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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

شكرا الختياركم طيران ناس ، ونتمنى لكم رحلة سعيدة وممتعة.

info@flynas.com  :لتحقيق التميز في خدماتنا، نرحب بمقترحاتكم ومالحظاتكم على
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عطور نسائية
FEMALE FRAGRANCES
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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

هذا العطر الشرقي الحار مستوحى من األساطير األبدية لطريق الحرير 
القديم من الصين إلى الجزيرة العربية. عند تكّشف الشفق المهيب وبينما 

تداعب رياح الصحراء وشاحها، تتبع الضوء الهادي بحثًا عن األغنية 
المفقودة منذ زمن طويل. ما وراء الحقيقة والخلود، أسطورة قد ولدت.

أمواج إيبك النسائي عطر ١٠٠ مل

1295 SR
No.01 

No.02 

|      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.

مدينة، تاريخ، أو حتى تجربة. هو كل ما تحتاجه إليقاظ إمرأة جمالها 
جذاب كشخصيتها الحادة. ذات إرادة قوية متفجرة. األمر المؤكد أنها ال 

تسمح ألحد بالتحكم بها..

SERGE LUTENS LA FILLE DE BERLIN EDP 100 ML

سيرجي لوتان ال فيل دي بيرلين عطر 100 مل

760 SR
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|      FEMALE FRAGRANCESعـطـور نـسـائــيــة

عطر نسائي فريد ومدهش، إلظهار جانبك اللطيف بنفحات بارزة 
ممزوجة بالمسك.

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 SR

The Only One captures the essence of sophisticated and 
hypnotizing femininity. The Only One’s signature lies in the 
surprising combination of violet and coffee giving life to an 

enchanting floral scent. Like the woman it represents.

ذا أونلي وان عطر يجّسد األنوثة اآلسرة، ويترك بصمته الفريدة بفضل 
مزيج زهرة البنفسج والقهوة الذي يكشف عن عطر غنّي بالزهور 

الفائحة. 

DOLCE & GABBANA THE ONLY ONE EDP 100 ML

دولتشي آند غابانا ذا أونلي وان عطر 100 مل

530 SR

No.03 

No.04 
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|      FEMALE FRAGRANCESعـطـور نـسـائــيــة

MOSCHINO GOLD EDP 50 ML
موسكينو غولد عطر 5٠ 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 موسكينو هو النسخة الثالثة 
والمفاجئة لزجاجة العطر التي تأتي بتصميم فريد 

وعصري ليس له أي مثيل.

Dylan Blue pour femme is Versace’s tribute to femininity. 
An alchemy of irresistible notes that dance, arouse, come 

together and embrace. A contemporary floral bouquet 
with an unforgettable sillage.

ديالن بلو للنساء هو تكريم فيرساتشي لألنوثة التي ال تقاوم، 
يعرض مجموعة من الزهور التي تتناغم وتأتي معا في مزيج ال 

مثيل له. باقة زهور معاصرة ال يمكن نسيانها.

VERSACE DYLAN BLUE POUR FEMME
EDP 50 ML

فيرساتشي ديالن بلو للنساء عطر 5٠ مل

260 SR

360 SR
No.05 

No.06 



All Prices are VAT Inclusive When Applicable 7السعر يشمل ضريبة القيمة المضافة عند تطبيقها        |   

|      FEMALE FRAGRANCESعـطـور نـسـائــيــة

A generous floral bouquet reflecting all the 
happiness emotions at the origin of a woman's 

smile. At its heart, the peony, the rose & the 
jasmine stand for generosity, excitement and 

joy, captured in a precious faceted bottle.

LANCÔME LA VIE EST BELLE 
FLOWERS OF HAPPINESS EDP 75 ML

باقة كريمة وغنّية من الزهور تعكس كل أحاسيس 
السعادة في ابتسامة المرأة. في القلب هناك الفاوانيا، 

الورد والياسمين التي تمثل الكرم، اإلثارة والبهجة، 
والمحفوظون في قارورة ثمينة متعددة األوجه.

النكوم الفي بيل فلور أوف هابينيس عطر 75 مل

580 SR

The most mysterious and ingenious side of Carolina Herrera 
exudes in the new Good Girl Collector Edition Dot Drama 

exclusively designed in collaboration with Karlie Kloss.
The brightness of the jasmine and the tuberose (reinforced by 
bergamot, rose damascene, lemon and lily) contrasts with the 
darkness of the gourmand accords of haba tonka and cacao 

stressed by vanilla, almond, cinnamon  and cashmere.

CAROLINA HERRERA GOOD GIRL DOT 
DRAMA EDP 80 ML

يتجلى الجانب األكثر غموضًا وإبداعًا لدى كارولينا هيريرا في النسخة الجديدة 
من غود غيرل كوليكتور دوت دراما المصمم حصريًا بالتعاون مع كارلي 

كلوس. يتباين إشراق الياسمين والتوبيروز )المعزز بالبرغموت، الورد الدمشقي، 
الليمون والزنبق( مع عتمة النغمات اللذيذة لحّبة التونكا والكاكاو )التي تشدد 

عليها الفانيليا، اللوز، القرفة والكشمير(.

كارولينا هيريرا قود قيرل دوت دراما 
عطر 8٠ مل

550 SR

No.07 

No.08 



عطور رجالية
MALE FRAGRANCES

|      FEMALE FRAGRANCESعـطـور نـسـائــيــة
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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 شرقي خشبي مستوحى من أساطير رحلة طريق الحرير من الصين إلى شبه الجزيرة العربية. من خالل مزج بعناية المالحظات 
من الفلفل الوردي، اللبان، إبرة الراعي، العود وخشب الصندل أمواج خلقت رائحة باطني ومذكر الذي يمثل أوديسي قوية.

An intense, decidedly masculine fragrance 
The fragrance is made up of notes that express sensuality and power, an extreme force.

 إنها رائحة ذكورية بإمتياز.
ُصمم العطر خصيصًا من خالصة مكونات تجسد اإلنطالق والطاقة والقوة.

|      MALE FRAGRANCESعـطـور رجــالــيــــة

VERSACE EROS EDP 100ML

"إيروس" من فيرساتشي عطر 100 مل

455 SR
No.09 

AMOUAGE EPIC MAN EDP 100 ML

آموج ابيك مان عطر 100 مل

1295 SR
No.10 
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|      MALE FRAGRANCESعـطـور رجــالــيــــة

K BY DOLCE & GABBANA EDT 100 ML

كيه دولتشي آند غابانا ماء العطر ١٠٠ مل

Masculine. Authentic. Captivating.
K by Dolce & Gabbana is a perfume which celebrates a new era of masculinity. A pour homme 

fragrance that invigorates and inspires.

