٨/١٢/٠٣ :ﻫـ  ،وﺗﺤﻤﻞ اﻟﺮﻗﻢ اﻟﴬﻳﺒﻲ ٣٠٠١٨٧٩٧٨٨٠٠٠٠٣ :

ﻋﻨﻮان اﳌﺮﻛﺰ اﻟﺮﺋﻴﴘ :
اﳌﺪﻳﻨﺔ  :ﺟﺪة اﻟﺤﻲ  :اﻟﺸﺎﻤﻟﻴﺔ
ﺻﻨﺪوق اﻟﱪﻳﺪ  :اﻟﺮﻣﺰ اﻟﱪﻳﺪي ٢١٤١٣ :
اﻟﻬﺎﺗﻒ ٠٠٩٦٦٥٠٣٦٢٣١٢١ :
اﻟﻬﻴﺌﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺰﻛﺎة واﻟﺪﺧﻞ
ﻫﺬه اﻟﻮﺛﻴﻘﺔ ﻣﺮﺳﻠﺔ ﻣﻦ اﻟﻨﻈﺎم اﻵﱄ وﻻ ﺗﺤﺘﺎج إﱃ ﺗﻮﻗﻴﻊ

تﺸهد الهيﺌة العامة للزكاة والدﺧﻞ بﺄن المكلﻒ ﺷركة الﺨﻄوﻁ الﺴعودية للتموين
مﺴجﻞ في ﺿريبة القيمة المضافة بتاريﺦ ١٤٣٨ / ١٢ / ٠٣ :هـ
وتﺤمﻞ الرقم الضريبي٣٠٠١٨٧٩٧٨٨٠٠٠٠٣ :

Dear Customer,
Welcome aboard

enjoy your shopping mall

We are pleased to introduce the inflight sales mall onboard. Please browse through
our mall shopping guide while enjoying our services. We offer an extensive range of
frangrances, watches, jewellery and other gift items carrying the world›s most famous
designer labels, to suit every need and taste. Look out for the latest launches.
All products featured in this brochure are original and sourced directly from the officially
designated suppliers / designer warehouses. The prices are guaranteed lower than the
retail prices in the local market.
We accept cash and credit cards and you may pay for your purchases in Saudi Riyals,
U.S. Dollars, Pound Sterling, Euros, Swiss Francs, and any of the Gulf currencies.
Thank you for choosing

and we wish you a pleasant journey and a happy

shopping experience.
We welcome your feedback to improve our services.
Please contact us at: info@flynas.com

100171000042689

 ﻫـ١٤٣٨/١٢/٠٣ : ﺗﺎرﻳﺦ اﻟﱰﺧﻴﺺ
٣٠٠١٨٧٩٧٨٨ : اﻟﺮﻗﻢ اﳌﻤﻴﺰ

ﺷﻬﺎدة ﺗﺴﺠﻴﻞ ﰲ ﴐﻳﺒﺔ اﻟﻘﻴﻤﺔ اﳌﻀﺎﻓﺔ
VAT registration certificate

 ﴍﻛﺔ اﻟﺨﻄﻮط اﻟﺴﻌﻮدﻳﻪ ﻟﻠﺘﻤﻮﻳﻦ: ﺗﺸﻬﺪ اﻟﻬﻴﺌﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺰﻛﺎة واﻟﺪﺧﻞ ﺑﺄن اﳌﻜﻠﻒ

٣٠٠١٨٧٩٧٨٨٠٠٠٠٣ :  وﺗﺤﻤﻞ اﻟﺮﻗﻢ اﻟﴬﻳﺒﻲ،  ﻫـ١٤٣٨/١٢/٠٣ : ﻣﺴﺠﻞ ﰲ ﴐﻳﺒﺔ اﻟﻘﻴﻤﺔ اﳌﻀﺎﻓﺔ ﺑﺘﺎرﻳﺦ

: ﻋﻨﻮان اﳌﺮﻛﺰ اﻟﺮﺋﻴﴘ
 اﻟﺸﺎﻤﻟﻴﺔ:  ﺟﺪة اﻟﺤﻲ: اﳌﺪﻳﻨﺔ
٢١٤١٣ :  اﻟﺮﻣﺰ اﻟﱪﻳﺪي: ﺻﻨﺪوق اﻟﱪﻳﺪ
٠٠٩٦٦٥٠٣٦٢٣١٢١ : اﻟﻬﺎﺗﻒ
اﻟﻬﻴﺌﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺰﻛﺎة واﻟﺪﺧﻞ
ﻫﺬه اﻟﻮﺛﻴﻘﺔ ﻣﺮﺳﻠﺔ ﻣﻦ اﻟﻨﻈﺎم اﻵﱄ وﻻ ﺗﺤﺘﺎج إﱃ ﺗﻮﻗﻴﻊ

The General Authority of Zakat & Tax hereby witness that SACC is
registered in Value Added Tax on: 03/12/1438.
Tax Number 300187978800003.
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عطور نـسائـيـة
FEMALE FRAGRANCES

عـطـور نـسـائــيــة

|

FEMALE FRAGRANCES

 مل5×5 موسكينو مجموعة عطور مصغرة
MOSCHINO MINIATURES FEMME 5X5 ML
The perfumes of love in an irresistible joyful kit.
Sparkling and colored fragrances. Alchemies of surprising
ingredients for lively, ironic , fun-loving women. Eternal and
surreal glamour where reality is a sweet dream.
.عطور الحب في طقم ممتع تصعب مقاومته
ّ عطور
ّ
ّ
المكونات المفاجئة للمرأة النابضة
 مزيج مثير من.وملونة
براقة
. إشراقة أبدية حيث الواقع يلتقي بالحلم الدافئ.بالحيوية والعاشقة للحياة

215 SR
No

.0 1

 مل100 تومي هيلفيغر تومي قيرل ماء عطر
TOMMY HILFIGER TOMMY GIRL EDT 100 ML
Refreshing and energetic. Experience tommy girl, the fragrance
for women created by Tommy Hilfiger.she’s the real deal.
tommy girl is a combination of authenticity and originality.
ً
 عطر النساء الذي يحمل، اختبري تومي غيرل.انتعاشا وحيوية
عطر يفوح
.بصمة تومي هيلفيغر للمرأة القوية التي تتميّ ز بأصالتها وأنوثتها الفريدة

150 SR
No
EDT 100 ML

|

.02

 مل100 ماء عطري

إستي لودر مجموعة مصغرة سبراي في حقيبة
ESTEE LAUDER PURSE SPRAY COLLECTION
A Travel Exclusive collection of your favourite purse sprays all
in a sleek, pink bag. From lush florals to fruity florals, there’s a
scent for every mood.
ّ
المفضلة على شكل بخاخات ضمن مجموعة سفر حصرية في
عطورك
 اختاري ما، من نفحات الزهور الغنية إلى الفواكه المنعشة.حقيبة أنيقة وردية
.يناسب أسلوبك كل يوم

250 SR
No

3

.03

All Prices are VAT Inclusive When Applicable

|

السعر يشمل ضريبة القيمة المضافة عند تطبيقها

عـطـور نـسـائــيــة

|

FEMALE FRAGRANCES

مون بالن ليدي إمبلم
MONT BLANC
LADY EMBLEM

285 SR
No

EDP 50 ML

|

.0 4

 مل50 عطر

A floral fragrance beautifully presented in a Diamond shaped bottle. The fragrance begins
with red currant, pink rose and peach. The heart is intense and woody, including accords of
sandalwood, patchouli and rosewood, finishing with intense tones of musk and raspberry for a
dazzling signature.
 الزهر الوردي, يبدأ العطر بمزيج من رائحة الزبيب األحمر.مزيج رائع من الورد يقدم في زجاجة على شكل ألماسة
ّ  ثم يتحول العطر إلي مزيج.والخوخ
 الرائحة النهائية عبارة عن.مركز من خشب الصندل والباتشولي وخشب الورد
.توليفة من المسك وتوت العليق لمزيج متألق

