
SCAN ME!
FOR A PEAK INSIDE

THE MAGAZINE

امسح الكود!
لتصفح المجلة



تشهد الهيئة العامة للزكاة والدخل بأن المكلف شركة الخطوط السعودية للتموين 

مسجل في ضريبة القيمة المضافة بتاريخ:  03/12/1438 هـ

وتحمل الرقم الضريبي: 300187978800003

   

تاريخ الرتخيص : ١٤٣٨/١٢/٠٣ هـ 

الرقم املميز :  ٣٠٠١٨٧٩٧٨٨

100171000042689

  

  

  

شهادة تسجيل يف رضيبة القيمة املضافة 
           VAT registration certificate

  

  

تشهد الهيئة العامة للزكاة والدخل بأن املكلف :  رشكة الخطوط السعوديه للتموين 

مسجل يف رضيبة القيمة املضافة بتاريخ : ١٤٣٨/١٢/٠٣ هـ ، وتحمل الرقم الرضيبي : ٣٠٠١٨٧٩٧٨٨٠٠٠٠٣ 

    

  

عنوان املركز الرئييس : 

املدينة : جدة     الحي : الشاملية   

صندوق الربيد :       الرمز الربيدي : ٢١٤١٣ 

الهاتف : ٠٠٩٦٦٥٠٣٦٢٣١٢١ 

  

  

  

  

  

  

هذه الوثيقة مرسلة من النظام اآليل وال تحتاج إىل توقيع             

  

 

الهيئة العامة للزكاة والدخل

عزيزي العميل،

 بكم على متن طيران ناس ونأمل أن تستمتعوا بمبيعاتنا – متعة التسوق.
ً
مرحبا

ــة للمبيعــات علــى متــن رحالتنــا، كمــا يســرنا أن تتصفحــوا دليــل  يســرنا أن نقــدم لكــم خدمــة متكامل

التســوق واالســتمتاع بمبيعاتنــا خــالل رحلتكــم معنــا، نقــدم لكــم وبأســعار منافســة تشــكيلة رائعــة 

مــن المنتجــات العالميــة العاليــة الجــودة والمكونــة مــن العطــور الحديثــة، الســاعات، المجوهــرات وغيرهــا 

ــض  ــى بع ــة إل ــم باإلضاف ــول العال ــهرة ح ــاركات ش ــماء والم ــر األس ــل أكث ــي تحم ــرى الت ــا األخ ــن الهداي م

ــع الشــرقي التقليــدي لتتناســب مــع جميــع االحتياجــات واألذواق. ونأمــل منكــم  ــارات ذات الطاب المخت

االطــالع 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، الــدوالر 

األمريكــي، الجنيــه اإلســترليني، اليــورو، الفرنــك السويســري وأي مــن العمــالت الخليجيــة باإلضافــة إلــى 

ــان. ــات االئتم بطاق

 إلختياركم طيران ناس، ونتمنى لكم رحلة سعيدة وممتعة.
ً
شكرا

info@flynas.com  :لتحقيق التميز في خدماتنا، نرحب بمقترحاتكم ومالحظاتكم على
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ALEXANDER J BLACK MUSCS  WOMEN EDP 100ML
الكساندر جي بالك مسك النسائي عطر 100 مل

560 SAR
No.01 

No.02 

ALEXANDER J MORNING MUSCS 
WOMEN EDP 100ML

اليكساندر جي مورنينج مسك النسائي 
عطر 100 مل

560 SAR

Black makes everything more elegant. Black is the color of 
power and mystery. Black Muscs is an elegant and classy 
perfume from the Alexandre J family. If you are a musky 

fragrance lover Black Muscs is the one for you.
Black Muscs is more than just a name.

Morning Muscs is a fascinating light, energetic and refreshing 
fragrance. Morning Muscs help you to start your day right 
with its gentle, mood-boosting fragrance that will remind 
you of a fresh cool, and breezed morning. Mornings are so 
important because they set the tone for the rest of our day.

األســـود يجعل كل شـــيء أكثر أناقة. األســـود هو لون القوة والغموض. عطر 
بـــالك مســـك هـــو عطـــر أنيـــق وراق مـــن عائلـــة الكســـندر جـــي. إذا كنت من 

محبـــي عطر المســـك ، فإن المســـك األســـود هـــو األفضل لك.
المسك األسود هو أكثر من مجرد اسم.

عطـــر مورينينج مســـك هـــو عطر رائـــع، خفيف وحيـــوي ومنعش. يســـاعدك 
مورينينـــج مســـك علـــى بـــدء يومـــك بشـــكل صحيـــح مـــع عطـــره اللطيـــف 

المعـــزز للمـــزاج الـــذي ســـيذكرك بصبـــاح منعـــش وانتعـــاش ال مثيل له.
الصباح مهم للغاية ألنه يحدد النغمة لبقية يومنا.

|      FEMALE FRAGRANCESعـطـور نـسـائــيــة



All Prices are VAT Inclusive When Applicable 4السعر يشمل ضريبة القيمة المضافة عند تطبيقها        |   

Femininity in perfume form! A celebration of the birth and 
rebirth of a woman, every day. Cerruti Image Women brings 
to light the beauty of women, while maintaining the mystery 
of each individual woman. A simple and clear fragrance for 
the woman  who enjoys the big city, combining elegance  and 

refinement. Aromatic Citrus.

األنوثـــة في هيئة عطـــر! احتفال بميـــالد ووالدة امرأة كل يوم. تبرز ســـيروتي 
إميـــج جمـــال المـــرأة، مع الحفاظ على ســـر كل منهـــا على حدة. عطر بســـيط 
بنفحـــات صافيـــة للمرأة التي تســـتمتع بالمدينـــة الكبيرة، يجمـــع بين األناقة 

والرقـــي. حمضيات عطرية.

CERRUTI IMAGE WOMAN EDT 75ML

سيروتي إميج النسائي عطر 75 مل

150 SAR

عطـــر نســـائي فريـــد ومدهش، إلظهـــار جانبـــك اللطيـــف بنفحـــات بارزة 
بالمســـك. ممزوجة 

A unique, feminine and impressive fragrance, Ornament 
Purple will awaken your sweet side with a composition 

motivated by candied notes in a musk environment. 

AFNAN ORNAMENT PURPLE ALLURE
EDP 100 ML 

أفنان أورنامنت بيربل ألور عطر 100 مل

115 SAR
No.03 

No.04 



All Prices are VAT Inclusive When Applicable 5السعر يشمل ضريبة القيمة المضافة عند تطبيقها        |   

|      FEMALE FRAGRANCESعـطـور نـسـائــيــة

A city, a history, an experience… nothing less is required to 
awaken a women whose beauty present her as popular as her 
sharp character. Strong willed explosve - one thing is certtain 

: she will never allow herself to be taken for ride.

مدينـــة، تاريـــخ، أو حتـــى تجربـــة. هـــو كل ما تحتاجـــه إليقاظ إمـــرأة جمالها 
جذاب كشـــخصيتها الحـــادة. ذات إرادة قوية متفجرة. األمـــر المؤكد أنها ال 

تســـمح ألحد بالتحكـــم بها..

SERGE LUTENS LA FILLE DE BERLIN EDP 100 ML

سيرجي لوتان ال فيل دي بيرلين عطر 100 مل

760 SAR

This spicy oriental fragrance is inspired by the eternal 
legends of the ancient Silk Road from China to Arabia. In the 
mystical twilight with the desert wind blowing against her 
veil she follows the guiding light in search of the long lost 

aria. Beyond truth and immortality a Legend is born.

AMOUAGE EPIC WOMAN EDP 100 ML

هـــذا العطـــر الشـــرقي الحـــار مســـتوحى من األســـاطير األبديـــة لطريـــق الحرير 
القديـــم من الصين إلى الجزيرة العربية. عند تكّشـــف الشـــفق المهيب وبينما 
تداعـــب ريـــاح الصحـــراء وشـــاحها، تتبـــع الضـــوء الهـــادي بحثـــًا عـــن األغنيـــة 
المفقـــودة منذ زمـــن طويل. مـــا وراء الحقيقـــة والخلود، أســـطورة قد ولدت.

أمواج إيبك النسائي عطر 100 مل

1,295 SAR
No.05 

No.06 
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|      FEMALE FRAGRANCESعـطـور نـسـائــيــة

MOSCHINO GOLD EDP 50 ML
موسكينو غولد عطر 50 مل

Moschino Gold Fresh Couture is the third surprising 
edition of the Iconic cleaning spray bottle. A 
luxurious object of desire, of unique, unparalleled 

contemporary design.

غولد فريش كوتور من موســـكينو هو النســـخة الثالثة والمفاجئة 
لزجاجـــة العطـــر التـــي تأتـــي بتصميم فريـــد وعصري ليـــس له أي 

. مثيل

260 SAR

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

the Versace woman.

جمعنـــا قوة المـــرأة بأنواعها وأشـــكالها في مزيجًا عطريًا يأســـر 
جوهرهـــا الحســـي المتألـــق. إنـــه مزيجـــًا عطريـــًا يجمع بيـــن القوة 
واإلغـــراء. عطرًا خيميائيًا يجمع بين اللحظـــات المغرية والمتألقة.

VERSACE DYLAN TURQUOISE EDT NS 100 ML

فيرساتشي ديالن تركواز ماء العطر 100 مل

425 SAR

CAROLINA HERRERA GOOD GIRL 
SUPRÊME EDP 80 ML

كارولينا هيريرا جود جيرل سوبريم عطر 80 مل

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.

عطـــر جـــود جيـــرل ســـوبريم يكســـر كل قوانيـــن العطـــور ويعيـــد ابتـــكار 
العائلـــة العطريـــة. يفســـح التـــوت الغورمانـــد اللذيـــذ المجال للشـــخصية 
الجذابـــة للياســـمين المصـــري الكثيـــف، بينمـــا تضفـــي حبـــوب التونـــكا 
الكريميـــة والفيتيفر الفوار لمســـة عصريـــة على الرائحـــة النهائية للعطر.

575 SAR
No.07 

No.08 

No.09 
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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.

يأخـــذك جيفنشـــي إلى أعمـــاق الممنوع مع مـــاء بارفـــان لينيرديت انتنس. 
استســـالم للرغبـــة الشـــديدة المكبوتـــة. قومـــي بتوجيه ســـحرك الداخلي 
وعـــززي أعمـــق دوافعـــك كمـــا تتالشـــى زهـــرة تحـــت األرض إلـــى اللـــون 
األســـود. جرعة زائدة من مســـك الروم تتعارض مع الفانيليا األكثر حســـية.

GIVENCHY L'INTERDIT EDP INTENSE 80 ML

جيفنشي لينيرديت عطر مركز 80 مل

530 SAR

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.

إريزيســـتابل جيفنشـــي، عطـــٌر يدعوك إلى الحرية. عطر المرأة ال تقاوم بشـــكل طبيعي مع ســـحر مغناطيســـي قوي يجذبك إلـــى رقصة تعبيرية 
مـــع إطالق المشـــاعر. دعوٌة للحرية ولتكشـــف عن حقيقتك.

GIVENCHY IRRESISTIBLE EDP 80 ML

جيفنشي إريزيستابل عطر 80 مل

490 SAR

No.10 

No.11 
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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.

GIORGIO ARMANI MY WAY EDP 90 ML

العطـــر األنثـــوي الجديد مـــن جورجيـــو أرماني "مـــاي واي" المصمم 
لـــِك كدعـــوة لتوســـيع أفاقـــِك وعيش حيـــاة مـــن اللقـــاءات الفريدة 
أريـــج األزهـــار األنيـــق والـــذي يعبـــر عـــن  العالـــم. مزيـــج مـــن  حـــول 
مشـــاعرك وخبراتك والعالقات المميزة. ما أعيشـــه هـــو ما يمثلني.

جورجيو أرماني "ماي وي" عطر 90 مل

660 SAR

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.

PACO RABANNE LADY MILLION FABULOUS EDP 80 ML

ليـــدي مليـــون فابيولـــوس هـــو عطر شـــرقي زهري جديد مـــن باكو رابان، حيـــث تتصادم فيـــه األزهار البيضـــاء المتأللئة مـــع قاعدة عطر مغريـــة وجذابة. 
ويقـــدم الفلفـــل الـــوردي النابـــض بالحيـــاة واليوســـفي الطـــازج باقة مشـــعة مـــن األزهار الشمســـية الممزوجـــة بالياســـمين واليالنـــج يالنج ومســـك الروم 

الكريمـــي. ويضيـــف الطحلـــب األنيـــق وحبـــوب التونـــكا توهجًا قويـــًا متباينًا يتـــألأل بالفانيليـــا الغنية - ممـــا يخلق دفئًا حســـيًا جذابًا يـــدوم طوياًل.

باكو رابان ليدي مليون فابيولوس عطر 80 مل

475 SAR

No.12 

No.13 

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

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.  

مـــاء العطـــر ال فـــام بـــرادا  هو عطـــر متطـــور و متميز برائحـــة األزهـــار الخضراء التـــي تجمع بيـــن الفرانجيبانـــي غيـــر المتوقع واإليلنـــغ الرقيق 
والفانيليـــا الحســـية. ال فـــام بـــرادا هو عطـــر يمزج بيـــن المكونات الكالســـيكية وغيـــر المتوقعـــة ليعكـــس ازدواجية الهويـــة األنثوية.

570 SAR
No.14 

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

freedom.

ليبـــر، العطـــر الجديـــد األنثوي مـــن إيف، إنـــه يعكس حبك لحريـــة الحياة 
بفيـــٍض كريـــٍم. أنضر زهـــور الالفندر. أروع روائـــح الحرية.