الرجولة. التمّيز. الجاذبية.
ماء العطر كيه من دولتشي آند غابانا عطر يحتفي بعصر جديد من الرجولة مع زخة من االنتعاش واإللهام.

GIORGIO ARMANI CODE ABSOLU 
MEN EDP 60 ML

 جورجيو أرماني كود أبسولو الرجالي 
عطر ٦٠ مل

Discover the new dimension of masculine attraction with Armani Code Absolu by Giorgio Armani. An 
attractive oriental fragrance with an audacious rum heart, contrasted with an attractive blend of tonka 

bean and warm vanilla, shrouded in precious gold.

اكتشفوا الُبعد الجديد للجاذبية الرجالية مع أرماني كود أبسولو من جيورجيو أرماني. عطر شرقي آسر مع قلب جريء من 
شراب الرم، يتباين مع مزيج خاّلب من حبوب التونكا والفانيليا الدافئة، ومغطى بالذهب الثمين.

480 SR

400 SR

No.11 

No.12 
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|      MALE FRAGRANCESعـطـور رجــالــيــــة

Intense, vigorous and precious, a fragrance that captures the warmth of its rare essence. An artistic 
combination sublimed by luminous citrus notes that brings together the richness of the Aquilaria 

tree's agarwood with notes of Russian coriander and Haitian amyris wood.

عطر مرّكز وقوي يجسد دفء جوهره النادر. مزيج غني بتركيبة الحمضيات التي تجمع بين ثراء عشب شجرة أكيالريا مع 
روائح من الكزبرة الروسية وخشب أميريس الهايتي.

AQUA DI PARMA OUD EDP 100 ML

أكوا دي بارما عود عطر ١٠٠ مل

YVES SAINT LAURENT Y EDP 60 ML

إيف سان لوران واي عطر ٦٠ 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.

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

425 SR

815 SR
No.13 

No.14 
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|      MALE FRAGRANCESعـطـور رجــالــيــــة

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.

إفتتاحية العطر روائح رجولية منعشة وقوية من الجريب فروت والبرتقال المر 
وزهر البرتقال. تتطور النفحات العميقة إلى تدرجات عطرية نابضة بالحياة 
للمريمية وإبرة الراعي ، بينما تضفي جوزة الطيب الدفء والشخصية. في 

قاعدة العطر ، تمتزج حبوب التونكا مع خشب البندق والفانيليا.

SILVER SCENT DEEP SPRAY EDT 100 ML

سلفر سينت ديب ماء العطر ١٠٠ مل

SILVER SCENT INTENSE SPRAY 100 ML

سلفر سينت إنتينس ماء العطر ١٠٠ مل

The rich and sensual tops notes consist of heady Orange 
Blossom which provoked a naturally powerful freshness,  

accompanied by the fusing of Frosted Lemon and Orange 
Bitters. A powerful woody accord of Oud and Teak reveal all 

their intensity and sensuality in the base notes.

تتكون المكونات العلوية الغنية والحسية من زهر البرتقال المسكر الذي أثار 
انتعاشًاِ قويًا بشكل طبيعي، مصحوبًا بدمج الليمون المثلج والبرتقال المر. 
انسجام خشبي قوي من العود وخشب الساج عن كثافته وحساسيته في 

المكونات األساسية.

105 SR

ONE MAN SHOW SPRAY 100 ML
ون مان شو  ماء العطر ١٠٠ 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.

لرجل مختلف وله عرضه الخاص. يعطي شعور بالراحة في كل المواسم.

105 SR

55 SR

No.15 

No.16 

No.17 
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|      MALE FRAGRANCESعـطـور رجــالــيــــة

An attractive, fresh perfume for a man of 
outstanding virility. An Eau de Toilette derived 
from an artful combination of Versace classical 

origins and modernity. 

عطر حسي منعش للرجال المتميزة. كولونيا مستمده من 
مزيج رائع من عطور فيرساتشي الكالسيكية.

VERSACE L’HOMME EDT 100 ML

فيرساتشي الرجل كولونيا ١٠٠ مل  

COACH MAN EDT 100 ML
كوتش مان ماء عطر ١٠٠ مل

Fragrance guide: Woody, Aromatic New from Coach, 
adventurous & free spirited, spontaneous & bold, 

encapsulating authentic individuality.

استمتع بعطر جديد من كوتش يجمع بين المغامرة وروح الحماسة 
والعفوية والجرأة في عطر أصلي واحد، تتفتح فيه منافذ حيويتك بفضل 

رائحة الخشب العطرية ألشجار الكمثرى الخضراء الباعثة على النشاط.

300 SR

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

أبرز تألق شخصيتك عبر مزيج مذهل من الروائح الدخانية 
والليمونية. ستكشف هذه الرائحة النابضة بالحياة عن 

شخصيتك الرائعة وتجعلها تتألق بكل ألوانها

سوبريماسي سيلفر عطر ١٠٠ مل

115 SR

205 SR

No.18 

No.19 

No.20 
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|      MALE FRAGRANCESعـطـور رجــالــيــــة |      MALE FRAGRANCESعـطـور رجــالــيــــة

The mystique of frankincense; in L’orpheline, the many shades of grey symbolise his break with 
the past and the stripping away of the layers of the fine dust which veil his memories.

غموض اللبان في لورفين، يرمز إلى الظالل الرمادية العديدة إلى كسر الماضي وتجريد طبقات الغبار الناعم التي 
تحجب ذكرياته.

SERGE LUTENS L'ORPHELINE EDP 100 ML

سيرجي لوتان لورفيلين عطر ١٠٠ مل

760 SR

Evoking a fragment of amber resin picked up by Serge Lutens during a wander through the souks of 
Marrakech, which lay forgotten for years inside a thuja wood box, this perfume marks a return to a 

focus on the identity and authenticity of unique ingredients.

يستحضر هذا العطر شظية من الراتنجات التي التقطها سيرجي لوتان خالل تجواله في أسواق مراكش، التي تم نسيانها لسنوات 
داخل صندوق خشب الشاجا، ويمثل هذا العطر عودة إلى التركيز على هوية وأصالة المكونات الفريدة.

SERGE LUTENS AMBRE SULTAN EDP 100 ML

سيرجي لوتان عنبر سلطان عطر ١٠٠ مل

760 SR
No.21 

No.22 
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BOSS BOTTLED OUD Saffron is a spicy take on the classic 
BOTTLED OUD. Elegant and sophisticated notes of saffron 

and rose are wrapped into comforting labdanum resin.