كوتش

COACH

255 SR
No

.0 5
EDP 50 ML

|

 مل50 عطر

Free-Spirited, Adventurous, Spontaneous, and effortlessly elegant , a floriental fruity fragrance
full of contrasts: spirited and sparkling and feminine. Presented in an emblemic Coach bottle,
the fragrance opens with Sparkling & cheerful raspberry leaves, followed by elegant & creamy
Turkish Roses on a base of Suede Musks.
ً
مزيجا من المشاعر
 إنه عطر من خالصة األزهار والفواكه يمنح. واألناقة، والعفوية، وروح المغامرة،شعور بالتحرر
 تجد، عند فتح زجاجة العطر الحاملة لشعار كوش. والشعور باألنوثة في نفس الوقت، الحيوية والتألق:المتناقضة
. فوق قاعدة من المسك السويدي الفاتن، ثم الورود التركية األنيقة،أوراق التوت األحمر الالمعة المبهجة

All Prices are VAT Inclusive When Applicable

|

السعر يشمل ضريبة القيمة المضافة عند تطبيقها
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عـطـور نـسـائــيــة

|

FEMALE FRAGRANCES

جيفنشي النتردي
GIVENCHY L’INTERDIT

450 SR
No

EDP 80 ML

|

.0 6

 مل80 عطر

Givenchy introduces its new fragrance L’Interdit. A tribute to bold femininity. Forbid yourself
nothing. Allow no rules. An invitation to defy convention and embrace your singularity.
ً
ً
حقيقيا باألنوثة بكل جرأتها ودعوة الحتضان تميّ زك والحياة
احتفاءا
النتردي عطر جديد من جيفنشي يعتبر
.بدون قيود

جيفنشي داليا ديفين أو إنيسيال
GIVENCHY DAHLIA DIVIN LE
NECTAR C. EDI. EDP INT 75 ML

540 SR
No

.07

EDP 75 ML

|

 مل75 عطر

A rich source of divine power! With all the delicateness of a gold leaf, the new fragrance
Dahlia Divin Le Nectar de Parfum collector edition EDP Intense 75 ml surrounds you on a
sunny and addictive trail of scent.
ً
ّ يجسد
ّ
ّ !مصدر القوة المطلقة
ّ
عبقا
رقة الورقة الذهبية ليترك
المركز الذي
نقدم لك داليا ديفين لونكتار العطر
ً
ّ
.أشعة الشمس
جذابا يذكرك بدفء

5

All Prices are VAT Inclusive When Applicable

|

السعر يشمل ضريبة القيمة المضافة عند تطبيقها

عـطـور نـسـائــيــة

|

FEMALE FRAGRANCES

 مل75 النكوم الفي بيل فلور أوف هابينيس عطر
LANCÔME LA VIE EST BELLE
FLOWERS OF HAPPINESS EDP 75 ML

580 SR
No
EDP 75 ML

|

.0 8

 مل75 عطر

A generous floral bouquet reflecting all the happiness emotions at the origin of a woman's
smile. At its heart, the peony, the rose & the jasmine stand for generosity, excitement and joy,
captured in a precious faceted bottle.
ّ
 الورد، في القلب هناك الفوانيا.وغنية من الزهور تعكس كل أحاسيس السعادة في ابتسامة المرأة
باقة كريمة
. والمحفوظون في قارورة ثمينة متعددة األوجه، اإلثارة والبهجة،والياسمين التي تمثل الكرم

فرساتشي ديالن بلو للنساء عطر
VERSACE DYLAN BLUE POUR FEMME

360 SR
No

.0 9
EDT 50 ML

|

 مل50 ماء عطري

“Dylan Blue pour femme is Versace’s tribute to femininity. An alchemy of irresistible notes that dance,
arouse, come together and embrace. A contemporary fl oral bouquet with an unforgettable sillage.”
 يعرض مجموعة من الزهور التي تتناغم وتأتي معا في مزيج،“ديالن بلو للنساء هو تكريم فرساتشي لألنوثة التي ال تقاوم
” باقة زهور معاصرة ال يمكن نسيانها.ال مثيل له

All Prices are VAT Inclusive When Applicable

|

السعر يشمل ضريبة القيمة المضافة عند تطبيقها
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FEMALE FRAGRANCES

|

عـطـور نـسـائــيــة

توم فورد بالك أوركيد عطر  100مل
TOM FORD BLACK ORCHID
EDP 100 ML

.1 0

670 SR
No
عطر  100مل

|

EDP 100 ML

The first fragrance from Tom Ford evokes timeless luxury and worldly glamour. The alluring
black orchid is blended with rich black truffle and precious wood notes.
يستحضر عطر توم فورد بالك أوركيد ،أول عطر من “توم فورد” ،رفاهية الحياة وروعة الترف ،ويجمع عطر بالك
أوركيد األخاذ الشاعري والمتطور بين الكمأ األسود الثري والعطور الخشبية الفخمة.

كارولينا هيريرا قود قيرل عطر  50مل
CAROLINA HERRERA GOOD GIRL EDP
50 ML

.1 1
ماء عطري  50مل

|

410 SR
No

EDT 50 ML

A weapon of attraction for the woman who wears it. Reveal your good side through the luminous facet
of tuberose and the best quality Sambac Jasmine. Dare your bad side through addictive notes of roasted
Tonka beans and Cocoa.
عطر آسر يجمع بتناغم بين األنوثة والجرأة .عطر خالب يغمر المرأة بنفحات تفيض أنوثة وجاذبية ..تألقي بإطاللة رائعة
تعكس شخصيتك المميزة وروحك المرحة مع مسك الروم فائق الروعة ونغمات الفل الفاخرة ،في حين تبرز روائح حبوب
التونكا المحمصة والكاكاو قوتك وجرأتك.

السعر يشمل ضريبة القيمة المضافة عند تطبيقها

|

All Prices are VAT Inclusive When Applicable

7

عـطـور نـسـائــيــة

|

FEMALE FRAGRANCES

 مل100 دولتشي آند غابانا ذا أونلي وان عطر مركز
DOLCE & GABBANA THE ONLY ONE
EDP INTENSE 100 ML

570 SR
No
EDP 100 ML

|

.1 2

 مل100 عطر

The Only One Eau de Parfum Intense captures the essence of sophisticated and hypnotizing
femininity. A floriental solar scent with a unique combination of Italian lively notes of mandarin,
sensual golden neroli essence, mixed with romantic notes of jasmine absolute.
 إنه عطر شرقي دافئ غني بالزهور مع مزيج.يجسد العطر المركز ذا أونلي وان جوهر األنوثة بكل أناقتها وجاذبيتها
.فريد من النغمات اإليطالية لألفندي المنعش وخالصة النيرولي الجذاب ورومانسية الياسمين المطلقة

 مل٣٠x٢ إستي لودر بليجرز الثنائي عطر
ESTEE LAUDER PLEASURES DUO
EDP 2X30 ML

325 SR
No

.1 3
EDP 2x30 ML

|

 مل٣٠x ٢ عطر

Double up on Estée Lauder pleasures. Now two 30 ml Eau de Parfum Sprays are together in one sensational
Travel Exclusive set. A wonderful way to discover the delightful new spirit in fragrance.
 طريقة رائعة، مل في طقم سفر حصري30  نقدم لك اآلن زجاجتي ماء العطر سعة.استمتعي مرتين بعبير إيستي لودر
.الكتشاف أسلوب إيستي لودر الجديد على شكل عطرين

All Prices are VAT Inclusive When Applicable

|

السعر يشمل ضريبة القيمة المضافة عند تطبيقها
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FEMALE FRAGRANCES

|

عـطـور نـسـائــيــة

ﺇﺷﺘﺮ
ﻭﺃﺣﺼﻞ
ﻋﻠﻰ

ً
ﻣﺠﺎﻧﺎ

أمور ميو وايت بيرل عطر  ١٠٠مل

BUY
GET

FREE

AMORE MIO WHITE PEARL EDP 100 ML
Attractive womens perfume with scents of a mix between
fruits, spices, & vanilla.
عطر نسائي جذاب يفوح برائحة ممزوجة من الفاكهة بإضافة السبايسي
من الفلفل األحمر ،منثور بالورد ،الفانيليا ولمسة الباتشولي والمسك.