YVES SAINT LAURENT LIBRE EDP 90 ML

إيف سان لوران ليبر العطر 90 مل

720 SAR
No.15 
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ELIZABETH ARDEN MY FIFTH AVENUE 
WOMEN EDP 50 ML

اليزابيث أردن ماي فيفث أفينيو النسائي 
عطر 50 مل

This fragrant celebration of a woman’s rightful ambition 
and limitless possibilities embodies the energy, culture 
and sights that are quintessentially Fifth Avenue. An 
invigorating floral, it blends citrus notes, musks and 
wood notes for a fragrant reminder of the sparkling 
scent of success. NEW Elizabeth Arden My Fifth 

Avenue. Embrace the possibilities.

وإمكانياتهـــا  المـــرأة  بطمـــوح  المعطـــر  االحتفـــال  هـــذا  يجســـد 
تعتبـــر جوهريـــًا  التـــي  والمشـــاهد  والثقافـــة  الطاقـــة  الالمحـــدودة 
فيفـــث أفينيـــو. عطر زهري منعش، يمزج بين الحمضيات والمســـك 
النجـــاح  ورائحـــة  العطريـــة  برائحتـــه  للتذكيـــر  الخشـــبية  والنوتـــات 
المتأللئـــة. جديد إليزابيـــث أردن ماي فيفث أفينيـــو. اغتنم اإلمكانيات.

215 SAR
No.16 

From a lush, green world of freshness comes Elizabeth 
Arden Green Tea, the fragrance that energizes the body, 
excites the senses and invigorates the spirit. Brimming with 
sparkling flavors, the scent harmoniously intertwines natural 
ingredients to form an uplifting, revitalizing and balanced 

fragrance experience.

مـــن عالـــم أخضـــر مفعـــم باالنتعـــاش، تأتـــي إليزابيـــث أردن جريـــن تـــي ، 
العطر الذي ينشـــط الجســـم ويثير الحواس وينشـــط الـــروح. تمتلئ الرائحة 
بالنكهـــات البراقـــة ، وتجمع المكونات الطبيعية بشـــكل متناغم لتشـــكيل 

تجربـــة عطريـــة منعشـــة ومتوازنة.

ELIZABETH ARDEN GREEN TEA SCENT SPRAY 
WOMEN 50 ML

اليزابيث أردن جرين تي آسنت سبراي 
النسائي عطر 50 مل

215 SAR
No.17 

|      FEMALE FRAGRANCESعـطـور نـسـائــيــة
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SHAIK’S PETITE FRAGRANCES
FOR WOMEN

باقة بتيت لعطور الشيخ للنساء

Discover the sensual scents of Designer Shaik in
our newly formed Petite bottles of 80 sprays. The

integrated collection of the four award-winning and 
bestselling Shaik fragrance masterpieces that include 
Gold, Opulent, Chic, and Sochi, anytime, anywhere.

اســـتمتع بعبـــق واريـــج المجموعـــة المتكاملـــة لروائع عطور الشـــيخ 
األربـــع الحائـــزة علـــى الجوائـــز واألكثـــر مبيعـــًا بحجـــم صغيـــر جـــذاب 
تشـــتمل علـــى كل مـــن جولـــد، ايبولنـــت، شـــيك وسوشـــي الجديـــدة 
وتالمـــس تألقـــك وتضفـــي علـــى نجاحاتـــك البهجـــة أينمـــا كنتي.

520 SAR
No.18 

|      FEMALE FRAGRANCESعـطـور نـسـائــيــة

Reveal the carats that shine within you. A bouquet 
of fire, a thousand points of light both luminous and 
floral created by Mathilde Laurent, perfumer at the 
Maison Cartier. Faceted like a diamond, the bottle 
captures and fractures the light in myriad colors.

أظهـــر القيـــراط الـــذي يلمـــع بداخلـــك. باقـــة أزهـــار متوهجـــة، ألف 
نقطة ضـــوء مضيئة وزهرية مـــن تصميم ماتيلد لـــوران، صانع 
العطـــور فـــي ميـــزون كارتييـــه. الزجاجـــة ذات الشـــكل األلماســـي، 

تلتقـــط وتكســـر الضـــوء بألـــوان ال تعـــد وال تحصى.

CARTIER CARAT EDP 100 ML
كارتييه كارات عطر 100 مل

570 SAR
No.19 
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ATKINSONS OUD SAVE THE QUEEN 
EDP 100 ML

اتكينسونس سيڤ ذا كوين عطر 100 مل

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.

مزيـــج عطـــري يجمـــع بيـــن حيويـــة وأنوثـــة شـــهرزاد ذات الســـحر 
ممثلـــة  مـــن  مســـتلهم  العطـــر  اإلنجليزيـــة،  والدقـــة  الشـــرقي 
 .1892 عـــام  ولـــدت  التـــي  نورمانـــد"  "ميبـــل  الشـــهيرة   هوليـــوود 
عطـــر ملكـــي يبـــرز الجمـــال والـــذوق الرفيـــع وُمصمـــم خصيصـــًا 
ليبـــرز جمال الفاتنـــات ليفوق جمالهـــن أثمن المجوهـــرات الثمينة 

ويحظيـــن بقصـــص حـــب متقدة.

840 SAR
No.20 

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

مزيـــج مـــن ســـحر الشـــرق الفريـــد واألناقـــة البريطانية، مســـتوحاة 
مـــن حيـــاة الحاكم "محمـــد علي" مؤســـس مصر الحديثـــة. المزيج 
مشـــابه للعطر الذي كان يســـتخدمه محمد علي. عطر عود "ســـڤ 

ذا كينـــغ" ُيعـــد من العطـــور الفخمة.

ATKINSONS OUD SAVE THE KING 
EDP 100 ML

اتكينسونس سيڤ ذا كينغ عطر 100 مل

840 SAR
No.21 

|      SELECTIVE FRAGRANCESعـطــور مــخــتـــارة
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ACQUA DI PARMA SIGNATURE AMBRA EDP 100 ML
اكوا دي بارما أمبرا عطر 100 مل

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

مـــن  المكـــون  العطـــري  المزيـــج  صاحـــب  الفريـــد  العطـــر  ذلـــك  )أمبـــرا( 
العطـــر  ذلـــك  ُصمـــم  لقـــد  والمثيـــرة.  النـــادرة  العنبـــر  روائـــح  خالصـــة 
العنبـــر  زيـــت  مـــن خالصـــة  شـــائبة  تشـــوبها  ال  كلوحـــة عطريـــة  الراقـــي 
الصنـــدل.  وخشـــب  والباتشـــولي  والـــورد  العطـــري  الليمـــون   وروائـــح 
وتســـتمد تلـــك اللوحة العطريـــة جاذبيتها مـــن رحلة زيوت العنبـــر الخالبة 
التـــي تحتـــاج إلـــى ســـنوات عديـــدة ليتـــم بلورتهـــا بواســـطة قـــوى البحـــار 

والريـــاح باإلضافـــة إلـــى ندرتها.

885 SAR
No.22 

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.

مزيـــج فنـــي من نوعيـــن مـــن األحاســـيس: رائحة العـــود الفخمـــة المعـــززة بنفحات 
الحمضيـــات النابضة بالحياة واإلشـــراق.  تـــم تركيب هذا العطر الفريد باســـتخدام 
خالصة العود الموجودة في الوس، آســـيا ويشـــتهر بنعومته وتوازنه االستثنائيين.  
تمنحـــك الروائح القوية والمفعمة بالعود مقطـــرة ومختلطة مع النغمات الدافئة 
والحارة من القرفة عالم جديد ال ينســـى. يضـــيء الليمون العطري والفلفل الوردي 
 المفعـــم بالحيـــاة تلك التركيبـــة بينما يضيف تـــوت العليق رائحة إدمانيـــة ولذيذة.
أخيـــرًا، يقـــدم الوجـــه الغني للـــورد، والجميل للباتشـــولي، والرائع للقريضـــة العنبرية 
العميقـــة  المكونـــات  بالشـــمس بفضـــل  ينســـى. تجربـــة مليئـــة  عالمـــًا فاخـــرًا ال 

للعود. والفاخـــرة 

ACQUA DI PARMA SIGNATURE OUD & SPICE 
EDP 100 ML 

اكوا دي بارما عود اند سبايس عطر 100 مل

885 SAR
No.23 
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|      MALE FRAGRANCESعـطـور رجــالــيــــة

CARON AMIEZ MOI COMME JE SUIS 
MEN EDT 125ML

CARON POUR UN HOMME DE 
CARON MEN 125ML

 كارون اميز مو كوم جسويس الرجالي 
ماء العطر 125 مل

 كارون بور اون هوم ماء العطر 125 مل

The signature fragrance of the man who fully embraces who he is: free and liberated. With its woody amber notes, with an unexpected 
duo of hazelnut and vetiver. On the skin, its characteristic citrus notes are enhanced by zesty grapefruit and fresh spicy ginger. The 
hazelnut makes the vetiver irresistibly addictive. Virginia cedarwood is perfectly blended with absolutes of tobacco and tonka bean, 
which prolong the enveloping facets of vetiver. Because a perfume bottle should never be thrown away, the AIMEZ-MOI COMME JE 

SUIS bottle is refillable. Sold separately, a 125 ml aluminium refill allows you to refill it time and time again.

An Eau de Toilette that has seen consistent success for almost 90 years, starting with the finest quality French lavender, the 
House of CARON’s founder, Ernest DALTROFF, had the bold idea to blend it with an ingredient from the other end of the olfactory 
spectrum: vanilla. An unexpected alchemy that now seems like the obvious choice. This duo, subtly enhanced with essence of 

Turkish rose, gradually reveals a masterful amber accord combining styrax, opoponax and musk.

العطـــر المميـــز للرجـــل الحـــر، برائحة العنبر الخشـــبية، مـــع ثنائي غيـــر متوقع من البنـــدق ونجيل الهنـــد الطبيعي، يتـــم تعزيز مكونـــات الحمضيات المميزة مـــن الجريب 
فـــروت والزنجبيـــل الطـــازج الحـــار. يجعـــل البنـــدق نجيـــل الهند إدمان بشـــكل ال يقاوم. يتم مزج خشـــب األرز فرجينيا بشـــكل مثالـــي مع التبغ وحبـــوب التونكا. نظـــرًا ألنه ال 
يجـــب التخلـــص مـــن زجاجـــة العطر أبدًا، فإن الزجاجة قابلة إلعادة التعبئة وتباع بشـــكل منفصل، تســـمح لك عبوة األلمنيوم ســـعة 125 مل بإعادة تعبئتهـــا مرارًا وتكرارًا.

مـــاء العطـــر الـــذي حقـــق نجاحـــًا ثابتًا لما يقـــرب من 90 عامًا، بـــدءًا من أجود أنواع الخزامى الفرنســـي، كان لمؤســـس بيت كارون، إرنســـت دالتـــروف، فكرة جريئة 
لمزجهـــا مـــع مكـــون مـــن الطرف اآلخر مـــن الطيف الشـــمي: الفانيليا. كيمياء غير متوقعة، يكشـــف هـــذا الثنائي المعزز بمهـــارة مع خالصة الورد التركي، يكشـــف 

تدرجـــًا بارعًا مـــن روعة العنبر بمزيج بين الســـتيراكس، األوبوناكس والمســـك.

525 SAR

525 SAR
No.24 

No.25 
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Amouage Epic for Man is a woody oriental fragrance that is inspired by the legends of the Silk Road journey 
from China to Arabia. By carefully blending notes of pink pepper, frankincense, geranium, oud and sandalwood 

Amouage have created a mystical and masculine scent that represents a powerful odyssey.

عطر شـــرقي خشـــبي مســـتوحى من أســـاطير رحلة طريق الحرير من الصين إلى شـــبه الجزيرة العربية. من خالل مزج بعناية المالحظات 
مـــن الفلفـــل الوردي، اللبان، إبرة الراعي، العود وخشـــب الصندل أمواج خلقت رائحة باطني ومذكر الذي يمثل أوديســـي قوية.

AMOUAGE EPIC MAN EDP 100 ML

آموج ابيك مان عطر 100 مل

1,295 SAR
No.26 

Discover the sensual scents of Designer Shaik in
our newly formed Petite bottles of 80 sprays. The

integrated collection of the four award-winning and 
bestselling Shaik fragrance masterpieces that include 
Gold, Opulent, Chic, and Sochi, anytime, anywhere.

اســـتمتع بعبق واريج المجموعـــة المتكاملة لروائع عطور الشـــيخ األربع 
الحائـــزة علـــى الجوائـــز واألكثر مبيعـــًا بحجم صغير جذاب تشـــتمل على 
كل مـــن جولـــد، ايبولنـــت، شـــيك وسوشـــي الجديـــدة وتالمـــس تألقـــك 

وتضفي علـــى نجاحاتـــك البهجـــة أينما كنت.

520 SAR
No.27 

SHAIK’S PETITE FRAGRANCES
FOR MEN

باقة بتيت لعطور الشيخ للرجال
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|      MALE FRAGRANCESعـطـور رجــالــيــــة

An intense, decidedly masculine fragrance 
The fragrance is made up of notes that express 

sensuality and power, an extreme force.

إنهـــا رائحـــة ذكوريـــة بإمتيـــاز. ُصمـــم العطـــر خصيصـــًا مـــن خالصة 
مكونـــات تجســـد اإلنطـــالق والطاقـــة والقـــوة.

VERSACE EROS EDP 100ML

"إيروس" من فيرساتشي عطر 100 مل

455 SAR
No.28 

YVES SAINT LAURENT Y EDP 60 ML

إيف سان لوران واي عطر 60 مل

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.

جوهـــر هـــذا العطـــر الجديد هـــو عميـــق، منعـــش ورجولـــي. واي، هو 
بارفـــان مـــن ابتـــكار صانـــع العطـــور األســـطوري دومينيـــك روبيـــون، 

وســـرخس كثيـــف، أبيـــض وداكـــن.

425 SAR
No.29 
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فالنتينو بورن إن روما أومو ماء عطر 100 مل

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!  