بوس بوتلد عود سافران هو توجه الذع في بوتلد عود الكالسيكي. 
تم تغليف النفحات األنيقة والراقية من الزعفران والورد براتينج 

الالبدانوم المهّدئ. 

HUGO BOSS BOTTLED OUD SAFFRON EDP 100 ML

هوغو بوس بلوتد عود سافران عطر ١٠٠ مل

BOSS BOTTLED OUD Aromatic is a luscious take on the 
classic BOTTLED OUD. With its orange flower note on top and 
attractive myrrh at heart, it is both attraction and comforting.

بوس بوتلد عود أروماتيك هو توجه مشرق في بوتلد عود الكالسيكي. 
مع نفحاته العليا من زهور البرتقال والمّر الخاّلب في القلب، يصبح جّذابًا 

ومهّدئًا في نفس الوقت. 

HUGO BOSS BOTTLED OUD AROMATIC 
EDP 100ML

هوغو بوس بلوتد عود أروماتيك عطر ١٠٠ مل

HUGO BOSS BOTTLED Infinite represents the Man of Today's 
aspiration to reconnect with his inner self. An energizing and 
exciting perfume that combines the freshness of citrus notes 

and the intensity of aromatic, woody notes.

بوتلد إنفينيت من بوس عطر يرمز إلى تطلعات الرجل المعاصر لتأمل 
عالمه الداخلي. إنه عطر منعش وجذاب يجمع ما بين انتعاش نفحات 

الحمضيات وقوة عبير الخشب الفّواح.

HUGO BOSS BOTTLED INFINITE 
EDP 100 ML

هوغو بوس بوتلد إينفينيت عطر ١٠٠ مل

390 SR

440 SR

440 SR

No.23 

No.24 

No.25 



عطور شرقية
ORIENTAL

FRAGRANCES
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|      ORIENTAL FRAGRANCESعـطــور شـرقـيـــــة

Bois D' Orient by Bachs is a fragrance for Women and Men. The 
fragrance composition is; Top notes are Pepper, Coriander and 
Cardamom; Heart notes are Rose and Jasmine; Base notes are 

Coffee, Leather and Exotic Woods.

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.

عطر بويز دي اورينت من باش عطر للنساء والرجال. تكوين العطر ؛ مقدمة العطر 
الفلفل والكزبرة والهيل. قلب العطر من الورد والياسمين. الروائح األساسية هي القهوة 

والجلود واألخشاب النادرة.

عطر جولد اند عود من باش عطر للرجال و النساء. تكوين العطر ؛ مقدمة العطر من 
إبرة الراعي المصرية. قلب العطر الوردة المغربية. الروائح األساسية هي العود واألمبار.

BACHS BOIS D' ORIENT EDP 100ML

BACHS GOLD & OUD EDP 100ML

باش بويز دي أورينت عطر ١٠٠ مل

باش قولد آند عود عطر ١٠٠ مل

BACHS GOLD & AMBER 
EDP 100ML

باش قولد آند عنبر عطر ١٠٠ 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.

 عطر قولد آند عنبرعطر للرجال والنساء. تكوين العطر، مقدمة العطر من العنبر؛ 
قلب العطر من األخشاب النبيلة. الروائح األساسية هي الالبدانوم والفانيليا.

420 SR

420 SR

550 SR

No.26 

No.27 

No.28 
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|      ORIENTAL FRAGRANCESعـطــور شـرقـيـــــة

جاء ليزين ليلتك بجاذبية متناغمة فيهديك العناية التي 
تستحقيها كأجمل عروس.

It came to increase your night with a harmonious 
appeal in which you have the care you deserve as the 

most beautiful bride.

مسك العروس نصف توله

ARABIAN OUD BRIDE MUSK 1\2 TOLA 
SPECIAL EDITION

عود سوبر كلمنتان هو عود ممتاز يتميز بنسماتة الطيبة ودخونه الكثيرة التي تمأل المكان برائحة نسمات العود 
الطيبة(، يتميز بكثافة بخوره وطول بقائه ورائحته الجميلة لتعطر منزلك برائحة عود الكلمنتان لتضفي إلى األجواء 

نفحات رائعة وتظهر كرم الضيافة العربي(

Luxury Oud from Arabian Oud has a beautiful smell, characterized by the length of its stay on 
the clothes and furniture.

عود سوبر كلمنتان "إصدار خاص"

ARABIAN OUD SUPER KALAMANTAN  
OUD 30 G SPECIAL EDITION

This Floral Woody Musk fragrance will bring a warm, brilliant, 
and animating perfumed sensation. Analyzing it closer once 
applied you will see a waiting nature of gentler fragranced 
zesty, new fiery and warm hot clues that shroud a pith of 

exotic, satisfying, and invigorating sentiment.

HOLY OUD LA POUDRE
EAU DE PARFUM 100 ML

يتميز عطر هولي عود ال بودر بعبق المسك الخشبي الزهري الذي أطلق 
عام 2021 ليزود مرتديه بالدفء والحيوية والرضا.

هولي عود ال بودري عطر ١٠٠مل

315 SR

150 SR

495 SR

No.29 

No.30 

No.31 
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Musk Abyad Malaki a high quality musky fragrance 
with freshness and long lasting effect.

مسك أبيض ملكي ذو الجودةالعالية و العبير النقي الفواح الذي 
يدوم طوياًل.

KANOOZ MUSK ABYAD MALAKI ONE TOLA

كنوز مسك أبيض ملكي تولة واحدة

115 SR

|      ORIENTAL FRAGRANCESعـطــور شـرقـيـــــة

Extracted From Very High Quality Agarwood Which Has A 
Unique Long Lasting Fragrance.

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

KANOOZ OUD MALAKI EDP 50 ML

عطر عود ملكي 5٠ مل من كنوز

230 SR
No.32 

KANOOZ MUKHALAT KANOOZ 
ONE TOLA

مخلط كنوز تولة واحدة

Mukhalat Kanooz 1 Tola mixture and blended of DHAN EL OUD 
with cardamom (unisex).

توله مخلط كنوز خليط متنوع من دهن العود مع نفحات من رائحة الهيل 
الذي يضفي تميزًا لعطرك، مناسب للجنسين.