.1 4

185 SR
No
عطر  100مل

|

EDP 100 ML

ﺇﺷﺘﺮ
ﻭﺃﺣﺼﻞ
ﻋﻠﻰ

ً
ﻣﺠﺎﻧﺎ

كاساندرا روز جاسمين عطر  ١٠٠مل

BUY
GET

FREE

CASSANDRA ROSE JASMIN EDP 100ML
Womens perfume with scents of Yasmine tea,
orange & flowers.
عطر نسائي معطر بشاي الياسمين والبرتقال المر ،وشذى
ورد الياسمين بالمسك والعنبر.

عطر  100مل

|

.1 5

EDP 100 ML

120 SR
No

ﺇﺷﺘﺮ
ﻭﺃﺣﺼﻞ
ﻋﻠﻰ

ً
ﻣﺠﺎﻧﺎ
BUY
GET

سلطان نوي فاتال عطر  ١٠٠مل

FREE

SULTANE NUIT FATALE EDP 100 ML
Womens perfume with a woden scent in addition
to strawberries.
عطر نسائي خشبي بإضافة المسك ،البرقوق ،الفراولة
ومنكه بأوراق القرفة.

.1 6

185 SR
No
عطر  100مل

السعر يشمل ضريبة القيمة المضافة عند تطبيقها

|

|

All Prices are VAT Inclusive When Applicable

EDP 100 ML
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عطور رجالية
MALE FRAGRANCES

MALE FRAGRANCES

|

عـطـور رجــالــيــــة

ﺇﺷﺘﺮ
ﻭﺃﺣﺼﻞ
ﻋﻠﻰ

ً
ﻣﺠﺎﻧﺎ

جي إس ماجناتيك باور سبور ماء العطر  ١٠٠مل

BUY
GET

JS MAGNETIC POWER SPORT EDT 100ML

FREE

Mens perfume with woden scent in addition to
lemon & mint.
عطر اروماتك مائي للرجال ،بإنتعاش الليمون والنعناع بلمسة
عنبر رمادي وخشب الصندل والمسك األبيض.

.1 7

185 SR
No
ماء عطري  100مل

|

EDT 100 ML

ﺇﺷﺘﺮ
ﻭﺃﺣﺼﻞ
ﻋﻠﻰ

ً
ﻣﺠﺎﻧﺎ

كاليبر  ١٢ماء العطر  ١٠٠مل

BUY
GET

CALIBER 12 EDT 100 ML HOMME

FREE

Men perfume with scents of lemon, berries
& Haiti Tunka.
عطر رجالي بالزنجبيل والليمون ،الهال،توت العرعر،
ونعومة نجيل الهند من هايتي والتونكا.

.1 8
ماء عطري  100مل

|

185 SR
No

EDT 100 ML

ﺇﺷﺘﺮ
ﻭﺃﺣﺼﻞ
ﻋﻠﻰ

ً
ﻣﺠﺎﻧﺎ
BUY
GET

كولونيال كلوب ليجند ماء العطر  ١٠٠مل

FREE

COLONIAL CLUB LEGEN EDT 100 ML
Mixed citrus mens perfume with scents of
herbs & leather.
عطر رجالي بالحمضيات المنوعة ونكهة الفلفل
األسود والباتشولي ونهايته طحلب البلوط ،جلد الجاوي
واألواكموس.

.1 9

185 SR
No
ماء عطري  100مل

السعر يشمل ضريبة القيمة المضافة عند تطبيقها

|

|

All Prices are VAT Inclusive When Applicable

EDT 100 ML

11

عـطـور رجــالــيــــة

|

MALE FRAGRANCES

باقة مزدوجة من ماء عطر إيروس
للرجال والنساء من فيرساتشي
VERSACE EROS MIXED DUO
(POUR HOMME + FEMME)

305 SR
No

.20

EDT 2 X 30 ML |

 مل٣٠ x ٢ ماء عطري

“The perfect duo! Versace Eros is a fragrance for a strong man, passionate and master of himself.
A unique aura, attraction on the skin, reassuringly virile. Versace Eros Pour Femme EDT is the
primal power of a woman, captured in a radiant, attractive essence. A fragrance of strength,
individuality and attractive.”
 نفحات تنبض جاذبية.الثنائي المثالي! فيرساتشي إيروس عطر يمثل الرجل القوي الشغوف والواثق من نفسه
ّ
ٌ
.عطر يجمع القوة والتميّ ز
 إنه.ويجسد جاذبيتها
 أما فيرساتشي إيروس للنساء فيحفل بتميّ ز المرأة.ورجولة

 مل100 فيرساتشي الرجل كولونيا
VERSACE L’HOMME EDT 100 ML

205 SR
No

EDT 100 ML

|

.21

 مل100 ماء عطري

An attractive, fresh perfume for a man of outstanding virility. An Eau de Toilette derived
from an artful combination of Versace classical origins and modernity.
. كولونيا مستمده من مزيج رائع من عطور فيرساتشي الكالسيكية.عطر حسي منعش للرجال المتميزة

All Prices are VAT Inclusive When Applicable

|
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عـطـور رجــالــيــــة

|

MALE FRAGRANCES

كوتش مان
COACH MAN

300 SR
No

EDT 100 ML

|

.22

 مل100 ماء عطري

Fragrance guide: Woody, Aromatic New from Coach, adventurous & free spirited, spontaneous & bold,
encapsulating authentic individuality. An Aromatic woody scent opening with an energetic top note
of crisp and effervescent green Nashi pear, a spicy burst of cardamom adds warmth, complexity and a
subtle touch of sweetness, on a textured base of vetiver—earthy, woody and green—layered with hints
of suede and ambergris.
 تتفتح فيه منافذ،استمتع بعطر جديد من كوتش يجمع بين المغامرة وروح الحماسة والعفوية والجرأة في عطر أصلي واحد
 وبمزيج حار من نبات الهال الذي يضيف،حيويتك بفضل رائحة الخشب العطرية ألشجار الكمثرى الخضراء الباعثة على النشاط
ّ
الفواح مع طبقات من مسك
 ولمسة من نجيل الهند الخشبي األخضر،الدفء ويعطي لمسة رقيقة ومتناغمة من العذوبة
.السويدي والعنبر

 مل100 مون بالن إكسبلورر عطر
MONT BLANC EXPLORER EDP 100 ML

325 SR
No

.23

EDP 100 ML

|

 مل100 عطر

New from Mont Blanc: effortlessly masculine , a woody, leathery, aromatic fragrance, bold and
adventurous encapturing top notes of fresh BERGAMOT, POMAROSE®, and SAGE on heart notes of
VETIVER, LEATHER, SANDALWOOD, and a base of PATCHOULI, AMBROFIX, and AKIGALAWOOD®.
For the true explorer.
ّ ، عطر جريء ومغامر، رجولي بدون منافسة:جديد مونت بالنك
 مع الجلد والفيتيفير القريب من،مكون من البرغوت الطازج
.القلب وقاعدة من العنبر والباتشولي لمكتشف حقيقي

13

All Prices are VAT Inclusive When Applicable

|
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|

MALE FRAGRANCES

ون مان شو عود
ONE MAN SHOW OUD EDITION
Every man is different and creates his own show. The OMS
brand is designed to make him feel good about himself no
matter what the occasion.
. يعطي شعور بالراحة في كل المواسم.لرجل مختلف وله عرضه الخاص

65 SR
No

. 24
EDP 100 ML

 مل100 عطر

|

ون مان شو
ONE MAN SHOW
Every man is different and creates his own show. The OMS
brand is designed to make him feel good about himself no
matter what the occasion.
. يعطي شعور بالراحة في كل المواسم.لرجل مختلف وله عرضه الخاص