عطـــر جـــريء مـــع نفحـــات مـــن الالفنـــدر الكريمـــي الجـــذاب والليمـــون 
المنعـــش والفانيليا الخشـــبية المثيـــرة. ُصمم عطر فانتوم بمســـؤولية: 
عطـــر لليـــوم ُصنـــع للغـــد. مختلـــف جذريـــًا وغريـــب تمامـــًا: اكتشـــف أول 
زجاجـــة متصلـــة لدينـــا على اإلطـــالق. اضغط علـــى الطـــرف العلوي من 

هاتفـــك وانطلـــق مـــع شـــريكك الجديد!

PACO RABANNE PHANTOM EDT 100 ML

باكو رابان فانتوم ماء عطر 100 مل

VALENTINO BORN IN ROMA UOMO
EDT 100 ML

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.

إن عطـــر فالنتينـــو أومـــو بـــورن إن رومـــا يعبر عـــن رؤيـــة المصمـــم العالمي 
بييـــر باولـــو بيكســـيولي في عالم األزيـــاء، حيث تمتـــزج رؤيته بيـــن الفخامة 

والشـــمولية والتنـــوع بين الثقافـــات الراقيـــة والعامة.

500 SAR

435 SAR
No.30 

No.31 
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GIVENCHY GENTLEMAN EDT 
INTENSE 100 ML

JOHN VERVATOS ARTISAN EDT 
MEN 75 ML

جيفنشي جنتل مان ماء عطر مركز 100 مل

 جون فيرفاتوس أرتيسان الرجالي 
ماء العطر 75 مل

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. 

تكشـــف جنتلمـــان جيڤنشـــي عـــن عطر مـــاء تواليـــت إنتنـــس الجديد، 
وهـــو عطـــر زهري خشـــبي يجمـــع بيـــن الُلطـــف والقوة. 

يمثـــل البرغموت المتوهـــج والريحان وحب الهـــال افتتاحية هذا العطر 
برائحـــة آســـرة ونضارة حاضرة، وتـــزداد الرائحة تألًقا بزهرة السوســـن 
األزرق اللطيفـــة. ثـــم تـــزداد الرائحـــة ُعمًقـــا بخشـــب األرز القـــوي الغني 
بالرائحـــة وكذلـــك الكوماريـــن الناعـــم. تبايـــن دافئ يكشـــف عـــن عبير 

الحواس. يأســـر  عميق 

440 SAR

225 SAR

No.32 

No.33 

 John Varvatos Artisan Fragrance embodies the lost art of craftsmanship, while at the same time exuding a modern 
edge. From the hand woven flask-shaped bottle to the carefully selected elements that make up its unique sent, 
every consideration has gone into creating a fragrance that will stand the test of time. Electrifying citrus drenched 
in Sicilian clementine mixes with juicy tangelo fruit upon first encounter. This unfolds into inviting heart notes with 
a mix of ginger root and hints of North African orange tree blossom. A smooth, modern and powerful background 

rounds out the experience with a woody musk.

يجســـد فـــن الحرفيـــة المفقـــودة، بينمـــا ينضح فـــي نفس الوقت بميـــزة حديثة. بـــدءًا من الزجاجة المنســـوجة يدويًا على شـــكل قـــارورة إلى 
العناصـــر المختارة بعناية والتي تشـــكل إرســـالها الفريـــد، فقد ذهب كل اعتبار في ابتكار عطر ســـيصمد أمام اختبار الزمـــن. كهربة الحمضيات 
المنقوعـــة فـــي صقليـــة يمـــزج الكليمنتيـــن مـــع عصيـــر فاكهـــة التانجيلو عنـــد أول لقاء. يتجســـد هذا فـــي قلب العطـــر مع مزيج مـــن جذور 

الزنجبيـــل ولمحـــات مـــن زهر شـــجرة البرتقال في شـــمال إفريقيـــا. تكمل الخلفيـــة الناعمة والحديثة والقوية تجربة المســـك الخشـــبي.
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Reveal your beauty through this divine combination of 
Smokey, Musky and Lemony notes. This vibrant scent will 
uncover your fascinating personality and let it shine with 

all its colours.

AFNAN SUPREMACY SILVER PH
EDP 100 ML

أبـــرز تألق شـــخصيتك عبر مزيج مذهل من الروائـــح الدخانية والليمونية. 
الرائعـــة  شـــخصيتك  عـــن  بالحيـــاة  النابضـــة  الرائحـــة  هـــذه  ستكشـــف 

وتجعلهـــا تتألـــق بـــكل ألوانها

سوبريماسي سيلفر عطر 100 مل

115 SAR

AFNAN 9 PM MEN EDP 100ML

 أفنان 9 مساًء الرجالي عطر 100 مل

An excellent choice for summer holiday date nights!
Top Notes: Bergamot, Lavandin and Cinnamon, Apple.

Middle Notes: Muguet and Orange Blossom.
Base Notes: Patchouly, Amber, Vanilla and Tonka Bean.

االختيار األمثل لليالي الصيف الدافئة.
مقدمة العطر: برغموت، الفاندين، قرفة، تفاح

وسط العطر: موجيت، زهر البرتقال،.
قاعدة العطر: باتشولي، عنبر، فانيليا، تونكا.

115 SAR
No.34 
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No.35 
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HOLY OUD FLEUR BLANC 
PATCHOULI EDP 80 ML

هولي عود فلوور بالن باتشولي  
عطر 80 مل

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.

يتميـــز عطـــر هولي عود فلور بالنك باتشـــولي أو دي بارفيوم بعبير األخشـــاب 
الشـــرقية للرجـــال. يفتتـــح العطـــر بعبيـــر نوتـــات أوراق البنفســـج والبرغمـــوت 
والكزبـــرة. ثـــم تظهـــر رائحة القلب المتكـــون من الورد والفلفل االســـود وزنبق 
الـــوادي. ويختتـــم العطـــر بنفحات أسااســـية مـــن الباتشـــولي وفانيليـــا البوربون 

واألمبروكسان.

315 SAR
No.36 

Opens with virile, fresh and powerful notes of Grapefruit, Bitter 
Orange and Orange Blossom. Its deep heart notes evolve in 
vibrant aromatic hues of Sage and Geranium, while Nutmeg 
brings warmth and character. In the base notes, Tonka Bean 

mixes with addictive Hazel Wood and Vanilla.

إفتتاحيـــة العطر روائح رجولية منعشـــة وقويـــة من الجريب فـــروت والبرتقال المر 
وزهـــر البرتقـــال. تتطـــور النفحـــات العميقـــة إلـــى تدرجات عطريـــة نابضـــة بالحياة 
للمريميـــة وإبـــرة الراعـــي ، بينمـــا تضفـــي جـــوزة الطيب الـــدفء والشـــخصية. في 

قاعـــدة العطـــر ، تمتـــزج حبوب التونـــكا مع خشـــب البنـــدق والفانيليا.

SILVER SCENT DEEP SPRAY EDT 100 ML

سلفر سينت ديب ماء العطر 100 مل

ONE MAN SHOW SPRAY 100 ML
ون مان شو  ماء العطر 100 مل

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.

لرجـــل مختلـــف وله عرضـــه الخـــاص. يعطي شـــعور بالراحـــة في كل 
المواسم.

105 SAR

55 SAR

No.37 

No.38 
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COACH MAN EDT 100 ML
كوتش مان ماء عطر 100 مل

Fragrance guide: Woody, Aromatic New from 
Coach, adventurous & free spirited, spontaneous 
& bold, encapsulating authentic individuality.

اســـتمتع بعطـــر جديـــد مـــن كوتـــش يجمـــع بيـــن المغامـــرة 
وروح الحماســـة والعفويـــة والجـــرأة فـــي عطر أصلـــي واحد، 
تتفتـــح فيـــه منافذ حيويتـــك بفضل رائحة الخشـــب العطرية 

ألشـــجار الكمثـــرى الخضـــراء الباعثـــة على النشـــاط.

325 SAR
No.39 

MONTBLANC EXPLORER ULTRA BLUE 
EDP 100 ML

مونت بالنك اكسبلورر الترا بلو عطر 100 مل

Explorer Ultra Blue celebrates the Blue found 
throughout nature. Intense, infinite and fresh, 
the Eau de perfume reveals a citrus woody 
marine fragrance. Embark on an epic journey.

يحتفـــل مونـــت بالنـــك اكســـبلورر التـــرا بلـــو باللـــون األزرق 
الموجـــود في جميع أنحاء الطبيعـــة. عطر مكثف ، النهائي 
ومنعش ، يكشـــف العطر عـــن رائحة الحمضيات الخشـــبية 

والبحريـــة. انطلـــق في رحلـــة ملحمية.

360 SAR
No.40 





All Prices are VAT Inclusive When Applicable 25السعر يشمل ضريبة القيمة المضافة عند تطبيقها        |   

|      ORIENTAL FRAGRANCESعـطــور شـرقـيـــــة

ARABIAN EAGLE OUD EXTREME 
EXTRAIT DE PARFUM  100ML

ARABIAN EAGLE OLD INDIAN OUD 
EXTRAIT EDP 50 ML

ارابيان إيجل عود اكستريم ايكستريت 
عطر 100 مل

ارابيان ايجل اولد اينديان عود ايكستريت 
عطر 50 مل

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.

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

Base Notes: Amber, Musk.

ئ هـــذا العطـــر بالنوتـــات العشـــبيه باالضافـــه إلـــى رائحـــه الجلـــد الخـــام التى 
تأتـــى بقلـــب العطـــر مـــع خشـــب األرز والعبـــر الخشـــبى الجـــاف والطحالـــب 

وينتهـــى بالمســـك والفانيليـــا.

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

النوتات األساسية: العنبر والمسك.

315 SAR

525 SAR
No.41 

No.42 
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A superb Ambery Woody Fragrance that contemplating the beauty 
of the little castles. An opening of White Peach twisted with Oriental 

and Amber notes to reach to the sweet base of vanilla.

Escape into a world full of dreams through the sensational scent!! A 
Woody Aromatic fragrance that will let your soul travel to Australia.

عطر خشـــبي عنبري رائع يتأمـــل جمال القالع الصغيرة. إفتتاحيـــة من الخوخ األبيض 
ملتويـــة مع نوتات شـــرقية و العنبر للوصول إلى قاعـــدة الفانيليا الحلوة.

اهـــرب إلـــى عالـــم ملـــيء باألحالم مـــن خـــالل الرائحة المثيـــرة !! عطـــر خشـــبي أروماتيك 
سيســـمح لروحـــك بالســـفر إلى أســـتراليا.

ALFRED RITCHY DACHA EDP 100 ML

ALFRED RITCHY JETTY EDP 100 ML

ألفريد ريتشي داشا عطر 100 مل

ألفريد  ريتشي جيتي عطر 100 مل

ALFRED RITCHY LAKESIDE 
EDP 100 ML

ألفريد ريتشي الكسايد عطر 100 مل

A story of transparent freshness of Fruits and Berries that shines 
with sweetness, looks like blooming shores into the water before 

becoming a deep Woody accord.

قصـــة نضـــارة شـــفافة للفاكهـــة و التـــوت تتألـــق بحـــالوة, لتبـــدو كأنهـــا شـــواطئ 
متأللئـــة قبـــل أن تصبـــح اتفاقـــًا خشـــبيًا.

670 SAR

670 SAR

670 SAR

No.43 

No.44 

No.45 
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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.

تناغـــم روائح األزهار ونوتات الحمضيات المنعشـــة في عطر فاكهي 
خفيـــف. مقدمة العطر: الليمون اإليطالـــي، المندرين، زيت البرغموت.

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

NEJMA KOEPTYS EDP 100 ML

NEJMA LE DELICIEUX EDP 100 ML

نجمة كويبتيس عطر 100 مل

نجمة لي ديليكس عطر 100 مل

NEJMA 7 - EDP 100 ML

نجمة 7 عطر 100 مل

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.

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.

أزهـــار حلـــوة. مقدمـــة العطـــر: الماندريـــن األخضـــر، حمضيـــات كاالبريـــا، 
الجريـــب فـــروت الـــوردي. قلب العطـــر: زهر البرتقـــال، حبوب الـــكاكاو، جوز 

الهنـــد. قاعـــدة العطـــر: خشـــب العـــود ، المســـك األبيض، الباتشـــولي.

ولـــد كويبتيـــس من لقـــاء عالمين هـــم عظمة العطـــور الفاخـــرة والحداثة 
الفنيـــة والحضرية لبوبـــا. مقدمة العطر: زيـــت البخور، البرغمـــوت اإليطالي. 
قلب العطر: خشـــب الصنـــدل. قاعدة العطر: الباتشـــولي وحليب جوز الهند.

875 SAR

875 SAR

465 SAR

No.46 

No.47 

No.48 
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Gold and Oud by Bachs is a fragrance for Women and 
Men. The fragrance composition is; Top notes are Egyptian 
Geranium; Heart notes are Moroccan Rose; Base notes are 

Oud and Ambar.

قولد آند عود من باش عطر للرجال والنساء.
تكويـــن العطـــر؛ مقدمـــة العطـــر مـــن إبـــرة الراعـــي . قلـــب العطـــر الـــوردة 

المغربيـــة. الروائـــح األساســـية هـــي العـــود والعنبـــر.

BACHS GOLD & OUD EDP 100ML

باش قولد آند عود عطر 100 مل

BACHS GOLD & AMBER 
EDP 100ML

باش قولد آند عنبر عطر 100 مل

Gold and Amber by Bachs is a fragrance for Women and 
Men. The Fragrance composition is, Top notes are Ambar; 
Heart notes are Noble woods; Base notes are Labdanum 

and Vanilla.

قولد آند عنبر من باش عطر للرجال والنساء.
مكونـــات العطـــر، العطـــر من العنبـــر؛ قلب العطـــر من األخشـــاب. الروائح 

األساســـية هي الالبدانـــوم والفانيليا.