115 SR

No.33 

No.34 



إكسسوارات السيدات 
LADIES ACCESSORIES
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|      LADIES ACCESSORIESإكسسوارات السيدات

Soft Glam Eyeshadow Palette includes 9 ultra-matte and 5 metallic eyeshadow finishes, a dual-ended makeup 
brush and a large mirror housed inside travel-friendly packaging.

تشمل لوحة ظالل العيون سوفت جالم على 9 ألوان غير المعة و 5 ألوان المعة، وفرشاة مكياج ثنائية األطراف ومرآة كبيرة مناسبة للسفر.

265 SR

ANASTASIA BEVERLY HILLS
FULLER LOOKING + DIMENSIONAL 

BROWS KIT

مجموعة حواجب انستازيا بيفرلي هيلز 
المظهر الكامل - بني ناعم

Brow kit for fuller looking & dimensional brows- inclides Brow Definer: 0.2 g; Brow Pen: 0.5 mL; Mini Clear 
Brow Gel: 2.5 mL

مجموعة الحواجب لحواجب أكثر كثافة وأبعاد - تشمل محدد الحاجب: 0.2 جم ؛ قلم الحواجب: 0.5 مل ؛ جل الحواجب ميني كلير: 2.5 مل.

155 SR

ANASTASIA BEVERLY HILLS
SOFT GLAM EYE SHADOW PALETTE

مجموعة ظالل العيون سوفت جالم من 
انستازيا بيفرلي هيلز

No.35 

No.36 
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|      LADIES ACCESSORIESإكسسوارات السيدات

Get the bold look for your eyes wherever you go with this all-in-one travel kit. Sculpt your brows, 
define your eyes, volumize your lashes and you’re ready to go! 

احصلي على المظهر الجريء لعينيك أينما ذهبتي مع طقم السفر المتعدد اإلمكانات. يمكنك تحديد حاجبيكي وتحديد 
عينيك وتكثيف رموشك وهكذا تصبحين جاهزة للخروج. 

170 SR

RIMMEL STAY GLAM SET

ريميل مجموعة مكياج ستيه جالم

From contouring your face and highlighting your eyes, to volumising your lashes and dressing up 
your lips. Glam-up your look on the go with this beauty travel pack with pouch. 

اجعلي وجهك يتألق وابرزي عينيك بالظالل واطلقي العنان لرموشك بتكثيفها مرورًا بشفاه مدللة ونضرة..
تألقي بمظهرك أثناء التنقل مع مجموعة السفر هذه مع حقيبة أنيقة. 

170 SR

RIMMEL BE BOLD SET

ريميل مجموعة مكياج بي بولد

No.37 

No.38 
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|      LADIES ACCESSORIESأكسسوارات السيدات

URBAN DECAY EYESHADOW 
PRIMER POTION 10 ML 

أوربن ديكاي ظالل العيون برايمر 
بوشن 10 مل

The legendary Primer Potion for a vibrant 
eyeshadow that lasts for 24 hours.

مستحضر األساس األسطوري، برايمر بوشن، لظالل عيون 
نابضة بالحياة الذي يدوم لغاية 24 ساعة.

BENETINT DUO 10 ML X2

عبوتين بنتنت من بنفت 10 مل

Take a sensational trip with this full-size duo of Benefit’s 
iconic lip and cheek stain BENETINT. Its formula gives the 

perfect long-lasting, rosy glow to all complexions!

ستخوضين رحلة مثيرة مع هذا الثنائي الرائع بالحجم الكامل من 
أحمر الشفاه والخدود من "بنفت"، تركيبته تمنحك المزيج المثالي 

للحصول على بشرة وردية ومتألقة ألطول فترة ممكنة، وهو 
مناسب لكافة أنواع البشرة.

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! 

تألقي بإطاللة طبيعية، مع رموش فائقة اإللتفاف وخط رفيع مع هذين 
الطقمين كامَلي الحجم والمفضلين لدينا. تتمّيز الماسكارا السوداء والشهيرة 

رولر الش لفتح العين بقدرة إلتقاط وفصل ورفع ولف رموشك... في حين 
يقدم لك محدد العيون األسود الحقيقي والسائل، رولر أي الينر خطوطًا ناعمة 

ومثالية ال تتمدد أوتتقّطع. رموش،  خطوط... وهّيا!

275 SR

220 SR

110 SR

No.39 

No.40 

No.41 



مبيعات عامة 
GENERAL ITEMS
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|      GENERAL ITEMSمبيعات عامة

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.

 تالئم جميع وثائقك المتعلقة بالسفر وتتميز بتقنية حماية ال RFID والتي تتعرف من خاللها على حامل الحقيبة. تستوعب من 4-10 بطاقات 
وأكثر, تحتوي على قسم لجواز السفر، للتذاكر والفواتير. تالئم جميع أنواع جوازات السفر ما عدا االيرلندي واأللماني. بها جزء مستقل للنقود 
اإلضافية. تحتوي أيضا على 4 جيوب سهلة الوصول للبطاقات و3 جيوب أخرى إضافية. بها أيضا ميزة وجود قلم صغير للرحالت مع عبوات 

إلعادة مأل القلم. 150×97 ملليمتر. جلد بقري مدبوغ درجة أولى، لون أسود، جلد معتمد بيئيًا وضمان دولي لمدة 3 سنوات.

VINTAGE FOLDING SUNGLASSES  
نظارات شمسية قابلة للطي

The foldable frames and arms make these sunglasses compact and easy to fit into any pocket.  Black frames 
and smoke-grey lenses offer total UV protection. Supplied with a cleaning cloth and a velour travel pouch.

إطار معدني أسود وذراعين مع منصات سيليكون لألنف قابلة للطي بعدسات رمادية تقدم حماية كاملة من األشعة فوق 
البنفسجية مايجعل نظارة ٓافييتور الشمسية الخيار األمثل!.

470 SR

140 SR

No.42 

No.43 
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|      GENERAL ITEMSمبيعات عامة

BITMORE 3-IN-1 RETRACTABLE CABLE

BITMORE WEIGHT CIPHER LUGGAGE SCALE

بتمور كابل 3-في -1 قابل للسحب

بتمور ميزان مشّفر لحقائب السفر

Charge and sync your Micro USB, Type C and Lightning devices with this very convenient & versatile retractable 
1m cable from Bitmore. This cable offers a practical way to keep your cables neat & tidy. Max 2Amp output - 

charge three phones at the same time. Length: 1m.

Protect your luggage from unauthorized access & theft with this multi-function luggage strap. Made of highly 
durable polyester material, both tear and water-resistant, and with a 3-digit combination lock on the buckle, as 

well as built in digital luggage scales for your convenience. Strap length: 200cm. Scales Max weight: 40Kg.