55 SR
No

EDT 100 ML

|

.25

 مل100 ماء عطري

 مل١٠0 تومي هيلفيجر تومي ماء عطر
TOMMY HILFIGER TOMMY EDT 100 ML
Refreshing and energetic. Experience tommy, the
fragrance for men created by Tommy Hilfiger. he’s true
blue. free spirited and independent.
 إنه عطر، اختبر عطر الرجال من تومي هيلفغر،منعش ونابض بالحيوية
.يمثل الرجل المستقل الذي يحب الحياة واالستقاللية المطلقة

150 SR
No

.26

All Prices are VAT Inclusive When Applicable

EDP 100 ML

|

|

 مل100 عطر

السعر يشمل ضريبة القيمة المضافة عند تطبيقها
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عـطـور رجــالــيــــة

|

MALE FRAGRANCES

 مل100 توم فورد أومبريه ليذر عطر
TOM FORD OMBRE LEATHER EDP 100 ML

670 SR
No

EDP 100 ML

|

.27

 مل100 عطر

Vast. Untethered. Driven.
Ombré Leather, the new fragrance for men and women. Freedom comes from within, the desert heart
of the west wrapped in leather. It moves forward, untethered, revealing itself like a landscape in layers.
 قلب صحراء الغرب النابض الشاسع بدون قيود في قطرات عطر يفوح. عطر جديد للرجال والنساء،أومبريه ليذر
.بنغمات جلدية

 مل100 أكوا دي بارما عود عطر
AQUA DI PARMA OUD EDP 100 ML

815 SR
No

.28

EDP 100 ML

|

 مل100 عطر

Intense, vigorous and precious, a fragrance that captures the warmth of its rare essence. An artistic
combination sublimed by luminous citrus notes that brings together the richness of the Aquilaria
tree's agarwood with notes of Russian coriander and Haitian amyris wood.
ّ
 مزيج غني بتركيبة الحمضيات التي تجمع بين ثراء عشب شجرة أكيالريا مع.مركز وقوي يجسد دفء جوهره النادر
عطر
.روائح من الكزبرة الروسية وخشب أميريس الهايتي

15
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عـطـور رجــالــيــــة

|

MALE FRAGRANCES

إيمبوريو أرماني سترونغر ويذ يو
EMPORIO ARMANI STRONGER WITH YOU
The new Emporio fragrances perfectly celebrate the power of
love! Stronger with You is the new oriental fougère fragrance
for a modern, strong and inspiring man. The spicy accord of
cardamom and pink pepper notes mixes with tender sage,
vanilla and crystallized chestnut, both generous.
عطور إمبوريو الجديدة احتفال صادق للقوة سترونغر ويذ يو العطر الجديد
 مزيج من النفحات. من إصدارات عطور فويجر الشرقية الحديثة لرجل قوي
النفاذة لتوابل الهيل والفلفل الوردي و المريمية مع الفانيليا المنعشة
. عطر جامح لجاذبية قوية في أنقى صورها،والكستناء

305 SR
EDT 50 ML

No

 مل50 ماء عطري

|

.29

 مل60 إيف سان لوران واي عطر
YVES SAINT LAURENT Y EDP 60 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.
 هو بارفان، واي. منعش ورجولي،جوهر هذا العطر الجديد هو عميق
، وسرخس كثيف،من ابتكار صانع العطور األسطوري دومينيك روبيون
.أبيض وداكن

360 SR
No

.30

EDP 60 ML

|

 مل60 عطر

 مل100 هوغو بوس بوتلد إينفينيت عطر
HUGO BOSS BOTTLED INFINITE EDP 100 ML
HUGO BOSS BOTTLED Infinite represents the Man of Today's
aspiration to reconnect with his inner self. An energizing and
exciting perfume that combines the freshness of citrus notes
and the intensity of aromatic, woody notes.
بوتلد إنفينيت من بوس عطر يرمز إلى تطلعات الرجل المعاصر لتأمل
 إنه عطر منعش وجذاب يجمع ما بين انتعاش نفحات.عالمه الداخلي
ّ
.الفواح
الحمضيات وقوة عبير الخشب

390 SR
EDP 100 ML

|

No

 مل100 عطر

All Prices are VAT Inclusive When Applicable

|

.31
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عـطـور رجــالــيــــة

|

MALE FRAGRANCES

 مل100 دولتشي آند غابانا ذا وان عطر مركز
ّ
DOLCE & GABBANA THE ONE
EDP INTENSE 100 ML

455 SR
No

EDP 100 ML

|

.32

 مل100 عطر

The One for Men Eau de Parfum Intense introduces irresistible magnetism and timeless sophistication.
The spicy top notes of golden neroli essence, fused with fresh cypress and the long-lasting scent of
aromatic cardamom offers a unique contrast with the base notes made of deep leather and patchouli.
 نفحات عالية غنية بالتوابل تحمل. هذا ما يعكسه العطر المركز ذا وان للرجال.جاذبية ال تقاوم وأناقة تتخطى الزمن
ً
ً
ّ
آسرا
تناقضا
 ويشكل،الفواح الذي يدوم لوقت طويل
 مع السرو المنعش والهيل،في طياتها عبير النيرولي الذهبي
.مع الدرجات العميقة من الجلد والباتشولي

جيفينشي جنتلمان
GIVENCHY GENTLEMAN

470 SR
No

.33

EDP 100 ML

|

 مل100 عطر

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.
 مزيج.عطر جديد للرجال الذين يرقصون على إيقاعهم الخاص يعطيك القوة واللطف في آن واحد! رؤية جديدة لألناقة
. أمثل تعبير للرجولة الحقيقية.من الزهور التي تشبه الليل من شذى األخشاب

17
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|

ORIENTAL FRAGRANCES

 مل٣٠ مسك الجسم عطر
BODY MUSK PERFUME 30 ML
One of the most beautiful, luxury and famous blend. This
blend is the top selling at the ASQ, and that is because of its
magical ingredients, white agarwood mixed with musk, lily
and violet. A unique sensation full with passion, a legendary
fragrance, over 80 years old, combining the modernity of the
moment with traditions of yesterday.
 هو الجاذبية. عبير ونسمات مليئة بالشغف. أرقى وأشهر العطور،من أجمل
 ديناميكية تأتيك بعذوبة الماء في عطر...العطرية العبقة قوة وحيوية
ً
ً
ً
ً
.إشراقا
وفريدا ويزيد جاذبيتك
مثيرا
شعورا
لكامل الجسم يمنحك

260 SR
No

.34

"عود سوبر كلمنتان "إصدار خاص
ARABIAN OUD SUPER KALAMANTAN
OUD 30 G SPECIAL EDITION
Luxury Oud from Arabian Oud has a beautiful smell,
characterized by the length of its stay on the clothes
and furniture.
عود سوبر كلمنتان هو عود ممتاز يتميز بنسماتة الطيبة ودخونه
 يتميز،)الكثيرة التي تمأل المكان برائحة نسمات العود الطيبة
بكثافة بخوره وطول بقائه ورائحته الجميلة لتعطر منزلك
برائحة عود الكلمنتان لتضفي إلى األجواء نفحات رائعة
)وتظهر كرم الضيافة العربي

495 SR
No

.35

 مل من كنوز٥٠ عطر عود ملكي
OUD MALAKI FROM KANOOZ EDP 50 ML
Extracted From Very High Quality Agarwood Which Has A
Unique Long Lasting Fragrance.
عود ملكي مستخرج من أجود أنواع عود الخشب ذو الرائحة الفريدة الذي
ً
.طويال
يدوم

230 SR
No

19
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أكسسوارات السيدات
LADIES ACCESSORIES

أكسسوارات السيدات

|

LADIES ACCESSORIES

 مل10 عبوتين بنتنت من بنفت
BENETINT DUO 10 ML X2

275 SR
No

. 37

Take a sensational trip with this full-size duo of Benefit’s iconic lip and cheek stain BENETINT. Its
formula gives the perfect long-lasting, rosy glow to all complexions!
 تركيبته تمنحك،"ستخوضين رحلة مثيرة مع هذا الثنائي الرائع بالحجم الكامل من أحمر الشفاه والخدود من "بنفت
. وهو مناسب لكافة أنواع البشرة،المزيج المثالي للحصول على بشرة وردية ومتألقة ألطول فترة ممكنة

! الين و جو،بنفت الش
BENEFIT LASH, LINE & GO!