295 SAR
420 SAR

420 SAR
295 SAR

No.49 

No.50 
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455 SAR

KHOLASAT - DIAMOND EDP 50 ML 
خالصات دايموند عطر 50 مل 

A wonderful collection that expresses the oriental spirit with an Arabic touch. A perfect choice for those who want 
to bring the magic of the East into their own world. Arabian Prive essential oils come in an eclectic form and a 

unique packaging that reflects the mystery of the Orient. Authentic products that express the oriental
heritage, fill your heart with love and go with you to all places and evoke oriental memories, handcrafted for you, to 

restore the authenticity of the past and present together.

It’s a luxurious blend for men and women with vital notes of 
delicious fruits including tangerine, pear, and fresh apricot. The 
composition is designed for both men and women with free 
characters and souls. The scent of freesia and rose is wrapped 
with amber touch filling your heart with love. Feel elegant on 
all your different occasions with the charm of the soft floral 

oriental fragrance that keeps you under the spotlight.

مجموعـــة رائعـــة تعبـــر عن الروح الشـــرقية بلمســـة عربيـــة. اختيار مثالـــي ألولئك الذين يريدون جلب ســـحر الشـــرق إلى عالمهـــم الخاص. تأتي 
زيـــوت أرابيـــان بريـــف العطريـــة فـــي شـــكل انتقائـــي وعبوة فريـــدة تعكس لغـــز الشـــرق. منتجـــات أصلية تعبر عـــن التراث الشـــرقي ، تمـــأل قلبك 
بالحـــب وتذهـــب معك إلى جميع األماكن وتســـتحضر الذكريات الشـــرقية، مصنوعة يدوًيا من أجلك، الســـتعادة أصالـــة الماضي والحاضر معًا.

إنـــه مزيج فاخر للرجال والنســـاء مـــع مكونات حيوية مـــن الفواكه اللذيذة من 
اليوســـفي والكمثرى والمشـــمش الطـــازج. التركيبة مصممة لـــكل من الرجال 
والنســـاء ذوي الشـــخصيات واألرواح الحـــرة. رائحـــة الفريزيـــا والـــورد ملفوفـــة 
بلمســـة العنبـــر التي تمأل قلبـــك بالحب. اشـــعر باألناقة في جميع مناســـباتك 
المختلفـــة مع ســـحر عطر األزهار الشـــرقية الناعم الذي يبقيـــك تحت األضواء.

320 SAR
No.51 

|      ORIENTAL FRAGRANCESعـطــور شـرقـيـــــة

ARABIAN PRIVE NAFYES COLLECTION OIL TOLA 3 ML × 3 PC

اريبان بريفيه نفائس كوليكشين تولة زيت 3 مل × 3 توالت

335 SAR
No.52 



All Prices are VAT Inclusive When Applicable 32السعر يشمل ضريبة القيمة المضافة عند تطبيقها        |   

ARABIAN PRIVE OUD OIL TOLA 3 ML

ARABIAN PRIVE INCENSE 50 G

اريبان بريفيه عود تولة زيت 3 مل

اريبان بريفيه بخور 50 غرام

The luxurious Cambodian Oud Oil from Arabian Prive 
Company, an ideal choice for a selectively concentrated 
perfume oil and a unique packaging that reflects the

mystery of the East, the woody collection embodies the 
Arabian heritage between the past and the present, to offer a 

product that suits the aspirations of those who
dream of an oud fragrance that embodies the oriental 

heritage.

Arabian Prive Incense is a unique blend of elite royal oud, prepared with great care and wrapped in a distinctive 
heritage packaging for people who are looking for excellence.

زيـــت العـــود الكمبـــودي الفاخر مـــن اريبيان بريفيـــه، خيار مثالـــي لزيت عطري 
مرّكـــز بشـــكل انتقائـــي وعبوة فريدة تعكـــس غموض الشـــرق، المجموعة 
الخشـــبية تجســـد التـــراث العربـــي بيـــن الماضـــي والحاضـــر، لتقديـــم منتـــج 

يناســـب تطلعـــات مـــن يحلمون بعطـــر عود يجســـد التراث الشـــرقي.

بخـــور اريبـــان بريفيـــه هـــو عبـــارة عـــن مزيج فريد مـــن نخبة العـــود الملكـــي، أعـــد بعناية فائقـــة وغلف بعبـــوة مميـــزة تراثية لألشـــخاص الذين 
التميز. عـــن  يبحثون 

205 SAR

255 SAR
No.53 

No.54 
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THAMEEN BLUE HEART EDP 50 ML

THAMEEN CARVED OUD EDP 50 ML

ثمين بلو هارت عطر 50 مل

ثمين كارفد عود عطر 50 مل

800 SAR

800 SAR
No.55 

Carved Oud, an Extrait de Parfum designed for men and women. The unique Oud used is from South Asia, and is 
enriched with natural ingredients and blended beautifully with cedarwood and guaiac wood. The pure patchouli 
and sun-baked vetiver are polished off by a smooth, temperate musk to add depth and warmth to the base notes.

This Extrait de Parfum is inspired by the remarkable Blue Heart Diamond, the largest and most rare blue heart 
shaped diamond in the world. The bewitching elements of the Blue Heart Diamond are expressed in this olfactive 
gem. Evoking an aura of mystery, the richness of Orris root with sensual Tonka bean to layer the heart of Vanilla with 
a multi-faceted texture, illustrating the radiance of the diamond’s structure.  The lingering trail of this composition 

is shaded with the contrasting dark tone of Nagarmotha and the glowing warmth of Amber.

كارفـــد عـــود، عطر مصمم للرجال والنســـاء. العود الفريد مســـتخدم من جنوب آســـيا، وهو غنـــي بالمكونات الطبيعية وممزوج بشـــكل جميل 
مـــع خشـــب األرز وخشـــب الغايـــاك. يتم صقـــل البتشـــولي النقي ونجيـــل الهند المخبوز بالشـــمس بواســـطة المســـك الناعم والمعتـــدل إلضافة 

العمق والـــدفء إلى المكونات األساســـية. 

هذا العطر المركز مستوحى من ماسة القلب األزرق الرائعة، أكبر و أندر ماسة على شكل قلب أزرق في في العالم.
هـــذه العناصرالمغريـــة والســـاحرة لماســـة القلـــب األزرق معبـــر عنهـــا فـــي هذه الجوهـــرة العطريـــة. مثيـــرًا هالة مـــن الغموض، فإن ثـــراء جذر 
السوســـن مـــع حبـــوب التونـــكا الحســـية لطبقـــة قلـــب الفانيليـــا مع نســـيج متعـــدد األوجـــه يوضح تألـــق بنية هـــذه األلماســـة. يتم تظليـــل األثر 

الطويـــل لهـــذه التركيبـــة مع نغمـــة داكنـــة متقابلة مـــن الناغراموثـــا ودفء العنبـــر المتوهج.

No.56 
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انستازيا بيفيرلي هيلز
مودرن ريناسانس
لوحة ظالل العيون

|      LADIES ACCESSORIESإكسسوارات السيدات

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

لوحـــة ظـــالل العيـــون مـــن المـــودرن ريناســـانس تضـــم 14 لوًنـــا، تتراوح مـــن ألوان ظـــالل العيـــون المحايـــدة إلى ألـــوان التـــوت األحمر الغيـــر المع و 
المعدنـــي، وفرشـــاة ثنائية األطـــراف ومـــرآة كبيرة.

265 SAR

ANASTASIA BEVERLY HILLS
NATURAL + POLISHED STARTER

KIT - DARK BROWN

انستازيا بيفيرلي هيلز
ناتشورال + مجموعة

المبتدئين - بني غامق

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.

تجمـــع مجموعـــة الحواجـــب انســـتازيا بيفيرلـــي هيلـــز ناتشـــورال بيـــن أربعة عناصـــر أساســـية لمقدمـــة ال تقبل المنافســـة لمظهر محدد وســـهل 
للرمـــوش والحواجـــب. وتشـــتمل علـــى محـــدد الحاجـــب الصغيـــر، قلم حواجـــب صغير، جـــل حواجب شـــفاف صغيـــر، ماســـكارا الش براغ.

110 SAR

ANASTASIA BEVERLY HILLS 
MODERN RENAISSANCE 
EYE SHADOW PALETTE

No.57 

No.58 
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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?

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

looking fullness and definition.

شـــفاه ناعمة وســـاحرة على الدوام! مّرري بلســـم الشـــفاه المرّطب هذا 
وامنحـــي شـــفتيك نعومًة تدوم حتى 8 ســـاعات* مع لـــون فاخر متوّفر 

بثالث درجـــات جذابة.

يحتـــوي جـــل الحواجـــب المّلـــون الرائـــع علـــى أليـــاف بالغـــة الدقـــة تلتصـــق 
بالبشـــرة والشـــعيرات لتحديـــد الحواجب وتعزيـــز كثافتهـــا ومنحها إطاللة 

. طبيعية

BENEFIT CALIFORNIA KISSIN'TRIO

BENEFIT GIMME BROW + AND GO

بنفيت ثالثي كاليفورنيا كيسين

بينيفت مسكرة للحاجب

BENEFIT BADGAL BANG DUO 
MASCARA SET

بينيفيت طقم مسكرة بادغال بانغ

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.

يحتوي هذا الثنائي على مســـتحضَري ماســـكارا بادغـــال بانغ! تعمل هذه 
الماســـكارا المســـتوحاة من تكنولوجيا الفضـــاء، بفعالية قصوى لتدوم 
حتى 36 ســـاعًة، فتعـــّزز الكثافة إلى أقصى حد مـــن دون إثقال الرموش! 

210 SAR

230 SAR

245 SAR

No.59 

No.60 

No.61 
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Triple your tinting power with full sizes of our Iconic lip 
& cheek stains in mango, rose & fiery red. Long wearing, 

Smudge proof, non-drying.

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!

ارتقـــي بمكياجـــك مع مســـتحضرات بحجـــم كامل من ملّونات الشـــفاه 
والخـــدود الشـــهيرة مـــن عالمتنـــا بألـــوان المانجـــو، والـــوردي واألحمـــر 
الســـاطع.  تركيبـــة مقاومـــة للتلّطـــخ تدوم طويـــاًل وال تســـّبب الجفاف.

مســـكارا بقـــّوة مغناطيســـية ترفـــع الرمـــوش وتمنحهـــا طـــواًل فائقـــًا. تحتـــوي فرشـــاة 
إكســـتيندر برش على قلب مشـــحون مغناطيسيًا بحيث يســـحب التركيبة المغناطيسية 
المعـــززة بالمعـــادن لتغّلف رموشـــك مـــن جذورها وحتـــى أطرافها. في عبـــوة مزدوجة!

BENEFIT LIP TINTS TO LOVE LIP TINT TRIO

BENEFIT THEY'RE REAL! MAGNET DUO

بنيفيت طقم تينت شفاه

بنيفيت مسكرة رموش

240 SAR

235 SAR

No.62 

No.63 

BENEFIT LASH, LINE & GO!

بنفت الش، الين و جو!

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! 

تألقـــي بإطاللـــة طبيعيـــة، مـــع رمـــوش فائقـــة اإللتفـــاف وخـــط رفيع مـــع هذين 
الســـوداء  الماســـكارا  تتمّيـــز  لدينـــا.  والمفضليـــن  الحجـــم  كامَلـــي  الطقميـــن 
والشـــهيرة رولـــر الش لفتـــح العين بقـــدرة إلتقـــاط وفصل ورفع ولف رموشـــك... 
فـــي حيـــن يقـــدم لك محـــدد العيـــون األســـود الحقيقـــي والســـائل، رولـــر أي الينر 

خطوطـــًا ناعمـــة ومثاليـــة ال تتمـــدد أوتتقّطـــع. رمـــوش،  خطـــوط... وهّيـــا!

220 SAR
No.64 
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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.

حافظـــي علـــى يديـــك وقدميـــك جميلـــة أثنـــاء التنقـــل مـــع طقـــم 
مارجريـــت دابس لندن الرائع المناســـب للســـفر، والذي ســـيغير على 

الفـــور شـــكل وملمـــس يديـــك وقدميك.

MARGARET DABBS LONDON FABULOUS
HANDS & FEET SET 2X75 ML

L'OCCITANE LOVELIER HANDS 
SET 6 X 30 ML

مارجريت دابس لندن فابيلوس
لوشن ترطيب لليدين والقدمين 75x2 مل

لوكسيتان طقم اليدين ال فليير 30x6 مل

225 SAR

170 SAR

No.65 

No.66 

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.

اســـتمتعي بباقـــة فواحـــة مـــن العطـــور والنعومة مع طقم الســـفر الحصـــري الذي يحتـــوي على 6 أنـــواع من كريـــم اليدين: الشـــيا، وزهرة 
الكـــرز والـــورد. كريمـــات غنيـــة بزبدة الشـــيا تســـاعد على ترطيـــب اليدين وتمنحـــك عبيرًا آســـرًا في أي وقت مـــن اليوم.

|      LADIES ACCESSORIESإكسسوارات السيدات
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BELLROY RFID TRAVEL WALLET

محفظة بيلروي للسفر

Fits all your travel documents with RFID protection. Holds 4-10+ cards. Sections for passport, tickets and bills. 
Fits all passports except German and Irish. Hidden compartment for spare cash. Four quick access card slots (+3 
extra slots). Micro travel pen with refills. 97mm x 150mm. Black vegetable tanned top grain cow's leather. Premium, 

environmentally certified leather. Three year international warranty.

 تالئـــم جميـــع وثائقـــك المتعلقة بالســـفر وتتميز بتقنية حماية ال RFID والتـــي تتعرف من خاللها على حامل الحقيبة. تســـتوعب من 4-10 بطاقات 
وأكثـــر, تحتـــوي على قســـم لجواز الســـفر، للتذاكـــر والفواتير. تالئم جميـــع أنواع جوازات الســـفر ما عدا االيرلنـــدي واأللماني. بها جزء مســـتقل للنقود 
اإلضافيـــة. تحتـــوي أيضـــا على 4 جيوب ســـهلة الوصـــول للبطاقات و 3 جيوب أخـــرى إضافية. بها أيضـــا ميزة وجود قلم صغيـــر للرحالت مع عبوات 

إلعـــادة مـــأل القلـــم. 150×97 ملليمتـــر. جلد بقري مدبوغ درجة أولى، لون أســـود، جلـــد معتمد بيئيًا وضمان دولي لمدة 3 ســـنوات.