اشحن أجهزتك األلكترونية مع هذا الكابل سهل االستخدام بطول متر واحد من بتمور. يعتبر هذا الكابل طريقة عملية للحفاظ على ترتيب 
الكابالت. منفذ 2 أمبير كحد أقصى يسمح لك بشحن ما يصل إلى ثالثة هواتف في الوقت نفسه. الطول: متر واحد.

احمي حقائبك من السرقة مع هذا الشريط متعدد الوظائف. مصنوع من مادة البولييستير المتين، ومقاوم للتمّزق والماء ومع قفل ثالثي 
األرقام، باإلضافة إلى ميزان رقمي مدمج لمنتهى الراحة والسهولة. طول الشريط: 200 سم. أقصى وزن للميزان: 40 كغ.

75 SR

120 SR

No.44 

No.45 
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|      GENERAL ITEMSمبيعات عامة

WK BS170 BLUETOOTH 
EARPHONE

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 سماعة السلكى تستخدم لجميع أنواع األجهزة، صوت نقى وسهلة االستخدام تصلح للسفر وكذلك أثناء
قيادة السيارة.

MiLi Mag-SoundMate هو أول مكبر صوت محمول مغناطيسي يعمل بالبلوتوث في العالم يمكن توصيله بأي سطح 
ومتوافق مع جميع األجهزة. يدعم هذا مكبر الصوت االقتران TWS ويوفر 360 درجة من الصوت المحيطي المذهل. مكبر 

صوت محمول بتصميم جذري وأنيق، مصمم لألشخاص الذين يمارسون أسلوب حياة نشط.

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 SR

170 SR

No.46 

No.47 
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|      GENERAL ITEMSمبيعات عامة

“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.”

»محفظة مبطنة أنيقة. تحمي البطاقات والوثائق الخاصة بك ضد الرطوبة والغبار، والتلف، ومن محاولة مسحها ضوئيا 
بغرض سرقة البيانات اإللكترونية المدرجة بها. ذات تصميم مضغوط وخفيف، ومقاوم للضوء،

وهذا االبتكار مثالي ومالئم لالستخدام اليومي، وخالل رحالت العمل، وفي اإلجازات و حتى في الهواء الطلق. يمكن فتحها بيد 
واحدة. ضمان مدى الحياة. ُصنعت في فرنسا. 1,9 × 7,2 × 10,9 سم. 75 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 بأسلوب سريع! على الرغم من كونه مضغوطًا للغاية، إال أنها توفر مساحة لـ 4 بطاقات منقوشة أو6 بطاقات، باإلضافة إلى 
إيصاالت وأوراق نقدية في المقصورة الجلدية. بمجرد الضغط باإلبهام، تتحول البطاقات إلى الخارج وتكون متاحة على الفور. 
المحفظة Cascade تحمي بطاقات االئتمان من سرقة المعلومات المصرفية وكذلك إزالة الموجات المغناطيسية المحتملة. 

مصنوع من الجلد اإليطالي األصلي واأللومنيوم. الضمان مدى الحياة صنع في فرنسا: x 9.7 ٨.x 6 1.5 سم. 74 جرام.

215 SR

385 SR
No.48 

No.49 
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FRIDGE MAGNET RIYADH
قطعة مغناطيسية بصورة الرياض

FRIDGE MAGNET MECCA

قطعة مغناطيسية بصورة مكة المكرمة
FRIDGE MAGNET JEDDAH

قطعة مغناطيسية بصورة جدة

FRIDGE MAGNET MEDINA

قطعة مغناطيسية بصورة المدينة المنورة

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.

مسبحة من حجر عقيق التركواز مع 33 حبة معدن فضي اللون تصميم أنيق هدية عظيمة للمسلمين أو األعزاء.
  مسبحة فاخرة مكونة من 33 خرزة مترابطة مع صنعة عالية  الجودة 

 مصنوعة بخبرة مع تصميم فريد تناسب الجنسين.

30 SR 30 SR

175 SR

30 SR30 SR

No.50 

No.51 No.52 

No.53 No.54 
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|      GENERAL ITEMSمبيعات عامة

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.

سوار تيتانيوم خفيف الوزن  مرصع بـالجرمانيوم والمغناطيس هو األحدث للصحة وتحسين االبتكار. إنها تبعد األيونات 
السالبة التي تؤدي إلى تحسين الدورة الدموية وتطرد سموم الجسم، فهي تساعد على النوم من خالل الحفاظ على توازن 

الجسم والحد من التوتر. وقد ثبت أنه يساعد على تخفيف األلم المزمن في العضالت.. تجعلك ومن تحب تبدو  بصحة جيدة 
وتشعرك بالحيوية والطمأنينة.

ARTESIAN GERMANIUM BRACELET

آرتيسيان ســوار الفلز االرتوازي

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.

مجموعة اقالم فور برادر التذكارية. أحب المدينة 3 قطع قلم حبر أسود  قلم  معالم المسجد النبوي .
قلم  معالم المسجد المكي  قلم  انا احب الرياض مع معالم الرياض علي القلم، يأتي مع حزمة شفافة. اختيار اإلهداء المثالي لكل مناسبة 

لمسة نهائية كالسيكية غير المعة تجربة كتابة سلسة.

45 SR

425 SR

No.55 

No.56 

 عنصر اجلرمانيوم احملفز 
 للمناعة الذاتية

منشط التبدل احليوي
لبناء البروتوبالزما

طارد للسموم
 من اجلسم

محفز للدورة الدموية معزز لنظام املناعة
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|      PENSأقالم

CARAN D'ACHE 849 BALLPOINT PEN SET

مجموعة أقالم كاران داش 849

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.

مجموعة هدايا حصرية للسفر مع أقالم  ٨49 مطلية بالذهب الوردي الخفيف. تألق وسحر مع األبيض ٨49 واألسود ٨49، هذه 
المجموعة هي الهدية المثالية ألي مناسبة. مجهزة مع عبوة Goliath الشهيرة. يشمل 2 علب الهدايا. سويسرية الصنع في جنيف.

Add sparkle to everyday tasks with this ballpoint pen, which combines sleek chrome surfaces with 540 
very delicate crystals for extra elegance. It is delivered in a giftbox and makes a superb gift for any 

occasion. The high-quality ink cartridge is easy to replace: simply open the pen in the middle with a twist.