220 SR
No

.38

Glide on a natural-looking, super-curl lashes and fine line with this two full-sized faves set. Features
the famous eye-opening Roller Lash black mascara which grabs, separates, lifts and curls your
lashes, while the True Matte black liquid eyeliner Roller Liner creates smooth and perfect lines that
won’t drag or jag. LASH, LINE & GO!
َ
 تتميّ ز.كاملي الحجم والمفضلين لدينا
 مع رموش فائقة اإللتفاف وخط رفيع مع هذين الطقمين،تألقي بإطاللة طبيعية
 في حين يقدم لك محدد...الماسكارا السوداء والشهيرة رولر الش لفتح العين بقدرة إلتقاط وفصل ورفع ولف رموشك
ً
ّ
! وهيّ ا... خطوط، رموش.أوتتقطع
خطوطا ناعمة ومثالية ال تتمدد
 رولر أي الينر،العيون األسود الحقيقي والسائل
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|

LADIES ACCESSORIES

 ماسكارا٢ بنيفت بادجال بانق طقم
BENEFIT BADGAL BANG! DUO
MASCARA SET

215 SR
No

.39

DOUBLE THE VOLUME of your lashes with 360° REACH! Contains 2 full-size BADgal BANG! mascaras
for BIGGER & BIGGER impact. Derived from space technology, this 36-HOUR FULL-BLAST volumizing
mascara layers easily and creates MASSIVE volume that won’t weigh down lashes.
! لنتيجة أكثر منBADgal BANG  درجة! تحتوي الباقة على عبوتين من ماسكارا360 رموش بضعف الكثافة مع فرشاة
 ساعة تسمح لك بوضع طبقات بكل36  تمنحك هذه الماسكارا كثافة لمدة،مذهلة! مستوحاة من تقنية الفضاء
.سهولة مع كثافة هائلة تبقي رموشك مرفوعة

 بروو بيغشوتس2 قلم الحاجبين
BENEFIT 2 BROW BIGSHOTS

220 SR
No

.40

This value set of FULL-SIZE Benefit brow stars has everything you need to fill in & lock on brows all
day! Define brows & draw on hair-like strokes with bestselling Precisely, My Brow Pencil in shade 4
then shape & set with 24-HR Brow Setter. Presto… natural-looking, defined brows!
!يمنحك طقم قلم الحاجبين كامل الحجم من بنييفيت كل ما تحتاجينه لتتألقي بحاجبين ممتلئين ومثبتين طوال اليوم
ّ
HR-24  وثبتيهما مع المثبت4  في الدرجة رقمPrecisely My Brow Pencil حددي حاجبيك وارسميهما مع قلم الحاجبين
! لحاجبين بمظهر طبيعي ومثبتين طوال اليوم،Brow Setter

All Prices are VAT Inclusive When Applicable
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|

LADIES ACCESSORIES

لوكسيتان طقم اليدين الفليير
 مل30x6
L'OCCITANE LOVELIER HANDS
SET 6 X 30 ML

220 SR
No

. 41

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.
، الشيا: أنواع من كريم اليدين6 استمتعي بباقة فواحة من العطور والنعومة مع طقم السفر الحصري الذي يحتوي على
ً
ً
.آسرا في أي وقت من اليوم
عبيرا
 كريمات غنية بزبدة الشيا تساعد على ترطيب اليدين وتمنحك.وزهرة الكرز والورد

لوكسيتان طقم ماي مانيكيور
L'OCCITANE MY MANICURE SET

115 SR
No

.42

Take care of your hand and nails with this exclusive set, in a compact and cute packaging,
ideal for travel !
!اعتني بيديك وأظافرك مع هذا الطقم الحصري في حقيبة مدمجة وظريفة مثالية للسفر

23

All Prices are VAT Inclusive When Applicable

|

السعر يشمل ضريبة القيمة المضافة عند تطبيقها

|

LADIES ACCESSORIES

أكسسوارات السيدات

نظام عناية مركز لمقاومة التجاعيد  50مل
KIEHL'S POWERFUL-STRENGTH
LINE-REDUCING CONCENTRATE 50 ML

.43

330 SR
No

"A potent Vitamin C serum formulated with 12.5% Vitamin C and Hyaluronic Acid. A Vitamin C serum
that boosts radiance, helps firm skin and visibly diminishes fine lines, wrinkles and pores for smootherlooking skin. Formulated with 10.5% L-Ascorbic Acid and 2% Ascorbyl Glucoside plus Hyaluronic Acid, this
"patented, water-free concentrate is a Kiehl’s customer favorite.
"سيروم قوي غني بالفيتامين ج ،مع تركيبة تحتوي على  %12.5من الفيتامين ج وحمض الهيالورونيك.
سيروم غني بالفيتامين ج يعزز اإلشراقة ويساعد على ّ
شد البشرة وتخفيف الخطوط الخفيفة والتجاعيد والمسام لبشرة تتميز
ّ
ّ
المركز الخالي من الماء من كيلز الحاصل على براءة اختراع من المستحضرات التي يفضلها الجميع
يعد هذا
بمظهر ناعم.
بفضل التركيبة تحتوي على  %10.5من حمض األسكوربيك – إل و ٪2من غلوكوسايد األسكوربيل وحمض الهيالورونيك".

ريميل مجموعة أحمر شفاه
ميكس يور ليبس
RIMMEL MIX YOUR LIPS SET

225 SR
.44

No

“Dress up your lips in a variety of intense, long-lasting matte colours! Whether you want to mix
”them up or go from subtle to bold, these lipsticks are great for every outfi t and every occasion.
ً
طويال! يمكنك أن تمزجيها ببعضها أو تميلي من األلوان الفاتحة
أشرقي مع مجموعة من ألوان المات الغنية التي تدوم
إلى الداكنة .تعتبر هذه المجموعة من أحمر الشفاه رائعة لكل مالبسك ومناسباتك.
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WK BS170 سماعة أذن بلوتوث من
WK BS170 BLUETOOTH
EARPHONE

105 SR
No

.45

“NEW Smallest Earphone Bluetooth Earphone Wireless Phone de Ouida Mini Invisible Car Driver or
Travel Auricular Audi phones Bluetooth 4.2 Earphones”
 صوت نقى وسهلة االستخدام تصلح للسفر وكذلك أثناء،“جديد أصغر سماعة السلكى تستخدم لجميع أنواع األجهزة
.”قيادة السيارة

سماعة بلوتوث السلكية متنقلة من برودا
PRODA PD-S100 WAKA TWS BLUETOOTH
WIRELESS PORTABLE SOUND BOX SPEAKER

90 SR
No

.46

Comes with TWS (True Wireless Stereo) function to connect wirelessly, beautiful style, easy to carry,
use in daily life, there is a built-in mic, can talk to the phone, battery 400 mAh, supports MAC OS 10.6
and Windows 8 operating systems. Working time:2 hours - Charging time:1 hour
 ويمكن، هناك ميكروفون مدمج، واستخدامها في الحياة اليومية، ويسهل حملها، شكل جميل،صوت حقيقى استريو السلكى
2 : وقت التشغيل- 10.6  فما فوق وكذلك ماك او اس8  يدعم نظام التشغيل ويندوز، مللي أمبير400  بطارية،التحدث إلى الهاتف
. ساعة1 : وقت الشحن- ساعة
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روميكس كمامة وجه مصنوعة من
اسفنج البوليريثان
ROMIX RH08 MASK-MADE OF
POLYURETHANE SPONGE BLACK