470 SAR
No.67 

Connects two and three-pole devices from all over the world in more than 200 
countries simply and safely. Able to handle up to 1575w of power, so you can 
plug in powerful devices such as laptops or travel hairdryers. This special edition 
provides three USB ports that will charge even if another device is connected 

via the adapter at the same time.

The Transonic Card Guard protects all your personal 
information stored on your passport and cards from 
theft for as long as you carry this small guard in your 

wallet.

يقـــوم بوصـــل األجهـــزة مع قابـــس برأســـين أو 3 رؤوس من كافة أنحـــاء العالم فـــي أكثر من 200 
دولـــة بشـــكل ســـهل وآمـــن. قـــادر على تحّمـــل طاقـــة تصـــل إلـــى 1575 واط، لـــذا يمكنكم وصل 
أجهـــزة قويـــة مثل الكمبيوتـــر المحمول أومجففات الشـــعر الخاصة بالســـفر. توفر هذه النســـخة 
الخاصـــة 3 فتحـــات USB ويمكنهـــا شـــحن جهـــاز آخر موصـــول بواســـطة المحـــول الكهربائي في 

نفـــس الوقت.

بطاقـــة تحمـــي كل معلوماتـــك الشـــخصية الموجـــودة فـــي جـــواز 
ســـفرك أو أي بطاقـــة مـــن بطاقاتك من أي إختراق أو ســـرقة ، فقط 

ضعهـــا فـــي محفظتك حيثمـــا كنت.

SKROSS WORLD TRAVEL ADAPTER

TRANSONIC RFID CARD GUARD

اس كروس محول كهرباء متعدد االستعماالت

ترانسونيك بطاقة حماية آر إف آي دي

165 SAR

265 SAR

No.68 

No.69 
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ديسيجوال شنطة كالتش القابلة للعكس!

DESIGUAL BAG ME!

DESIGUAL REVERSIBLE CLUTCH BAG!

ديسيجوال باق مي!

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!

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?

احصـــل علـــى مســـاحة أكبر عنـــد الســـفر بفضل حقيبـــة الظهر 
هـــذه مـــع القـــدرة الرائعـــة علـــى طيهـــا واحتالـــل أقـــل مســـاحة 

ممكنـــة فـــي حقيبتك.
اجعلها حليفك اآلول في روتينك اليومي!

حقيبـــة يـــد قابلـــة للعكـــس! فـــي بعض األحيـــان، كل مـــا عليك فعلـــه لجعل شـــيًئا ما مناســـًبا هـــو قلبه. لهذا الســـبب تناســـب هـــذه الحقيبة أي 
مظهـــر. يبـــدو وكأنـــه حقيبة يد بألوان الباســـتيل إلطاللة نهارية غير رســـمية ، ولكن اعطيه نقلة ســـتحصل أيًضا على مظهر أكثـــر تطورًا جاهًزا 

ليـــاًل. عـــالوة علـــى ذلـــك ، تحتوي على حـــزام قابل لإلزالة حتـــى يمكن ارتداؤهـــا كمحفظة. أكثـــر ما يمكن أن تســـأل عنه؟

200 SAR

285 SAR

No.70 

No.71 
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بيورير ميزان شنط يدوي يعمل بالطاقة الشمسية

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.

ميـــزان أمتعـــة محمـــول، مثالـــي للســـفر جـــًوا وصديـــق رائـــع للبيئـــة! جاهـــز 
دائًمـــا لالســـتخدام - ال حاجـــة لتحّمـــل تكاليـــف إضافيـــة علـــى األمتعـــة. غير 
ضـــار بالبيئـــة واقتصـــادي، وذلك بفضل تشـــغيله بطاقـــة الدينامـــو، التقنية 
الحاصلـــة علـــى بـــراءة اختـــراع: لســـت بحاجـــة إلـــى بطاريـــة إذ يتـــم تفعيلـــه 
ببســـاطة مـــن خـــالل الضغط علـــى زر طاقة الدينامو. ســـعة الـــوزن 50 كجم. 

ضمـــان لمدة 5 ســـنوات.

WK BS170 BLUETOOTH 
EARPHONE

BEURER ILS 22 ECO LUGGAGE 
SCALE DYNAMO POWERED

MILI MAG SOUNDMATE BLACK

WK BS170 سماعة أذن بلوتوث من

ميلي ماق سماعة بلوتوث بقاعدة 
مغناطيسية

Smallest Earphone Bluetooth Earphone Wireless Phone de 
Ouida Mini Invisible Car Driver or Travel Auricular Audi phones 

Bluetooth 4.2 Earphones

أصغر ســـماعة الســـلكى تســـتخدم لجميع أنواع األجهزة، صوت نقى وسهلة 
االســـتخدام تصلح للسفر وكذلك أثناء

قيادة السيارة.

MiLi Mag-SoundMate هـــو أول مكبـــر صـــوت محمـــول مغناطيســـي يعمـــل بالبلوتـــوث فـــي العالـــم يمكـــن توصيله بأي ســـطح 
ومتوافـــق مـــع جميع األجهـــزة. يدعم هذا مكبر الصـــوت االقتران TWS ويوفـــر 360 درجة من الصوت المحيطـــي المذهل. مكبر 

صـــوت محمـــول بتصميـــم جذري وأنيق، مصمم لألشـــخاص الذين يمارســـون أســـلوب حياة نشـــط.

MiLi Mag-SoundMate is the world's 1st magnetic Bluetooth portable speaker that can be attached to 
ANY surface and is compatible with ALL devices. This speaker supports TWS pairing and provides 
360 degrees of amazing surround sound. A portable speaker with a radical and sleek design, made for 

people with an active lifestyle.

105 SAR

155 SAR

130 SAR

No.72 

170 SAR

Winner of
Best Electronics

Product on 2022 Global 
Travel Retail Awards

الفائز بجائزة
مبيعات التجزئة للسفر
العالمية ٢٠٢٢ ألفضل

منتجات إلكترونية

No.73 

No.74 



All Prices are VAT Inclusive When Applicable 41السعر يشمل ضريبة القيمة المضافة عند تطبيقها        |   

A piece of art magnet available in Wood (8 x 7.3) cm
Engraved with the stamp of the Prophet.

History and Civilization, We offer to you Saudi industry.

A piece of art magnet available in Wood (8x7.3) cm.
Engraved with the Nassif house in the historical 

Jeddah district, approved by UNESCO

قطعـــة خشـــبية بمغناطيـــس مقاس 8x7.3 ســـم محفـــور عليها ختم الرســـول 
صلـــى اهلّلٰ عليـــه وســـلم. حضارة وتاريـــخ نقدمهـــا اليكم بصناعة ســـعودية. 

قطعـــة خشـــبية بمغناطيس مقاس 8x7.3 ســـم تبـــرز بيت نصيف 
بمنطقـــة جـــدة التاريخيـــة، المعتمد من منظمة اليونســـكو. 

MAGNET OF JEDDAH HISTORIC 
DISTRICT (NASIF HOUSE)

MAGNET THE STAMP OF THE PROPHET 
MUHAMMAD (SAW)

قطعة خشبية بمغناطيس
منطقة جدة التاريخية )بيت نصيف( 

قطعة خشبية بمغناطيس
)ختم الرسول محمد صلى اهللّٰ عليه وسلم(

35 SAR

35 SAR

No.75 

No.76 

Super Light weight Titanium bracelet set with germanium and magnet is the latest health improvement 
innovation. It releases negative ions which improve blood circulation and expels body toxins. It helps to 
promote better sleep by maintaining body balance and reduce stress. It has been proved that it helps to 

relieve chronic muscular pain. Make you and your loved one look good and feel good.

ســـوار تيتانيـــوم خفيف الـــوزن  مرصع بــــالجرمانيوم والمغناطيـــس هو األحدث للصحة وتحســـين االبتـــكار. إنها تبعد األيونات الســـالبة 
التـــي تـــؤدي إلـــى تحســـين الـــدورة الدموية وتطرد ســـموم الجســـم، فهي تســـاعد على النـــوم من خالل الحفـــاظ على توازن الجســـم 
والحـــد مـــن التوتر. وقد ثبت أنه يســـاعد على تخفيـــف األلم المزمن في العضـــالت.. تجعلك ومن تحب تبدو  بصحة جيدة وتشـــعرك 

والطمأنينة. بالحيوية 

ARTESIAN GERMANIUM BRACELET

آرتيسيان ســوار الفلز االرتوازي

425 SAR
No.77 

 عنصر اجلرمانيوم احملفز 
 للمناعة الذاتية

منشط التبدل احليوي
لبناء البروتوبالزما

طارد للسموم
 من اجلسم

محفز للدورة الدموية معزز لنظام املناعة
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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.

ذات تصميـــم مضغـــوط وخفيف، تحمي البطاقات والوثائق الخاصة بك، توفر مســـاحة لـ 10 بطاقـــات باإلضافة إلى األوراق النقدية، 
ضـــد الرطوبـــة، الغبار، التلف ومن محاولة مســـحها ضوئيًا بغرض ســـرقة بياناتها اإللكترونية. وهذا االبتكار مثالي لالســـتخدام اليومي 

وخـــالل رحـــالت العمل، وفي اإلجـــازات. يمكن فتحها بيد واحدة. ضمـــان مدى الحياة.
ُصنعت في فرنسا. 11x7.4x2.1 سم. 70 جم.

OGON SMART ALUMINIUM WALLET 
CARBON FIBER EDITION

أوقون آر أف أي دي سيف ألومينيوم 
محفظة سوداء مبطنة

ÖGON TITANIUM CASCADE 
WALLET

محفظة أوقون الحصرية من 
التيتانيوم

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.

إدفع بأســـلوب ســـريع! على الرغم من كونه مضغوطًا للغاية، إال أنها توفر مســـاحة لـ 4 بطاقات منقوشـــة أو 6 بطاقات، باإلضافة 
إلـــى إيصـــاالت وأوراق نقديـــة في المقصـــورة الجلدية. بمجرد الضغـــط باإلبهام، تتحـــول البطاقات إلى الخارج وتكـــون متاحة على 
الفـــور. المحفظـــة Cascade تحمـــي بطاقـــات االئتمـــان مـــن ســـرقة المعلومـــات المصرفيـــة وكذلـــك إزالـــة الموجات المغناطيســـية 
المحتملـــة. مصنـــوع مـــن الجلـــد اإليطالي األصلي واأللومنيـــوم. الضمان مـــدى الحياة صنع في فرنســـا: 9.7x6.8x1.6 ســـم. 74 جرام.

215 SAR

385 SAR
No.78 

No.79 
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TURQUOISE AGATE STONE 
METAL BLOCK ROSARY

مسبحة من حجر عقيق التركواز

Turquoise Agate Stone Metal Block Rosary 33 Beads Metal 
Silver Color. Elegant Design A Great Gift For Muslim Or Dear. 33 
Beads Premium Prayer Rosary. Threaded with high workmanship. 
Expertly Crafted Islamic Prayer Bead With Unique Design Unisex 

Fit. Convenient to use.

مســـبحة مـــن حجـــر عقيـــق التركواز مـــع 33 حبـــة معدن فضـــي اللـــون تصميم 
أنيـــق هديـــة عظيمـــة للمســـلمين أو األعـــزاء.  مســـبحة فاخـــرة مكونـــة من 33 

خـــرزة مترابطـــة مصنوعـــة بخبـــرة مـــع تصميم فريد تناســـب الجنســـين.

175 SAR
No.80 

MEDINA 3 PCS PEN SET

مجموعة المدينة 3 أقالم

1 pen Madinah mosque landmarks print all over the pen. 1 pen printing Makkah landmarks all over the pen. 1 pen 
print I love Riyadh printing land mark all over the pen It comes with a transparent package. Perfect Gifting Choice 

for Every Occasion. Classic Matte Finish, Smooth Writing Experience.

مجموعـــة اقـــالم فـــور بـــرادر التذكاريـــة. أحـــب المدينة 3 قطـــع قلم حبر أســـود  قلـــم  معالم المســـجد النبوي . قلـــم  معالم المســـجد المكي  
قلـــم  انـــا احـــب الريـــاض مع معالم الريـــاض علي القلـــم، يأتي مع حزمة شـــفافة. اختيار اإلهداء المثالي لكل مناســـبة لمســـة نهائية كالســـيكية 

غير المعـــة تجربة كتابة سلســـة.

45 SAR
No.81 
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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.

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.

من اســـتوديوهات تتوســـيان في لندن، ســـوار بلو ســـتاك. عزز إبداعك مع هذا 
الســـوار من الســـوداليت الكالسيكية يتم دمجها مع ســـوار مزدوج من الجلد 

الكحلي، ومجهز بمشـــبك مطلي بالروديوم.  

كبـــك البوصلة من اســـتوديوهات تتوســـيان فـــي لندن. اكتشـــف اتجاه مكـــة والمنزل مع 
أزرار األكمـــام المذهلة المطليـــة بالروديوم والمعدنية األساســـية والتي تتميز ببوصالت 

تعمل بالكامـــل ومغلفة بالزجاج

TATEOSSIAN BEAD BRACELET
& TATEOSSIAN LEATHER BRAC

TATEOSSIAN COMPASS CUFFLINKS

اكسسوارات رجالية من تتوسيان

تتوسيان كبك مع بوصلة

450 SAR

540 SAR

No.82 

No.83 

TATEOSSIAN MEN'S BRACELET SET

مجموعة تاتيوسيان أساور بكتل 
من الفضة

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.