أضف البريق إلى المهام اليومية باستخدام قلم الحبر هذا الذي يجمع بين أسطح الكروم األنيقة مع 540 بلورة كريتسالية 
دقيقة مما يعطيه أناقة أكثر. هدية مثالية ورائعة ألي مناسبة. من السهل استبدال الحبر فما عليك سوى لف القلم من 

المنتصف بلمسة واحدة.

SWAROVSKI CRYSTALLINE 
CHROME PEN

سواروفسكي قلم حبر جاف 
كريستالين كروم

205 SR

345 SR

No.57 

No.58 



هدايا األطفال
CHILDREN GIFTS
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|      CHILDREN GIFTSهدايا األطفال

3C4G NEON NAIL POLISH 5X25ML

3C4G PASTEL DREAM NAIL POLISH 5X25ML

DISNEY FROZEN LCD WATCH

كونفيتي - مجموعة طالء األظافر
 5X25 مل

باستيل دريمز - مجموعة طالء األظافر
 5X25 مل

ديزني فروزن ساعة يد

Like having a party on your nails! 5 different fun confetti 
color combinations can be worn alone or over any solid 

color polish. Contains: 5 colors of nail polish.

Five pastel nail polish or colors in one boxed set. Perfect 
for gifting or everyday,  Contains 5 colors of nail polish.

The perfect watch for any young traveller and lover 
of the film Frozen! The lilac blizzard strap features 

the famous Anna and Elsa from the movie while cute 
crystals adorn the dial.

مثل إقامة حفلة على أظافرك! مجموعة مختلفة من خمسة ألوان نثار 
الممتعة يمكن استخدامها بمفردها أو فوق أي لون ثابت.

يحتوي على: خمسة ألوان لطالء األظافر.

خمسة ألوان من طالء األظافر أو ألوان الباستيل في مجموعة 
واحدة . مثالي كهدية أو لالستخدام اليومي ، يحتوي على 5 ألوان 

من طالء األظافر.

ساعة مثالية للمسافرين الصغار وعشاق فيلم ديزني "فروزن"! تتميز 
بحزام رائع تظهر عليه آنا وإلسا الشهيرتين من الفيلم، في حين ُتزين 

قرص الساعة حبات الكريستال فائقة الروعة.

90 SR

50 SR

50 SR

No.59 

No.60 

No.61 
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TDN POLAROID KIDS ICONIC 
PILOT SUNGLASSES

LEGO STAR WARS STORMTROOPER 
LEDLITE KEY CHAIN

نظارات شمسية تجريبية المميزة لألطفال من 
العالمة التجارية بوالرويد

سلسة مفاتيح مضيئة ليجو حرب النجوم 
سترومتروبر

Pilot shape with metal frame. Mirrored revo lenses style and colored tips with rainbow detail. 100% UV protective 
ultra Light polarized lenses makes the Polaroid choice the best for protecting kids eyes under the sun. Styles 

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

Officially licensed LEGO Star Wars Stormtrooper Minifigure featuring LED lights in feet & On/Off switch in chest. 
Uses 2 long lasting CR2025 3V batteries- INCLUDED.

ذات إطار معدني تجريبي وعدسات إنعكاسية وأحرف ملونة بألوان قوس القزح، تحمي 100% من أشعة الشمس فوق البنفسجية مما يجعل 
نظارات بوالرويد الخيار األمثل لحماية أعين األطفال من الشمس. التصميم مخصص لكل األعمار، وتجمع بين اإلحتياجات الضرورية واأللوان 

والتصميمات الجذابة.

ليجو حرب النجوم سترومتروبر المرخصة رسميًا والتي تتميز بأضواء ليد في القدم ومفتاح تشغيل/ إيقاف في الصدر.
متضمنة بطاريتين طويلتين األجل CR2025 3 ڤولت

70 SR

190 SR
No.62 

No.63 



ساعات رجالية
MALE WATCHES
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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 مستوى مظهرك اليومي مع ساعة الرجال الكالسيكية األنيقة. يضفي النمط األنيق على حزام الجلد األسود لمسة 
جذابة على هذه الساعة. ألنه يأتي مع سوار أنيق قابل للتعديل من الفوالذ المقاوم للصدأ وزوج من أزرار األكمام. 

مقاومة للماء حتى 3 أمتار. ضمان لمدة عام.

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.

 أحدثت ضجة الساعة األميركية، كونها حصدت الكثير من االطراء والمديح من قبل كبار المؤثرين، مغنين ومنسقي الدي جي، 
هوليوود ونجوم ال NBA. تتميز بزر اضاءة الـLED  الذي يضيء في الظالم.  هيكل ستنالس ستيل مقاوم للصدأ مطلي بالذهب 

األحمر 4٨ ملم. لها حزام سيليكون أزرق قابل للتعديل. مقاومة للماء حتى 10 أمتار. ضمان دولي لمدة عامين. ضمان مدى الحياة 
على حركة الكوارتز اليابانية.

860 SR

300 SR
No.64 

No.65 
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|     MALE WATCHESساعات رجالية

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.

هذه الساعة مقدمة اليك من )سيكوندا( تتميز بلون أزرق، إطار خارجي أحمر جذاب، خلفية داخلية زرقاء وعقارب زرقاء إلى جانب نافذة 
تحديد التاريخ اليومي. تتميز هذه الساعة أيضا بحزامها المطاطي المتين ومقاومتها للماء إلى 5 أمتار. ضمان عامين.

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 العالمة التجارية الجديدة في المجموعة التي تهيمن على األزياء اإليطالية والتي تم ارتداؤها على مستوى العالم من قبل :Milano D1 
والمغنيين ونجوم الNBA. .المواد والتصميم المبتكر جعل هذه الساعة الجديدة من الملحقات التي اليمكن االستغناء عنها في عالم األزياء. 
علبة بوليكاربون 40.5 مم خفيفة الوزن مع طالء ناعم الملمس تمنح القطعة مظهرها األسود غير الالمع، غنية باللون األسود الراقي على 

المؤشرات السوداء، اليدين واَلضوء السويسري. مقاومة للماء حتى عمق 5 أمتار.

SEKONDA GENT'S WATCH

سكوندا ساعة رجالية من سيكوندا

215 SR

715 SR

No.66 

No.67 
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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.

The simple round gold case is accompanied by a genuine leather strap in tan, and includes Hippie 
Chic’s iconic beaded bracelet strands adorned with wooden beads and feather charm to achieve 

the stacking trend. 