25 SR
No

. 47

Can filter 99% of the pollen, for pollen allergy sufferers, dust allergy sufferers, high flexibility of the
absolute fit, thin design to prevent ear pain, smooth breathability, can be washed and reused 3 times,
functions: Anti-haze, anti-infection, anti-dust, anti-allergy and anti-solid smoke
، مرونة عالية من االحتواء المطلق، الذين يعانون من الحساسية لألتربة، لمرضى الحساسية، من الغبار٪99 يمكن تصفية
 ومكافحة الغبار، يمكن غسلها وإعادة استخدامها مكافحة العدوى، التهوية على نحو سلس،تصميم رقيق لمنع ألم األذن
.والحساسية والدخان

ترافل إيزي آلة حالقة عملية
USB للسفر مزودة بمنفذ
TRAVEL EASY USB SHAVER

150 SR
No

.48

The perfect travel shaver for any frequent traveler. This USB shaver can be simply charged via any
USB port. Compact, portable and cordless - so you can shave anywhere!
. USB  يمكن شحنها بسهولة بواسطة أي مخرجUSB فهذه اآللة المزودة بمنفذ.إنها آلة الحالقة المثالية للمسافر الدائم
.هي صغيرة قابلة للنقل والسلكية لتحلق في أي مكان
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 كابل شحن أسود نوعWIWU
اليتنينج إلى يوإس بي
WIWU MFI CABLE LIGHTNING
TO USB BLACK

80 SR
No

.49

Apple MFI certified lightning cable, stable and strong compatibility, support 5V 2.4A fast charging, combine
the function of data transmission and charging, with the intelligent clip, charge safely, high-quality material,
tangle-free, bending-resistant, firm and more durable, 1m cable, perfect for home, office and travel use, light in
weight and portable to carry
 يجمع بين وظيفة نقل البيانات والشحن، أمبير2.4  ڤ شحن سريع٥  يدعم، توافق مستقر وقوي،كابل أيفون معتمد من شركة أبل
 خفيفة، مثالي لالستخدام المنزلي والمكاتب وأثناء السفر، متر1  كابل، مقاومة لالنحناء، خالية من التشابك، مواد عالية الجودة،السريع
.الوزن وسهلة التخزين

 نوع سي٢٠  كابل شحن أسود جيWIWU
WIWU GEAR CHARGING CABLE G20
TYPE C BLACK

60 SR
No

.50

This reversible connector Type-C USB cable is 120cm length, convenient to store or carry. Support data transmission and charging function. support the maximum fast charging and the faster speed of data sync 2.4A, no more
anxious waiting, free your time, and you can enjoy time with more meaningful and urgent things
 يجمع بين وظيفة نقل البيانات والشحن، ومناسب للتخزين أو الحمل، سم120  من النوع سى القابل للتوصيل العكسي هوUSB طول كابل
. ال تنتظر المزيد من الوقت للشحن، أمبير2.4  يدعم الحد األقصى لشحن سريع وسرعة أسرع لمزامنة البيانات،السريع
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الفجر ساعة المسافر
ALFAJR TRAVELER WATCH

280 SR
No

.51

This practical watch includes a digital compass to display Qibla direction, by press of a button. It also includes
worldwide prayer times, Arabic and English display, Hijri and Gregorian calendars, and many other features. Water
resistant (5 ATM).
 لغة عربية، كما تحتوي هذه الساعة على مواقيت الصالة لجميع مدن العالم. مزودة ببوصلة إلكترونية لتحديد اتجاه القبلة،ساعة عملية
.)ATM 5(  مقاومة للماء. وخصائص أخرى عديدة، تقويم هجري وميالدي،وإنجليزية

ّ
لمدة سنتين
ضمان دولي

Two years international warranty

الفجر ساعة رياضية
ALFAJR BLACK SPORT WATCH

195 SR
No

.52

Alfajr sport watch, with light weight silicon strap. Includes many features, worldwide prayer times, Arabic and
English display, Hijri and Gregorian calendars, Qibla direction, Prayer and daily alarms, EL back light and other
useful features. Water resistant.
 تحتوي، تمتاز بالدقة في مواقيت الصالة لجميع مدن العالم، تجمع الكثير من الخواص الفريدة.أنيقة الشكل ذات حزام خفيف من السليكون
، بها منبه يومي ومنبه ألوقات الصالة، تمكنك من معرفة اتجاه القبلة، يوجد بها تقويم هجري و ميالدي، على اللغات العربية و اإلنجليزية
. مقاومة للماء.مع إضاءة خلفية للشاشة

One year international warranty

All Prices are VAT Inclusive When Applicable
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بتمور ساعة لياقة
BITMORE FITNESS TRACKING WATCH

370 SR
No

.53

“With the Bitmore Heart Rate Sports Tracker watch, you can accurately monitor your steps, distance, calories
burnt, activity time, daily goal %, auto sleep tracking, call and SMS alerts, track different heart rate zones – Warm
Up, Fat Burn, Aerobics, Strenuous, as well as monitor for Abnormal heart rate and resting heart rate. Incoming
calls and messages are also displayed on the tracker so you are in touch at all times. Designed for iOS and
Android, Bluetooth 4.0 BLE. 7-10 days standby from one full charge. Charging time 1.5 hours.”
 وتتبع،% مع ساعة اللياقة يمكنك تتبع خطواتك والمسافة التي تقطعها والسعرات الحرارية التي تحرقها وزمن النشاط والهدف اليومي
ً
 من التحمية إلى حرق الدهون.تلقائيا والحصول على إنذارات لالتصاالت والرسائل النصية التي تتلقاها وقياس دقات القلب
ساعات نومك
 كما تظهر االتصاالت والرسائل النصية على.فإلى التمارين الرياضية والتمارين الشاقة ودقات القلب غير االعتيادية وفي وضعية مرتاحة
ّ
 أيام من يوم10  إلى7  بطارية تدوم.BLE 4.0 Bluetooth وAndroid وiOs مصممة ألنظمة تشغيل
.الشاشة لتبقى على تواصل طوال الوقت
ً
. ساعة1.5 : زمن الشحن.كليا
شحنها

محفظة أوقون الحصرية من التيتانيوم
ÖGON TITANIUM CASCADE WALLET

385 SR
No

.54

Pay fast with style! For four embossed or six flat cards and banknotes in the leather compartment.
With just the push of a thumb, cards slide out and are instantly available. RFID safe: protection against
demagnetization and electronic data theft. Genuine Italian leather. International warranty.
Made in France. 9.7 x 6.8 x 1.5cm. 74g.
ً
 باإلضافة إلى، بطاقات6 بطاقات منقوشة أو4  إال أنها توفر مساحة لـ،مضغوطا للغاية
إدفع بأسلوب سريع! على الرغم من كونه
. تتحول البطاقات إلى الخارج وتكون متاحة على الفور، بمجرد الضغط باإلبهام.إيصاالت وأوراق نقدية في المقصورة الجلدية
. تحمي بطاقات االئتمان من سرقة المعلومات المصرفية وكذلك إزالة الموجات المغناطيسية المحتملةCascade المحفظة
. جرام74 . سم١٫٥ x ٦٫٨ x ٩٫٧ : الضمان مدى الحياة صنع في فرنسا.مصنوع من الجلد اإليطالي األصلي واأللومنيوم
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أوقون آر أف أي دي سيف ألومينيوم
محفظة سوداء مبطنة
OGON SMART ALUMINIUM WALLET
CARBON FIBER EDITION

215 SR
No

.55

“This light and strong wallet gives a super fast access and an optimum protection. Quick and easy access
to your cards. Designed to open with one hand. For 10 cards and cash. RFID Safe: protection against
demagnetization and electronic data theft. Lifetime warranty.
Made in France. 11 x 7,4 x 2,1 cm. 70g.”
 ومن محاولة مسحها ضوئيا، والتلف، تحمي البطاقات والوثائق الخاصة بك ضد الرطوبة والغبار.«محفظة مبطنة أنيقة
، ومقاوم للضوء، ذات تصميم مضغوط وخفيف.بغرض سرقة البيانات اإللكترونية المدرجة بها
 يمكن فتحها بيد. وفي اإلجازات و حتى في الهواء الطلق، وخالل رحالت العمل،وهذا االبتكار مثالي ومالئم لالستخدام اليومي
ُ . ضمان مدى الحياة.واحدة
». جم٧٥ . سم١0,٩ × ٧,٢ × ١,٩ .صنعت في فرنسا