من اســـتوديوهات تتوســـيان في لندن. اكتشـــف توازنك الداخلي مع طقم السوار 
المطابـــق هـــذا الـــذي يتميـــز بالعقيـــق وحجـــر األرض وعيـــن النمر وحجـــر القوة 
الـــذي تـــم وضـــع بصمتنـــا فيـــه مـــع كتلـــة صلبة مميـــزة مـــن الفضـــة المطلية 

بالروديوم.

765 SAR
No.84 
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باور ان سماعة أذن داخلية السلكية، تقنية إلغاء 
الضوضاء وخاصية الشحن السريع

باور ان سلك شاحن 3 في 1 متعدد 
االستخدام، اليتنينج، تايب سي، مايكرو 

يو اس بي ، أسود

POWERN WIRELESS IN-EAR HEADPHONE, 
NOISE CANCELLATION TECHNOLOGY AND 

FAST CHARGING FEATURE

POWER N MULTI FUNCTION FAST 
CHARGING CABLE 3X1-BLACK 

- Compatible With all Bluetooth Devices - Bluetooth Version: V5.1 - Noise canceling technology
- Charging Time: 30 Mins Fully Charge - Talk Time: 5-6 Hours - Playing Time: 6-7 Hours
- Connector Type: Type C - Earbuds Weight: 5g *2 - Case Weight: 30g
- Warranty: Two Years - Battery Capacity: 40mAh For Each Earbuds /300mAh For Charging Case

3-in-1 Charging Cable with Data Transfer Available For All Smart Devices, The Wire Length is 1.20m.

- تقنية إلغاء الضوضاء  V5.1 :إصدار البلوتوث - - متوافق لجميع أجهزة البلوتوث 
- وقت اللعب: 7-6 ساعات - وقت التحدث: 5-6 ساعات  - وقت الشحن: 30 دقيقة شحن كامل 

- وزن العلبة: 30 جرام - وزن سماعات األذن: 5 جرام * 2  - نوع الموصل: تايب سي 
- سعة البطارية: 40 مللي أمبير لكل سماعة أذن / 300 مللي أمبير لعلبة الشحن - الضمان: سنتين 

كابل شحن 3 في 1 مع إمكانية نقل البيانات متوافق لجميع األجهزة الذكية، طول السلك 1.20 م.

200 SAR

70 SAR

No.85 

No.86 

|      TRAVEL ACCESSORIESإكسسوارات السفر
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|      SUNGLASSESالنظارات الشمسية

RAY-BAN PLASTIC ROUND
ريبان الدائرية

RAY BAN sunglasses are timeless style, authenticity and freedom of expression are the core values, and 
leader in sun eyewear for generations. This style RB 3570 is square metal shape for unisex with silver top 

bridge black metal front color and gradient grey lenses for more color clarity.

RAY BAN sunglasses are timeless style, authenticity and freedom of expression are the core values, and leader in 
sun eyewear for generations. This style RB4285 is unisex model with matte black nylon fibre material front, gold 

metal double bridge and metal temple with light greeb mirror blue lens for more eye comfort.

نظـــارات ريبـــان الشمســـيه هـــي الرائده في عالـــم النظارات مـــن حيث األصالـــه وحرية التعبيـــر والقيم األساســـيه لكل األجيـــال. موديل 
3570 ذو اإلطـــار المعدنـــي للجنســـين واللون الفضي المدمج مع اللون األســـود مع عدســـات رمادي مدرجه لحمايـــة العين ووضوح 

األلوان بشـــكل مميز.

نظـــارات ريبـــان الشمســـيه هي الرائده في عالم النظـــارات من حيث األصاله وحرية التعبير والقيم األساســـيه لكل األجيـــال. موديل 4285 إطار 
مـــن النايلـــون فيبر أســـود مطفي ممزوج بالمعدن وذراع معدني مع عدســـات زرقاء مرايا لزيـــادة راحه العين.

650 SAR

RAY-BAN CLUBMASTER

ريبان كلوب ماستر

600 SAR

No.87 

855 SAR

800 SAR

No.88 
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CARAN D'ACHE 849 BALLPOINT PEN SET

مجموعة أقالم كاران داش 849

849 BRUT ROSÉ: the pen that makes writing sparkle!
This iconic rose gold satin finish refillable ballpoint pen is superbly elegant, distinguished like a ‘’Grand Cru’’ &

deliciously trendy! The clip and push-button are plated with 18 carat gold. With magnet closing system gift pack. 
Made In Switzerland.

Exclusive Travel Retail gift set with 2 iconic 849 ballpoint pens with light rose-gold plated attributes.  Feminine 
and glamour with the white 849 and masculine with the black 849, this set is the perfect gift for any occasion. 

Equipped with the famous Goliath refill. Includes 2 giftpacks. Swiss made in Geneva.

هـــذا القلـــم الحبـــر المبدع من الســـاتان الذهبي القابـــل العادة الملء قلم أنيق بطريقـــة رائعة، متميز مثل تميز " جراند كرو " شـــكل عصري 
جـــذاب! زر الضغـــط المشـــبك كالهما مطلي بالذهب 18 قيـــراط. علبة هدية مزودة بنظام اغالق من المغناطيس. صنع في سويســـرا.

مجموعـــة هدايـــا حصريـــة للســـفر مـــع أقـــالم  849 مطليـــة بالذهب الـــوردي الخفيف. تألق وســـحر مـــع األبيـــض 849 واألســـود 849، هذه 
المجموعـــة هـــي الهديـــة المثاليـــة ألي مناســـبة. مجهزة مع عبوة Goliath الشـــهيرة. يشـــمل 2 علب الهدايا. سويســـرية الصنـــع في جنيف.

345 SAR

CARAN D'ACHE 849 BRUT ROSE 
BALL POINT PEN

كاران داش زهرة البروت

255 SAR
No.90 

No.89 

|      PENSأقالم
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ليجو الماندالوريان كي اليت

|      CHILDREN GIFTSهدايا األطفال

LEGO THE MANDALORIAN 
KEY LIGHT

LEGO 2.0 BLUE GEL PEN WITH 
MINIFIGURE

قلم جل أزرق من ليجو 2.0 مع شخصية صغيرة

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.

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.

ليجـــو ســـتار وورز المرخصـــة رســـمًيا هـــي لعبـــة الماندالوريـــان المصغـــرة 
التـــي تتميـــز بأضـــواء ليد فـــي القدميـــن ومفتاح تشـــغيل/إيقاف. يســـتخدم 

CR2025 3v- متضمنـــة. بطاريتيـــن طويلتيـــن 

تجمـــع مجموعـــة ليجـــو بـــن بـــول هـــذه بيـــن قلـــم جـــل ليجـــو الـــذي يتميـــز 
بطـــوب ليجو المدمج مع شـــكل الكالســـيكي المصغر. قم بتوصيل الشـــكل 
المصغـــر بقلـــم الجل الخاص بـــك للحفاظ على قربك الجديـــد القابل للوضع 

قريًبـــا أثناء الكتابة أو الرســـم.

30 SAR

70 SAR
No.91 

No.92 
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كوليت عطر مع حافظة األرنب لألوالد 100 مل 

|      CHILDREN GIFTSهدايا األطفال

BACHS - CULET EDT WITH RABBIT 
BAG FOR BOY 100ML -0838

BACHS - CULET EDT WITH RABBIT 
BAG FOR GIRL 10 0ML

كوليت عطر مع حافظة األرنب للبنات 100 مل

Culet Boy Rabbit Bag Eau de Toilette Bachs It's a fresh, energetic fragrance for boys! and belongs to the Fresh, 
Citrus and Aromatic families.

Culet Girl Rabbit Bag Eau de Toilette Bachs is A fresh and light fragrance for the little princesses! and belongs to 
the Fresh and Floral families.

إنه عطر منعش وحيوي لألوالد! وينتمي إلى العائالت العطرية  المنعشة.

هو عطر منعش وخفيف لألميرات الصغيرات! وينتمي إلى عائالت األزهار المنعشة.

110 SAR

110 SAR
No.93 

No.94 
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KYBOE EMPIRE CHRONO ROSE GOLD & BLUE

ساعة كايبو إمباير كرونو ذهبي وردي وأزرق

The American watch sensation praised by top influencers, singers and DJs, Hollywood and NBA stars. 
Glows in the dark with LED lighting push button. Rose gold-plated stainless steel 48mm case. Adjustable 
blue sillicone strap. Water resistant to 10ATM. Two year international warranty. Lifetime warranty on the 

Japanese quartz watch movement.

 أحدثـــت ضجـــة الســـاعة األميركيـــة، كونها حصـــدت الكثير من االطـــراء والمديح من قبل كبـــار المؤثرين، مغنين ومنســـقي الدي 
جـــي، هوليـــوود ونجـــوم ال NBA. تتميز بزر اضاءة الـLED  الذي يضيء في الظالم.  هيكل ســـتنالس ســـتيل مقـــاوم للصدأ مطلي 
بالذهـــب األحمـــر 48 ملـــم. لهـــا حزام ســـيليكون أزرق قابـــل للتعديـــل. مقاومة للماء حتـــى 10 أمتـــار. ضمان دولي لمـــدة عامين. 

ضمـــان مدى الحياة علـــى حركة الكوارتـــز اليابانية.

860 SAR
No.95 

D1 MILANO SHADOW POLYCARBON WATCH

دي ون ميالنو الساعة السوداء الظل

D1 Milano: the new brand on the block taking over Italian fashion and worn globally by KOLs, singers and NBA stars. 
Innovative materials and design make this watch the new must-have accessory for trendsetters. The lightweight 
Polycarbon 40.5mm case with soft touch coating gives the piece its iconic black matte minimal look, enriched by 

sophisticated black on black indexes, hands and Swiss Luminova. Water resistant up to 5ATM.

 KOLs العالمـــة التجاريـــة الجديـــدة فـــي المجموعة التي تهيمن على األزيـــاء اإليطالية والتي تم ارتداؤها على مســـتوى العالم من قبل :D1 Milano 
والمغنييـــن ونجـــوم الNBA. .المـــواد والتصميم المبتكر جعل هذه الســـاعة الجديدة من الملحقات التي اليمكن االســـتغناء عنهـــا في عالم األزياء. 
علبـــة بوليكاربـــون 40.5 مـــم خفيفة الوزن مـــع طالء ناعم الملمس تمنح القطعة مظهرها األســـود غيـــر الالمع، غنية باللون األســـود الراقي على 

المؤشـــرات الســـوداء، اليدين واَلضوء السويســـري. مقاومة للماء حتى عمق 5 أمتار.

715 SAR
No.96 
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|     MALE WATCHESساعات رجالية

FIERRO VEGAS MEN'S WATCH, 
BRACELET AND CUFFLINKS SET

طقم ساعة فييرو الرجالية مع 
إسورة وكبك

Elevate your daily look with this classic slim men’s 
watch. The refined pattern on the black leather 
strap adds an alluring appeal to this timepiece. 
It comes with a stylish adjustable stainless steel 
bracelet and a pair of cufflinks. Water resistant to 

3ATM. One year warranty.

ارفع مســـتوى مظهرك اليومي مع ســـاعة الرجال الكالســـيكية 
األنيقـــة. يضفـــي النمط األنيق على حزام الجلد األســـود لمســـة 
جذابـــة علـــى هـــذه الســـاعة. ألنـــه يأتـــي مـــع ســـوار أنيـــق قابل 
للتعديـــل من الفـــوالذ المقاوم للصـــدأ وزوج مـــن أزرار األكمام. 

مقاومـــة للمـــاء حتى 3 أمتـــار. ضمان لمـــدة عام.

300 SAR
No.97 

This watch brought to you by Sekonda features a striking blue and 
red bezel, blue dial with batons and day date window. It has a durable 
rubber strap and is water resistant to 5ATM. Guaranteed for two years.

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.

هـــذه الســـاعة مقدمـــة اليك من )ســـيكوندا( تتميـــز بلـــون أزرق، إطار خارجـــي أحمر جذاب، 
خلفيـــة داخليـــة زرقاء وعقـــارب زرقاء إلى جانب نافـــذة تحديد التاريخ اليومـــي. تتميز هذه 

الســـاعة أيضـــا بحزامها المطاطـــي المتين ومقاومتهـــا للماء إلى 5 أمتـــار. ضمان عامين.

أنيقـــة ودقيقـــة، تعتبـــر هـــذه الســـاعة بأســـلوبها القديـــم الكالســـيكي قطعـــة ال بد من 
ضّمهـــا لمجموعتكـــم. تأتـــي الســـاعة مـــع قاعدة فاخـــرة وقـــرص رقمي، وســـوار عالي 
الجـــودة ومحـــّرك عالـــي الدقـــة بالكوارتـــز. وتشـــمل المزايـــا اإلضافيـــة منبـــه مـــع عـــداد، 

وتقويـــم وســـاعة توقيتيـــة. ضمـــان عالمـــي لمدة ســـنتين.

SEKONDA GENT'S WATCH

BERGSON RETRO WATCH

سكوندا ساعة رجالية من سيكوندا

بيرغسون ساعة ريترو

215 SAR

150 SAR

No.98 

No.99 
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Fashionable and glamorous, clearly inspired by the glamorous Italian fashion back in the 1960's. This 
feminine and glittering timepiece, with Swarovski crystals and an elegant Milanese mesh bracelet 

plated in gold, will be the final touch to any outfit. 2 Year Warranty.

The new Santorini Flower watch by Folli Follie, features a unique mother of pearl flower design in a rose gold 
plated case. Inspired by the landscape of sunny Santorini, this watch is ideal for the glamorous girl on the go.

ســـاعة عصرية ورائعة، مســـتوحاه بشـــكل واضح من األزياء اإليطالية الســـاحرة في الســـتينيات، هذه الســـاعة األنثوية والرائعة مع 
كريســـتال سواروفســـكي وسوار شـــبكي أنيق من ميالنومطلي بالذهب، ســـتكون اللمسة األخيرة ألي مناســـبة مع ضمان سنتين.