تشتمل مجموعة الساعات المذهلة المطلية بالذهب الوردي على حركة كوارتز يابانية عالية الدقة ومقاومة للماء حتى 
3 أمتار، ومزودة ببلورات رائعة على الحافة األمامية، مكملة بإسورة عصرية وجذابة مع سحر األزهار الرقيق وأقراط أنيقة 

من 6 أزواج. قطر اإلسورة: 6 × 5 سم. ضمان لمدة عام.

 يصاحب صندوق الذهب المستدير البسيط حزامًا من الجلد األصلي بلون ال تان، ويشتمل على خيوط سوار مخرز من 
Hippie Chic مزينة بالخرز الخشبي وسحر من الريش لتحقيق اتجاه التراص.

HIPPIE CHIC BOHO SHINE  
AUBREY WATCH AND BRACELET SET

ساعة أوبروي مع اإلسورة من 
هيبي شيك

FIERRO MARGARITA WATCH, BANGLE AND 
EARRINGS SET

مجموعة فييرو مع ساعة مارغاريتا، إسورة وأقراط

170 SR

430 SR
No.68 

No.69 
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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.

 تتميز هذه الساعة بكريستال الماس، مع قفل قابل للتعديل بالكامل. مرفقة بسوار مطابق يتميز ببار مطلي بالذهب، مرصع بجمال 
تشيكوسلوفاكيا البراقة ليضفي لمسة إضافية على معصمك.

KYBOE RADIANT CHARM

ساعة كايبو راديانت شارم

The best-selling Kyboe watch shown on New York and Miami fashion runways praised by influencers, singers, and 
Hollywood stars. Glows in the dark with LED lighting push button. Stainless steel 40mm case with Swarovski® crystal 
studded rose gold bezel. Adjustable peach sillicone strap. Water resistant to 10ATM. Two year international warranty. 

Lifetime warranty on the Japanese quartz watch movement.

أحدثت الساعة األميركية ضجة  ، كونها حصدت الكثير من االطراء والمديح من قبل كبار المؤثرين، مغنين ومنسقي الدي جي، هوليوود 
ونجوم ال NBA. تتميز بزر اضاءة الـLED  الذي يضيء في الظالم.  هيكل ستانلس ستيل 40 ملم. يزين الساعة اطار من الذهب الوردي مرصع 

بكريستال سوارفسكي. لها حزام من السيليكون بلون الخوخ قابل للتعديل. مقاومة للماء حتى 10 أمتار. ضمان دولي لمدة عامين. ضمان مدى 
الحياة على حركة الكوارتز اليابانية.

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

مجموعة دايموند فور إيفر من هيبي شيك

|     FEMALE WATCHESساعات نسائية

195 SR

775 SR

No.70 

No.71 
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A beautiful set of seven Swarovski® crystal earrings that are plated in 18K white gold. The square 
Swarovsk® crystals (6mm) set consists of seven pairs in seven colors including clear, aquamarine, sapphire, 

light rose, fern green, light peach and tanzanite. Choose a different pair for every day of the week.

Stylish watch and bracelet in one. Artificial pearls and a beautiful heart charm, set with sparkling 
crystals, complete your look. Case and bracelet strands are exquisitely gold-plated. Wrap it several 

times around your wrist. Water-resistant to 3 ATM. Bracelet length: 52,5 cm + 5 cm extension. 
Japanese Quartz movement

هيكل خارجى وحزام مطلى كروم، قفل قابل للتعديل، حزام الفوالذ المقاوم للصدأ، الماس طبيعي، مقاومة للماء، ضوء 
LED، منبه اليومي. إشارة الوقت بالساعة، تنسيق 24/12 ساعة. حفظ الوقت العادي: ساعة، دقيقة، ثانية، مساء، تاريخ، يوم.

عمر البطارية التقريبي: 7 سنوات.

ساعة أنيقة وسوار في واحد، تكمل اطاللتك الآللئ اإلصطناعية وسحر القلب الجميل، المصنوع من البلورات البراقة. خيوط 
السوار والمطلية بالذهب بشكل رائع، تلف عدة مرات حول معصمك. مقاومة للماء حتى 3 أمتار. طول السوار 52.5 سم + 

5 سم امتداد. محرك كوارتز ياباني.

TEMPTATION LADIES 
JEWELRY WATCH

ساعة وإسورة نسائية من 
تمبتيشن

CASIO GOLDEN WATCH
ساعة كاسيو ذهبية

|     FEMALE WATCHESساعات نسائية

430 SR

275 SR
No.72 

No.73 
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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.

ساعة عصرية ورائعة، مستوحاه بشكل واضح من األزياء اإليطالية الساحرة في الستينيات، هذه الساعة األنثوية والرائعة مع كريستال 
سواروفسكي وسوار شبكي أنيق من ميالنومطلي بالذهب، ستكون اللمسة األخيرة ألي مناسبة مع ضمان سنتين.

LAMBRETTA MIA 34 DUO-SET

ساعة ليمبرتا ميا

Stunning 2-in-1 timepiece with an ultra-thin case plated in rose gold. With the smart quick-release pins you can 
easily change between the two included straps in white quilted leather and rose gold mesh. A feminine and chic 

Italian fashion accessory for all occassions. 2 Year Warranty.

ساعة مذهلة 2 في 1 مع علبة رقيقة جدًا مطلية بالذهب الوردي مع دبابيس سهلة التغيير، يمكنك التبديل بسهولة بين الشريطين المرفقين 
من الجلد األبيض المبطن وشبكة من الذهب الوردي،  إكسسوارات أزياء إيطالية أنيقة وأنيقة لجميع المناسبات مع  ضمان سنتين.

LAMBRETTA CIELO 34 STONES

ساعة ليمبرتا سيلو

430 SR

560 SR
No.74 

No.75 
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A pretty and feminine 31mm polished gold case watch featuring Cath Kidston’s popular Kew Sprig floral 
print on the watch dial. A matching Kew Sprig Stone printed leather strap completes the look perfectly. 

Water resistant to 3ATM, 24 months international warranty.

The exotic, colourful snake-skin silicone strap, which is iconic of the brand, is interchangeable with an 
electric blue silicone strap.  Simply unscrew the back of the case with your fingers and replace the strap 

to mix and match different styles, textures and colours based on your wardrobe.

ساعة كالسيكية بغطاء مستدير مطلي بالذهب قطره 31 ملم وإطار مرّكب يحيط بقرص أبيض مزين بنقوش الزهور. 
هذه الساعة تتميز بحزام مزين بالطبعات وهي مقاومة لضغط الماء حتى عمق 30 مترًا. تأتي مع ضمان لمدة عامين  

يغطي عيوب الصناعة.