محفظة أوقون الذهبية من
األلومنيوم للنساء
ÖGON ROSE GOLD QUILTED
ALUMINIUM WALLET

215 SR
No

.56

"Elegant quilted wallet made in France. This light and strong wallet gives a super fast access and an optimum
protection. Quick and easy access to your cards. Designed to open with one hand. For 10 cards and cash.
Metal lock. RFID Safe: protection against demagnetization and electronic data theft. Lifetime warranty."
ً
 الوصول.وصول فائق السرعة والحماية مثالية
 توفر هذه المحفظة الخفيفة والقوية."محفظة مبطن أنيقة مصنوعة في فرنسا
 حماية ضد إزالة: اآلمنRFID . بقفل معدني. بطاقات والنقود10 . مصممة لتفتح بيد واحدة.السريع والسهل إلى البطاقات الخاصة بك
". ضمان مدى الحياة.المغناطيسية وسرقة البيانات اإللكترونية
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CHILDREN GIFTS

 شوكوال- عائلة األرانب
CHOCOLATE RABBIT FAMILY

115 SR
No

. 57

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
، مالبس ُيمكن نزعها عن الشخصيات، تتألف من األب واألم وفتاة وصبي مع مجموعة المالبس،شخصيات األرنب الشوكوال قابلة للتجميع
. شخصيات قابلة للوقوف4 .العائلة األشهر من عائالت السيلفانيان

)صندوق محمول لألطفال (أرنب وبيانو
BABY CARRY CASE (RABBIT WITH PIANO)

60 SR
No

.58

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).
ّ صمم ُلي
ُ ، تأتي هذه المجموعة مع فستان واسع،شخصية قابلة للتجميع
 هذه المجموعة لطيفة،حفز الخيال عند األطفال
ً
 علبة واحدة.تماما لمن لديهم ميول موسيقية تأتي المجموعة في علبة أنيقة مع مقبض للحمل وخلفية غرفة نوم
ومناسبة
.)(أرنب وبيانو
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MALE WATCHES

أفياتور ساعة ذكية رجالية
AVIATOR GENT'S SMART WATCH

950 SR
No

.59

Mixing modern technology with classic styling. The watch has a 3-hand analogue movement and rotating worldtime bezel. The technology allows the watch to communicate with your smartphone and via the in dial LED
screen. Heart rate monitor, Incoming Call Alert, Caller ID, Missed Calls, SMS, Email, Social Media, Calendar Events,
Lost Phone Alert, Pedometer, Calorie Counter, Sleep Monitor, 5ATM. Android and iOS Compatible. All packed in a
rugged 46mm stainless steel case with a durable black leather strap. One Years International warranty.
 تسمح هذه. تتميّ ز بثالثة عقارب تدور لتظهر الساعة في جميع أنحاء العالم.ساعة تجمع ما بين التقنية الحديثة واألسلوب الكالسيكي
 وإنذار، كما أنها تأتي مع نظام مراقبة دقات القلب. مدمجة داخل القرصLED التقنية المتفوقة التواصل مع هاتفك الذكي من خالل شاشة
، وشبكات التواصل االجتماعي، والرسائل اإللكترونية، والرسائل النصية القصيرة، والمكالمات الفائتة، وإظهار هوية المتصل،المكالمات اآلتية
 تعمل الساعة مع. كما أنها مقاومة للماء، ونظام مراقبة للنوم، وعداد الخطى والسعرات الحرارية، واإلنذار بفقدان الهاتف،والفعاليات
. ضمان عالمي لمدة سنة. مم من الستانلس ستيل مع شريط جلدي46  في قاعدة،نظامي تشغيل أندرويد وأبل

ساعة ذكية آي تاتش بالي زوم الذكية لألطفال
I TOUCH PLAY ZOOM SMART WATCH FOR KIDS

385 SR
No

.60

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.
 مصنوعة من طالء الذهب األصفر. من وجوه إيموجي المفضلة لديك3 احصلي على بعض المتعة مع هذا السوار الذي يتميز بــ
. تم توفيرها في علبة هدية جميلة. قيراط لتضفي مظهر ذهب فاخر18 عيار
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مجموعة دريم باللون الفضي والزهري
من هيبي شيك
HIPPIE CHIC DREAM COLLECTION
PINK/SILVER WATCH & BRACELET SET
The Dream watch and bracelet offer an elegant look which can be worn singly
or as a set. The watch combines a silver-plated case which perfectly showcases
the simple diamante crystal in the dial, the simple pink strap means it will tone
with any outfit. The accompanying bracelet features a matching silver-plated
bar, set with sparkling CZ to make an eye-catching addition to your wrist.
ً
ً
 تجمع الساعة.أنيقا يمكن ارتداؤها منفردة أو كمجموعة
مظهرا
توفر ساعة وسوار دريم
 كما أن لون.بين الهيكل المطلي بالفضة والذي يعرض كريستال الماس بسيط داخل الساعة
 يتميز السوار المصاحب بشريط مطلي من.شريطها الوردي البسيط يالئم كل مناسباتك
.الفضة المطابق مع مجموعة تشيكوسلوفاكيا البراقة ليضفي لمسة رائعة على معصمك

195 SR
No

.61

الساعة البراقة من هيبي شيك باللون الذهبي
الوردي والرصاصي
HIPPIE CHIC SPARKLE ROSE GOLD/GREY WATCH
Offers the perfect balance between daytime elegance and evening glitz. Tiny
crystals sparkle as they tumble delicately around the dial, which features rose
gold hands to match the case. A vegan leather strap completes the classic
look of this timepiece which is perfect as a gift or self purchase.
توفر التوازن المثالي بين األناقة النهارية والتألق المسائي! تتألأل البلورات الصغيرة المتناثرة داخل
 حزام جلد نباتي يكمل. وتتميز بعقارب ذهبية وردية لتتناسب مع هيكل الساعة،قرص الساعة
.المظهر الكالسيكي لهذه الساعة التي تعتبر مثالية كهدية أو شراء ذاتي

170 SR
No

.62

بيرغسون ساعة ريترو
BERGSON RETRO WATCH
Professional and sleek, this retro style timepiece is a must-have for your collection.
Stylish with a classic presentation this watch boasts a fashionable vintage case and
digital dial. The watch compliments the case with a quality bracelet and is powered
by a highly-accurate quartz movement. Additional features include chronograph
alarm, time/date and stop watch. Two Years International Warranty.
ّ
.ضمها لمجموعتكم
 تعتبر هذه الساعة بأسلوبها القديم الكالسيكي قطعة ال بد من،أنيقة ودقيقة
ّ
.ومحرك عالي الدقة بالكوارتز
 وسوار عالي الجودة،تأتي الساعة مع قاعدة فاخرة وقرص رقمي
. ضمان عالمي لمدة سنتين. وتقويم وساعة توقيتية،وتشمل المزايا اإلضافية منبه مع عداد

155 SR
No
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MALE WATCHES

أمريكان إكسشينج ساعة رجالية مع أساور
AMERICAN EXCHANGE GREY GENTS WATCH
WITH BRACELETS    
This American Exchange watch with stackable set makes the
perfect gift for all your loved ones! They'll fall in love with this
Black watch and corresponding bracelets to add to their style.
 قرص المع مثل أشعة،ساعة بتصميم كالسيكي رفيع لتلبسها كل يوم
الشمس مع عقارب ومؤشرات للساعة مطلية بالفضة والذهب والذهب
 ما يجعل منها مثالية ألي مناسبة،الوردي وأشرطة بتصاميم متعددة
 تأتي. تأتي الساعة مع ضمان عالمي لمدة سنتين.وحتى لتقديمها كهدية
.مع حقائب قماشية فردية