ســـاعة وردة ســـانتوريني الـــذي صنعهـــا فولي فولي تبـــرز األصل الفريـــد لتصميـــم وردة اللؤلؤ في علبة مطليـــة بالذهب الـــوردي . وملهمة 
بالطبيعـــة المشمســـة بســـانتوريني، فهذه الســـاعة تكون مثالية للفتاة الســـاحرة اثنـــاء التنقل.

 

LAMBRETTA CIELO 34 STONES

FOLLI FOLLIE SANTORINI FLOWER WATCH

ساعة ليمبرتا سيلو

فولي فولي ساعة وردة سانتوريني

560 SAR

650 SAR

No.100 

No.101 

870 SAR
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|     FEMALE WATCHESساعات نسائية

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.

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. 

للمـــرأة المعاصـــرة التـــي تبحـــث عـــن األناقـــة واإلطاللـــة الجريئـــة، يعتبـــر هـــذه الســـاعة مـــن تصميم جيســـيكا كاراليـــل مـــع التفاصيـــل الذهبية 
االكسســـوار المثالـــي لتزّينـــي بـــه معصمك.

ســـاعة بتصميم كالســـيكي رفيع لتلبســـها كل يوم، قرص المع مثل أشـــعة الشـــمس مع عقارب ومؤشـــرات للساعة مطلية 
بالفضـــة والذهـــب والذهـــب الـــوردي وأشـــرطة بتصاميـــم متعـــددة، مـــا يجعـــل منها مثاليـــة ألي مناســـبة وحتـــى لتقديمها 

كهديـــة. تأتـــي الســـاعة مع ضمـــان عالمي لمدة ســـنتين. تأتي مـــع حقائب قماشـــية فردية. 

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

جيسيكا كاراليل ساعة نسائية 
ذهبية وسوداء مع أساور

JESSICA CARLYLE GOLD & BLACK 
LADIES WATCH WITH BRC

425 SAR

215 SAR
No.102 

No.103 
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This watch features crystal diamantes, with fully adjustable clasp fastening. Accompanied by a 
matching bracelet featuring a gold-plated bar, set with sparkling CZ to make an eye-catching addition 

to your wrist.

 تتميـــز هـــذه الســـاعة بكريســـتال الماس، مع قفـــل قابل للتعديـــل بالكامل. مرفقة بســـوار مطابـــق يتميز ببار مطلـــي بالذهب، 
مرصـــع بجمـــال تشيكوســـلوفاكيا البراقة ليضفي لمســـة إضافيـــة على معصمك.

HIPPIE CHIC FOREVER DIAMOND COLLECTION 
BLACK/GOLD WATCH & BRACELET SET

مجموعة دايموند فور إيفر من هيبي شيك

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.

الطابع الحضرى الذي يمثل توقيع فيرســـس فيرساتشـــي. الشـــريط وغطاء الحقيبة المتكامل ذات الســـمات ثالثية األبعاد علي شـــكل 
رأس أســـود وازرار فـــي الوقـــت الذي فيه المســـافات بين المؤشـــرات تم ملؤهـــا بحروف هجائية تحمل اســـم الماركة. فايـــر ايالند تأتي 

معها حقيبة منســـقة خاصة. اكسســـوارات عصرية تحمل الشـــعار ورأس األســـد واضحة المعالم.

VERSUS VERSACE FIRE 
ISLAND WATCH

فيرسس فيرساتشي فاير ايالند

|     FEMALE WATCHESساعات نسائية

195 SAR

350 SAR

No.104 

No.105 
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FIERRO MARGARITA WATCH, BANGLE AND 
EARRINGS SET

مجموعة فييرو مع ساعة مارغاريتا، إسورة وأقراط

430 SAR
No.106 

|     FEMALE WATCHESساعات نسائية

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.

تشـــتمل مجموعـــة الســـاعات المذهلـــة المطليـــة بالذهب الـــوردي على حركة كوارتـــز يابانية عاليـــة الدقـــة ومقاومة للماء 
حتـــى 3 أمتـــار، ومـــزودة ببلـــورات رائعـــة علـــى الحافـــة األماميـــة، مكملـــة بإســـورة عصريـــة وجذابة مع ســـحر األزهـــار الرقيق 

وأقـــراط أنيقـــة مـــن 6 أزواج. قطـــر اإلســـورة: 6 × 5 ســـم. ضمان لمـــدة عام.
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كريسلو
طقم سوار/أقراط التنس

كريسلو طقم قالدة/أقراط التنس

CRISLU BRILLIANT CUT TENNIS 
BRACELET/EARRING SET

CRISLU BRILLIANT CUT TENNIS 
NECKLACE/EARRING SET

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! 

This elegant tennis necklace 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 real diamonds, handset and pure platinum-finished for a total 
diamond equivalent of 28.5 carats. Stud earrings included with purchase. Lifetime warranty, 100% hypoallergenic. 

Crislu. Wear it always!

ســـوار التنـــس هذا ســـيبدومذهال مـــع الدنيم اوســـيضيف لمعانا مذهـــال عندما ترتدينه فـــي المســـاء. كل مكعب زركون فيـــه مصمم بطريقة 
مثاليـــة ورائعـــة يعـــادل في وزنـــه ونقاوته 1/4 قيراط من األلماس، ســـماعة هاتـــف، والبالتين النقي أي مـــا يعادل ككل 2.5 قيـــراط من األلماس. 

يتضمـــن الســـوار زوجـــي أقراط عند الشـــراء. ضمان مـــدى الحياة كما أنه 100% ال يســـبب الحساســـية، كريســـلو، ارتديه دائمًا.

سلســـال التنس هذا ســـيبدو مذهال مع الدنيم او ســـيضيف لمعانا عندما ترتدينه في المســـاء. كل مكعب زركون فيه مصمم بطريقة مثالية 
ورائعـــة يعـــادل فـــي وزنـــه ونقاوتـــه األلمـــاس الحقيقي، ســـماعة هاتف، والبالتيـــن النقي أي مـــا يعـــادل ككل 28 .5 قيراط من األلمـــاس. يتضمن 

السلســـال زوجـــي أقراط عند الشـــراء. ضمـــان مدى الحياة كما أنه 100% ال يســـبب الحساســـية. كريســـلو. ارتديه دائمًا.

250 SAR

425 SAR

No.107 

No.108 
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|      JEWELERYمـجـوهـرات

Fun, dynamic and joyful, the Rio Bangle features crystals in vibrant spectrum of colours and in 
various shapes. Embrace the energy and colour of the Rio’s famous Carnival, it will surely capture all 

attention wherever you go. Excite yourself with carnival colour. Allergy free rhodium plating.
Spring hinge for easy wear.

''Paradise Garden" Crystal Enamel Pendant Sparkling lavender, amethyst and clear crystals 
embedded among pastel enamel flowers which compliment with each other. The result is delightful 
yet elegant. Your heart will be in full bloom with this charming pendant. Comes with rhodium plated 

chain (adjustable length: 45-50cm).

أســـورة ذات متعـــة وديناميكيـــة وبهجة، وتتّميز بلورات االســـورة بمجموعة من األلــــوان النابضة بالحياة وبمختلف األشـــكال 
وبلون الكرنفال الشـــهير في مدينة ريــــو دي جانيرو، وبالتأكيد ســـوف تســـتحوذ هذه االســـورة الخاّلبة بانتباه الجميع في كل 

وقت ومكان. لن تســـبب أي حساســـية للجســـم إذ بها زنبرك مفصلي لســـهولة االستعمال.

" بارادايـــس جـــاردن " قـــالدة كريســـتال المينا خزامى المع، جمشـــت وبلورات صافيـــة مدمجة بين أزهار المينا الباســـتيل التي 
تكمـــل بعضهـــا البعـــض. والنتيجـــة مبهجة لكنهـــا أنيقة. قلبك ســـيكون في إزدهار كامل مـــع هذه القالدة الســـاحرة. يأتي 

مع سلســـلة مطلية بالروديـــوم )طول قابل للتعديل: 50-45 ســـم(.

TOSCOW RIO BANGLE

TOSCOW PARADISE GARDEN 
CRYSTAL ENAMEL PENDENT

سوار توسكو ريو 

توسكو بارادايس جاردن قالدة  كريستال

620 SAR

430 SAR

No.109 

No.110 

775 SAR
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بيار كاردان ثالث أساور مرصعة

طقم األساور الثالثي من 
بيير كاردن

PIERRE CARDIN TRIPLE BEADED 
BRACELETS

PIERRE CARDIN TRIPLE 
BANGLE SET

Three beaded-styled bracelets finished in rhodium, gold and rose gold plating. Presented in a compact 
presentation case with a 1-year international warranty.

Three beautiful, classic-style bangles set with white crystals and finished in rhodium, 18K gold and rose gold-
plating. Presented in a compact case.

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

ثالثة أساور جميلة على الطراز الكالسيكي مع بلورات بيضاء - األولى مطلية بالروديوم والثانية بذهب عيار 18 قيراط والثالثة بالذهب الوردي.

265 SAR

270 SAR

No.111 

No.112 
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|      JEWELERYمـجـوهـرات

Ideal for gifting, the Lifelong Bow collection uses the bow motif as a flirtatious and fun symbol of 
love. Sophisticated and romantic, yet playful and youthful, this pendant exudes cool-classic glamour 
with its sleek lines, 3D silhouette, and mix of rose gold and rhodium-plating. Perfect for thoughtful 

gift-givers, or for treating yourself. The pendant comes on a chain.

Make an inspired choice of gift with the Lifelong Bow collection, which uses the bow motif as a 
flirtatious and fun symbol of love. Sophisticated and romantic, yet playful and youthful, this bangle 
exudes cool-classic glamour with its sleek lines, 3D silhouette, and mix of rose gold and rhodium-

plating. Perfect for thoughtful gift-givers, or for treating yourself.

تســـتخدم مجموعـــة اليفلونغ بـــاو، المثالية لتقديمها كهدية، تصميـــم القوس كرمز ُمغازل وممتـــع للحب. تفيض هذه 
القـــالدة الراقيـــة والرومانســـية، ومـــع ذلـــك فهي مرحة وشـــبابية. بســـحر كالســـيكي رائـــع مع خطوطهـــا األنيقة، بأشـــكال 
ثالثيـــة األبعـــاد، ومزيـــج طالئها بالذهـــب الـــوردي والروديوم. مثاليـــة لمقدمـــي الهدايا شـــديدي االهتمام أولتدليـــل الذات. 

تأتـــي القالدة مع سلســـلة.

اعتمـــدوا خيـــارًا عالـــي اإللهام في تقديـــم الهدايا مـــع مجموعة اليفلونغ بـــاو، التي تســـتخدم تصميم القـــوس كرمز ُمغازل 
وممتع للحب. يتأّلق به هذا الســـوار الراقي والرومانســـي، ومع ذلك فهي مرحة وشـــبابية. بســـحر كالسيكي رائع مع خطوطه 
 األنيقـــة، تصميمـــه ثالثي األبعـــاد، ومزيج طالئـــه بالذهب الـــوردي والروديوم. مثالي لمقدمـــي الهدايا شـــديدي االهتمام أو

لتدليل الذات.

SWAROVSKI LIFELONG BOW 
BANGLE

سواروفسكي سوار اليفلونغ باو

SWAROVSKI LIFELONG BOW 
NECKLACE

سواروفسكي قالدة اليفلونغ باو

495 SAR

495 SAR

No.113 

No.114 
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Inspired by the ancient evil eye symbol, this rose gold plated pendant features concentric circles of 
blue, black, white and yellow pavé set crystals, comes with matching earrings that makes the perfect 

gift! Packed in an elegant gift box. One year warranty.

مســـتوحاة مـــن رمـــز العيـــن الســـاحرة القديمـــة ، هـــذه القـــالدة المطلية بالذهـــب الـــوردي تتميز بدوائـــر متحـــدة المركز من 
مجموعـــة كريســـتاالت بافيـــه باللون األزرق واألســـود واألبيـــض واألصفر ، وتأتي مع أقـــراط رائعة متطابقـــة لتجعلها الهدية 

المثاليـــة. تأتـــي في علبـــة هدايا رائعـــة أنيقة. ضمان لمـــدة عام.

FIERRO LAILA ROSE GOLD PLATED 
JEWELRY SET

طقم فيررو ليلى مطلية بالذهب الوردي

365 SAR
No.115 

Let your faith sparkle with this beautiful handcrafted 18k gold plated Allah 
pendant. Surrounded by sparkling crystals, it is an example of meticulous 

craftsmanship. Packed in an elegant gift box. One year warranty.

( الجميلـــة المصنوعة يدويًا والمطلية  دع إيمانـــك يتألق مع قالدة لفظ الجاللة )اهلّلٰ
بالذهـــب عيـــار 18 قيراطـــًا. محاطـــة بالكريســـتال المتأللـــئ، الـــذي يعكـــس الحرفيـــة 

الدقيقـــة األنيقـــة. تأتـــي فـــي علبة هدايـــا رائعـــة أنيقة. ضمان لمـــدة عام.

FIERRO CRYSTAL ALLAH PENDANT 

قالدة كريستال فيررو مطعمة بلفظ 
) الجـاللة )اهللّٰ

235 SAR

FIERRO ALLAH ROSE GOLD PLATED 
CRYSTAL JEWELRY SET

طقم كريستال فيررو مطلية بالذهب مطعمة 
) بلفظ الجاللة )اهللّٰ

Carefully crafted and finely detailed, this rose gold plated Allah pendant 
is encrusted with numerous clear and mandarin colored crystals at the 
center highlighting the word Allah in Arabic calligraphy all in pave setting, 
complemented with a brilliant pair of earrings which is truly incomparable in 
elegance and quality, a true declaration of faith. The House of FIERRO Jewelry 
is renowned for creating only the most perfect designs of unparalleled artistry 

and beauty. Packed in an elegant gift box. One year warranty.