325 SR
No

.64

بيار كاردان طقم ثالث ساعات نسائية
PIERRE CARDIN LADIES TRIPLE WATCH SET
The classic slimline design makes these perfect for everyday
wear. The bright sunray dials have polished hour indices and
hands, finished in silver/gold/rose gold colour plating, fitted
with different textured straps, perfect for every occasion
or for gifting. Two year international warranty. Comes with
separate pouches for each watch.
 قرص المع مثل أشعة،ساعة بتصميم كالسيكي رفيع لتلبسها كل يوم
الشمس مع عقارب ومؤشرات للساعة مطلية بالفضة والذهب والذهب
 ما يجعل منها مثالية ألي مناسبة وحتى،الوردي وأشرطة بتصاميم متعددة
 تأتي مع. تأتي الساعة مع ضمان عالمي لمدة سنتين.لتقديمها كهدية
.حقائب قماشية فردية

430 SR
No

.65

ساعة كاسيو ذهبية
CASIO GOLDEN WATCH

Limited
محدودة

A beautiful set of seven Swarovski® crystal earrings that are plated
in 18K white gold. The square Swarovsk® crystals (6mm) set consists
of seven pairs in seven colors including clear, aquamarine, sapphire,
light rose, fern green, light peach and tanzanite. Choose a different
pair for every day of the week.
 حزام الفوالذ المقاوم، قفل قابل للتعديل،هيكل خارجى وحزام مطلى كروم
 منبه اليومي،LED  ضوء، مقاومة للماء، الماس طبيعي،للصدأ
 ساعة24/12  تنسيق،إشارة الوقت بالساعة
. يوم، تاريخ، مساء، ثانية، دقيقة، ساعة:حفظ الوقت العادي
 سنوات7 :عمر البطارية التقريبي

275 SR
No
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مجوهرات
JEWELERY

مـجـوهـرات

|

JEWELERY

 إسورة وأقراط،مجموعة فييرو مع ساعة مارغاريتا
FIERRO MARGARITA WATCH, BANGLE AND
EARRINGS SET
This stunning rose gold-plated watch set features a
high precision Japanese quartz movement with brilliant
crystals set on the bezel. Complemented with a trendy and
appealing bangle with delicate floral charms and stylish six
stylish pairs of stud earrings. Water resistant to 3ATM.
Bangle diameter: 6 x 5cm. One year warranty.
عطور إمبوريو الجديدة احتفال صادق للقوة سترونغر ويذ يو العطر الجديد
 مزيج من النفحات. من إصدارات عطور فويجر الشرقية الحديثة لرجل قوي
النفاذة لتوابل الهيل والفلفل الوردي و المريمية مع الفانيليا المنعشة
. عطر جامح لجاذبية قوية في أنقى صورها،والكستناء

430 SR
No

. 67

مجموعة أقراط وقالدة القلب
FIERRO 9 PAIRS EARRING + FREE
CRYSTAL HEART PENDENT
This very attractive set reveals 9 pairs of stud earrings in
rhodium, rose gold and 24k gold plating embedded with
lustrous crystals and pearl to each piece. It comes with free
rose gold crystal heart pendant packed in a luxurious gift box.
One year warranty.
 أزواج من األقراط المرصعة9 تكشف هذه المجموعة الجذابة للغاية عن
 ومزينة بكريستال المع،24  والطالء بالذهب عيار، والذهب الوردي،بالروديوم
 ألنه يأتي مع قالدة قلب من الذهب الوردي الوردية.واللؤلؤ في كل قطعة
. ضمان لمدة عام.ومعبأة في علبة هدايا فاخرة

240 SR
No

.68

مجموعة أقراط الكريستال من أورا
AURA SWAROVSKI CRYSTALS EARRING SET
A beautiful set of seven Swarovski® crystal earrings that are plated
in 18K white gold. The square Swarovsk® crystals (6mm) set consists
of seven pairs in seven colors including clear, aquamarine, sapphire,
light rose, fern green, light peach and tanzanite. Choose a different
pair for every day of the week.
® كريستال مطلية بالذهب األبيض عيارSwarovski  أقراط من7 مجموعة جميلة من
 وردة، الياقوت، زبرجد، ألوان موضحة7  أزواج في7  تتكون مجموعة البلورات من.18
 اختيار مختلف لكل يوم من. السرخس األخضر والخوخ الخفيف وتنزانيت،خفيفة
.أيام األسبوع

150 SR
No
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هدايا طيران ناس
flynas LOGO SOUVENIRS

هدايـــا طيران نـــاس

55 SR

|

flynas LOGO SOUVENIRS

ورق لعب طيران ناس مع حافظة جلدية
No

.70

flynas PVC PLAYING CARDS
WITH ZIP POUCH

Two decks of new playing cards elegantly designed with flynas logo and
presented in a new zipped leather pouch with score pad and pencil.
مجموعتين من ورق اللعب تم تصميمهما بطريقة أنيقة بشعار طيران ناس و مقدمة في
.حافظة جلدية مع نوتة و مرسام

قلم طيران ناس من ترويكا
TROIKA flynas LOGO PEN
Combination of ballpoint pen and stylus for iPad,
iPhone and other touch-screen tablet PCs, metal, shiny, with
flynas design, ballpoint pen with blue easy flow refill, stylus
with soft rubber tip to protect displays against scratching
and fingerprints, in a black carton gift box.
قلم ترويكا الرائع من طيران ناس من أفخر بيوتات الهدايا ذات الخبرة
. يستخدم كقلم جاف وأداة تصفح على األيباد واأليفون والتابلت،الرفيعة

145 SR
No

41
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هدايـــا طيران نـــاس

|

flynas LOGO SOUVENIRS

مجموعة السفر المريحة من طيران ناس
FLYNAS TRAVEL COMFORT KIT
Travel Comfort Kit from Flynas with blanket, inflatable
pillow, sleep mask and ear plugs.
 وسادة،المجموعة المريحة للسفر من طيران ناس مع غطاء للنوم
. سدادة أذن وغطاء للعينين،للرقبة

40 SR
No

All Prices are VAT Inclusive When Applicable
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هدايـــا طيران نـــاس

flynas LOGO SOUVENIRS

|

تيدي الدب مع تي شيرت طيران ناس
TEDDY BEAR IN FLYNAS T-SHIRT

60 SR
No

.73

نموذج طائرة طيران ناس
SCALE MODEL PLANE WITH
flynas LOGO
The perfect memento of your
flight, this model requires no paint
or glue, is scaled 1:400 and comes
complete with it’s own stand.
 هذا النموذج ال يتطلب،التذكار المثالي لرحلتك
 ويكتمل مع1:4٠0  يتم تحجيمه،طالء أو غراء
.قاعدته الخاصة

80 SR
No

نموذج طائرة طيران ناس
SCALE MODEL PLANE WITH
flynas LOGO
The perfect memento of your
flight, this model requires no paint
or glue, is scaled 1:200 and comes
complete with it’s own stand.
 هذا النموذج ال يتطلب،التذكار المثالي لرحلتك
 ويكتمل مع1:2٠0  يتم تحجيمه،طالء أو غراء
.قاعدته الخاصة

60 SR
No

43
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هدايـــا طيران نـــاس
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flynas LOGO SOUVENIRS

سلسلة مفاتيح طيران ناس

سلسلة مفاتيح طيران ناس

flynas KEY CHAIN PLANE

flynas KEY CHAIN PLANE

45 SR
N

45 SR

8
o.7

No

.7 7

سلسلة مفاتيح باللون األبيض
flynas REMOVE BEFORE
FLIGHT WHITE

25 SR
No

.79

سلسلة مفاتيح باللون الخاص
بطيران ناس
flynas REMOVE BEFORE FLIGHT

25 SR
No

.76
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