ُصنعـــت هـــذه القالدة المطليـــة بالذهب الوردي بعنايـــة وبدقة فائقة، ومرصعـــة بالعديد من 
 ،) الكريســـتاالت الملونة الشـــفافة ولون اليوســـفي في المنتصف لتبرز كلمة لفظ الجاللة )اهلّلٰ
مـــع زوج مـــن األقـــراط الرائعة التي ال تضاهى مـــن حيث األناقة والفخامة والجودة. تشـــتهر دار 
مجوهـــرات فيـــررو بإبداعها في تصاميمهـــا المثالية من حيث الفن والجمـــال الذي ال مثيل له.

تأتي في علبة هدايا رائعة أنيقة. ضمان لمدة عام.

365 SAR

No.116 

No.117 
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|      JEWELERYمـجـوهـرات

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.

تكشـــف هـــذه المجموعـــة الجذابـــة للغاية عـــن 9 أزواج من األقـــراط المرصعـــة بالروديوم، والذهب الـــوردي، والطالء بالذهـــب عيار 24 
قيـــراط، ومزينـــة بكريســـتال المـــع واللؤلـــؤ في كل قطعـــة. ألنه يأتي مـــع قالدة قلب مـــن الذهب الـــوردي. تأتي فـــي علبة هدايا

فخمة وأنيقة. ضمان لمدة عام.

FIERRO INSPIRATION DOUBLE 
BANGLE SET

فييرو مجموعة األساور الذهبية 
والفضية

Beautifully elegant, this two bangle features a visually interesting twist motif and crystal set in the traditional pave 
style. Adorned with a cubic zirconia stones, this fabulous arm ornament measures 5*6 cm and is crafted in superb 18k 

gold and silver plating. One year warranty.

يتميـــز هـــذان اإلســـورتان األنيقتـــان بتصميم جميـــل ومثير لإلعجاب بصرًيـــا ومجموعة من الكريســـتاالت على طـــراز الرصف التقليـــدي، يبلغ حجم 
هـــذه الزخرفـــة الرائعة للـــذراع المزخرفة بأحجـــار الزركونيا المكعبة 5 * 6 ســـم ومطليـــة بالذهب والفضة عيـــار 18 قيراط.

FIERRO 9 PAIRS EARRING + FREE 
CRYSTAL HEART PENDENT

فييرو مجموعة أقراط وقالدة 
القلب

240 SAR

240 SAR

No.118 

No.119 
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سبحة جبل ملساء - 30 سم سوداء
MALSA MOUNTAIN SUBHA - 30CM 

BLACK

155 SAR
No.120 

210 SAR

نظارات بوليس الشمسية

POLICE SUNGLASS

370 SAR
No.121 

525 SAR
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مونتين طقم ساعة رجالية مع قلم ومحفظة
MONTINE GENT'S WATCH, PEN 

AND WALLET SET

200 SAR
No.122 

270 SAR

|      SPECIAL PROMOTIONعــــــروض خـــاصــــة

ساعة شيروتي ستانليس استيل ذهبي وردي وحزام أزرق

CERRUTI STAINLESS STEEL ROSE 
GOLD CASE BLUE STRAP

630 SAR
No.123 

970 SAR
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|      SPECIAL PROMOTIONعــــــروض خـــاصــــة

محفظة باقموتيك مع الميدالية التكنولوجية 
من بيكادروا

PIQUARDRO BAGMOTIC WALLET 
AND TECH KEYCHAIN

450 SAR
No.124 

690 SAR
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|      flynas LOGO SOUVENIRSهدايـــا طيران نـــاس

flynas AMINITY KIT

مجموعة السفر المريحة من 
طيران ناس

Travel Comfort Kit from Flynas with blanket, inflatable pillow, sleep mask and ear plugs.

المجموعة المريحة للسفر من طيران ناس والمكونة من غطاء للنوم، وسادة للرقبة، سدادة أذن وغطاء للعينين.

55 SAR
No.125 

flynas PVC PLAYING CARDS
WITH ZIP POUCH

ورق لعب طيران ناس مع 
حافظة جلدية

Two decks of new playing cards elegantly 
designed with flynas logo and presented in 
a new zipped leather pouch with score pad 

and pencil.

مجموعتيـــن مـــن ورق اللعب تـــم تصميمهما بطريقة 
أنيقة بشـــعار طيـــران ناس ومقدمة فـــي حافظة جلدية 

مع نوتة و مرســـام.

60 SAR
No.126 
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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.

قلـــم ترويـــكا الرائـــع من طيران نـــاس من أفخر بيوتـــات الهدايـــا ذات الخبرة 
الرفيعة، يســـتخدم كقلم جاف وأداة تصفح علـــى األيباد واأليفون والتابلت.

TROIKA flynas LOGO PEN

قلم طيران ناس من ترويكا

SCALE MODEL PLANE WITH flynas LOGO

نموذج طائرة طيران ناس

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.

التذكار المثالي لرحلتك، هذا النموذج ال يتطلب طالء أو غراء، يتم تحجيمه 1:200 ويكتمل مع قاعدته الخاصة.

155 SAR

60 SAR

No.127 

No.128 
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flynas REMOVE BEFORE 
FLIGHT WHITE

سلسلة مفاتيح باللون األبيض

flynas REMOVE BEFORE FLIGHT

سلسلة مفاتيح باللون الخاص بطيران ناس 

flynas KEY CHAIN PLANE

سلسلة مفاتيح طيران ناس

flynas KEY CHAIN PLANE

 سلسلة مفاتيح طيران ناس

30 SAR30 SAR

25 SAR

25 SAR

No.129 

No.131 

No.130 

No.132 



Dear Guest,

Your satisfaction is our priority with the products you 
purchased from Flynas Mall.
All products in this catalogue are guaranteed original, 
sourced directly from manufacturer, authorized 
distributor, and registered companies.
For the purpose to serve you and provide you with the 
best shopping experience, please read the Flynas Mall 
Refund and Exchange policy.
• Refund/exchange permitted for local guest, return 

within 3 days of purchase and exchange within 14 days 
of purchase for unused goods returned in original 
packing presented along with original receipt and 
boarding pass.

• Refund/exchange permitted for foreign guest, return 
within 5 days of purchase and exchange within 14 days 
of purchase for unused goods, guest can return the 
items through courier in original packing with copy 
of original receipt and boarding pass. All expenses to 
deliver the courier to us will be responsibility of guest.

• No refund/exchange shall be allowed on damaged 
items such as: perfumes, cosmetics, make-up, 
electronics accessories & men, or women accessories.

• All Electronic accessories available in Flynas Mall 
catalogue has minimum 1 year warranty

• Any products which have manufacturing defect guest 
can contact the authorized service center or contact 
our below customer service team.  

• The company will not be responsible for the denial of 
any refund by the bank.

Contact our friendly customer support via:
Email Us: info@skysalesonline.com
Phone Call: 8002444220

عزيزي الضيف،

رضاك هو أولويتنا عن المنتجات التي اشتريتها من مول طيران ناس.
جميـــع المنتجـــات الـــواردة فـــي هـــذا الكتالـــوج أصليـــة ومضمونـــة، ويتـــم 
المعتمـــد  والمـــوزع  المصنعـــة  الشـــركة  مـــن  مباشـــرة  عليهـــا  الحصـــول 

المســـجلة. والشـــركات 
لغـــرض خدمتـــك وتزويدك بأفضل تجربة تســـوق، يرجى قراءة سياســـة 

اســـترداد واســـتبدال مول طيران ناس.
• ُيســـمح باســـترداد / اســـتبدال الضيـــف المحلـــي، واإلرجـــاع خـــالل 3 أيـــام 
مـــن الشـــراء واالســـتبدال فـــي غضـــون 14 يومـــًا مـــن الشـــراء للســـلع غيـــر 
التـــي تـــم إرجاعهـــا فـــي عبواتهـــا األصليـــة المقدمـــة مـــع  المســـتخدمة 

اإليصـــال األصلـــي وبطاقـــة الصعـــود إلـــى الطائـــرة.
• ُيســـمح باســـترداد / اســـتبدال الضيـــف غيـــر المحلي، واإلرجاع فـــي غضون 5 
أيـــام مـــن الشـــراء واالســـتبدال فـــي غضـــون 14 يومًا من الشـــراء للســـلع غير 
المســـتخدمة، ويمكـــن للضيـــف إعـــادة العناصر من خـــالل البريد الســـريع في 
عبواتهـــا األصليـــة مـــع نســـخة مـــن اإليصـــال األصلي وبطاقـــة الصعـــود إلى 
الطائـــرة. يتحمل الضيف مســـؤولية جميع نفقات توصيل البريد الســـريع إلينا.
• ال يسمح باسترداد/اســـتبدال العناصر التالفة مثل: العطور، ومستحضرات 
التجميل، والمكياج، واإلكسســـوارات اإللكترونية والرجالية، أو اإلكسســـوارات 

النسائية.
• جميـــع الملحقـــات اإللكترونيـــة المتوفـــرة فـــي كتالوج مول طيـــران ناس 

تتمتـــع بضمـــان لمدة ســـنة واحدة علـــى األقل.
• أي منتجـــات تحـــوي عيبـــًا فـــي التصنيـــع يمكن للضيـــف االتصـــال بمركز 

الخدمـــة المعتمـــد أو االتصـــال بفريـــق خدمـــة العمـــالء أدناه.
• لن تكون الشركة مسؤولة عن رفض البنك ألي استرداد.

اتصل بدعم العمالء الودود عبر:
info@skysalesonline.com :البريد اإللكتروني

هاتف: 8002444220

For more detailns please contact: Onboardadvertisement@flynas.com
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باتومـي
Batumi

الخــرطــــوم
Khartoum

الكويت
Kuwait

إسالم أبـــاد
Islamabad

الهـــــــور
Lahore

نــيودلـهــي
New Delhi

لــكـــــنـــــاو
Lucknow

حـــيــدر آبـــاد
Hyderabad

كاليكوت
Calicut

عــــّمــــان
Amman

بيـروت
Beirut

تبليسي
Tbilisi

بـاكــو
Baku

تــيـرانـا
Tirana

ســرايـيفـو
Sarajevo

سـالـزبـورغ
Salzburg

فـــــــيينا
Vienna

القاهرة
Cairo

شــــــرم الشــــيـــــــخ
Sharm El sheikh

الـغــــردقــــة
Hurghada

دبــــــي
Dubai

صـاللــــــة
Salalah

الريـاض
Riyadh

القصـيم
Qassim

حائل
Hail القـيـــصـــومـــة

Al Qaisumah

تـــبـــوك
Tabuk

عرعر
Arar

الـجــوف
Al Jouf

الدمــــــــــام
Dammam

المـديـنــة
Madinah

العـــــــال
Al-Ula

يــنــبــع
Yanbu

جدة
Jeddah

الـبـــاحـــة
Al-Baha

الطائف
Taif

أبـــــهـــا
Abha

جـــازان
Gizan

نجـــران
Najran

بـــــــــــراغ
Prague

الـوجـهــات الـدائـمــة
Permanent routes

وجـهــات الصـيــف
Summer routes
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طرق الدفع التالية غير مسموح بها في ناس مول:
أبل باي، بطاقة الدفع/مدى، STC pay، أخرى...

 
بناءًا على تعليمات شركات بطاقات اإلئتمان للتدابير األمنية قد يطلب منكم 

إبراز جواز السفر أو بطاقة الهوية.

The following payment methods are not allowed on flynas mall:
Apple Pay, Debit/Mada Card, STC pay & etc..

As a general security measure and as instructed by the credit card 
companies, you will be asked to present your passport or identity card, 
when using the credit card.

يمكنك الدفع 
باستخدام البطاقات اإلئتمانية فقط

You can pay 
using Credit Cards Only

نشكركم على األخذ من وقتكم لتعبئة استبيان مول طيران ناس. سوف يستغرق تعبئة االستبيان 
أقل من خمس دقائق. "امسح رمز االستجابة السريعة"، لتعبئة وتقديم المالحظات.

 من وقتك الثمين.
ً
 مرة أخرى على منحك لنا جزءا

ً
شكرا

Thank you for taking Flynas mall guest feedback. The feedback should take less then five 
minutes of your time to complete. “Scan the QR code”, to fill and submit the feedback.

Thanks again for your assistance with this.

أخرى..
Others..



The General Authority of Zakat & Tax hereby witness that SACC is 

registered in Value Added Tax on: 03/12/1438.

Tax Number 300187978800003.

Dear Customer, 

Welcome aboard flynas 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 flynas and we wish you a pleasant journey and a happy shop-

ping experience.

We welcome your feedback to improve our services. 

Please contact us at: info@flynas.com

   

تاريخ الرتخيص : ١٤٣٨/١٢/٠٣ هـ 

الرقم املميز :  ٣٠٠١٨٧٩٧٨٨

100171000042689

  

  

  

شهادة تسجيل يف رضيبة القيمة املضافة 
           VAT registration certificate

  

  

تشهد الهيئة العامة للزكاة والدخل بأن املكلف :  رشكة الخطوط السعوديه للتموين 

مسجل يف رضيبة القيمة املضافة بتاريخ : ١٤٣٨/١٢/٠٣ هـ ، وتحمل الرقم الرضيبي : ٣٠٠١٨٧٩٧٨٨٠٠٠٠٣ 

    

  

عنوان املركز الرئييس : 

املدينة : جدة     الحي : الشاملية   

صندوق الربيد :       الرمز الربيدي : ٢١٤١٣ 

الهاتف : ٠٠٩٦٦٥٠٣٦٢٣١٢١ 

  

  

  

  

  

  

هذه الوثيقة مرسلة من النظام اآليل وال تحتاج إىل توقيع             

  

 

الهيئة العامة للزكاة والدخل



SCAN ME!
FOR A PEAK INSIDE

THE MAGAZINE

امسح الكود!
لتصفح المجلة