ساعة  بأساور من السيليكون بلون جلد الثعبان المزخرف  قابلة للتغيير بسوار سيليكون أزرق. ببساطة فك الجزء الخلفي من 
السوار بأصابعك واستبدل الشريط حسب رغبتك للحصول على الستايل الذي تريده حسب لون مالبسك.

JUST CAVALLI LADY'S INTERCHANGEABLE 
STRAPS BEACH WATCH

جست كافالي ساعة نسائية مع أساور 
قابلة للتغيير 

CATH KIDSTON KEW SPRIG STONE 
STRAP LADIES WATCH  

كاث كيدستون ساعة كيو سبريغ للنساء

|     FEMALE WATCHESساعات نسائية

380 SR

295 SR

No.76 

No.77 



مجوهرات
JEWELERY
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''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).

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.

" بارادايس جاردن " قالدة كريستال المينا خزامى المع، جمشت وبلورات صافية مدمجة بين أزهار المينا الباستيل التي 
تكمل بعضها البعض. والنتيجة مبهجة لكنها أنيقة. قلبك سيكون في إزدهار كامل مع هذه القالدة الساحرة. يأتي مع 

سلسلة مطلية بالروديوم )طول قابل للتعديل: 45-50 سم(.

مستوحاة من رمز العين الساحرة القديمة ، هذه القالدة المطلية بالذهب الوردي تتميز بدوائر متحدة المركز من 
مجموعة كريستاالت بافيه باللون األزرق واألسود واألبيض واألصفر ، وتأتي مع أقراط رائعة متطابقة لتجعلها الهدية 

المثالية. تأتي في علبة هدايا رائعة أنيقة. ضمان لمدة عام.

FIERRO LAILA ROSE GOLD PLATED 
JEWELRY SET

طقم فيررو ليلى مطلية بالذهب الوردي

TOSCOW PARADISE GARDEN 
CRYSTAL ENAMEL PENDENT

توسكو بارادايس جاردن قالدة  كريستال

430 SR

365 SR

No.78 

No.79 
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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.

دع إيمانك يتألق مع قالدة لفظ الجاللة )اهلل( الجميلة المصنوعة يدويًا والمطلية بالذهب عيار 1٨ قيراطًا. محاطة بالكريستال المتأللئ، 
الذي يعكس الحرفية الدقيقة األنيقة. تأتي في علبة هدايا رائعة أنيقة. ضمان لمدة عام.

FIERRO ALLAH ROSE GOLD PLATED 
CRYSTAL JEWELRY SET

طقم كريستال فيررو مطلية بالذهب مطعمة 
بلفظ الجاللة )اهلل(

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.

ُصنعت هذه القالدة المطلية بالذهب الوردي بعناية فائقة ومفصلة بدقة، ومرصعة بالعديد من الكريستاالت الملونة الشفافة ولون اليوسفي 
في المنتصف لتبرز كلمة لفظ الجاللة )اهلل( بالخط العربي مرصعة بالكريستاالت، مع زوج من األقراط الرائعة التي ال تضاهى من حيث األناقة 

والفخامة والجودة. تشتهر دار مجوهرات فيررو بإبداعها في تصاميمها المثالية من حيث الفن والجمال الذي ال مثيل له.
تأتي في علبة هدايا رائعة أنيقة. ضمان لمدة عام.

FIERRO CRYSTAL ALLAH PENDANT 

قالدة كريستال فيررو مطعمة بلفظ 
الجاللة )اهلل(

365 SR

235 SR
No.80 

No.81 
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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.

تستخدم مجموعة اليفلونغ باو، المثالية لتقديمها كهدية، تصميم القوس كرمز ُمغازل وممتع للحب. تفيض هذه 
القالدة الراقية والرومانسية، ومع ذلك فهي مرحة وشبابية. بسحر كالسيكي رائع مع خطوطها األنيقة، بأشكال ثالثية 
األبعاد، ومزيج طالئها بالذهب الوردي والروديوم. مثالية لمقدمي الهدايا شديدي االهتمام أولتدليل الذات. تأتي القالدة 

مع سلسلة.

اعتمدوا خيارًا عالي اإللهام في تقديم الهدايا مع مجموعة اليفلونغ باو، التي تستخدم تصميم القوس كرمز ُمغازل 
وممتع للحب. يتأّلق به هذا السوار الراقي والرومانسي، ومع ذلك فهي مرحة وشبابية. بسحر كالسيكي رائع مع خطوطه 

 األنيقة، تصميمه ثالثي األبعاد، ومزيج طالئه بالذهب الوردي والروديوم. مثالي لمقدمي الهدايا شديدي االهتمام أو
لتدليل الذات.

SWAROVSKI LIFELONG BOW 
BANGLE

سواروفسكي سوار اليفلونغ باو

SWAROVSKI LIFELONG BOW 
NECKLACE

سواروفسكي قالدة اليفلونغ باو

495 SR

495 SR

No.82 

No.83 
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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.

تكشف هذه المجموعة الجذابة للغاية عن 9 أزواج من األقراط المرصعة بالروديوم، والذهب الوردي، والطالء بالذهب عيار 24 
قيراط، ومزينة بكريستال المع واللؤلؤ في كل قطعة. ألنه يأتي مع قالدة قلب من الذهب الوردي. تأتي في 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.

يتميز هذان اإلسورتان األنيقتان بتصميم جميل ومثير لإلعجاب بصرًيا ومجموعة من الكريستاالت على طراز الرصف التقليدي، يبلغ حجم هذه 
الزخرفة الرائعة للذراع المزخرفة بأحجار الزركونيا المكعبة 5 * 6 سم ومطلية بالذهب والفضة عيار 1٨ قيراط.

FIERRO 9 PAIRS EARRING + FREE 
CRYSTAL HEART PENDENT

فييرو مجموعة أقراط وقالدة 
القلب

240 SR

240 SR

No.84 

No.85 



هدايا طيران ناس 
flynas logo  souvenirs
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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.

قلم ترويكا الرائع من طيران ناس من أفخر بيوتات الهدايا ذات الخبرة الرفيعة، يستخدم كقلم جاف وأداة تصفح 
على األيباد واأليفون والتابلت.

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.

مجموعتين من ورق اللعب تم تصميمهما بطريقة أنيقة بشعار طيران ناس و مقدمة في حافظة جلدية مع نوتة و مرسام.

TROIKA flynas LOGO PEN

قلم طيران ناس من ترويكا

155 SR

60 SR

No.86 

No.87 
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SCALE MODEL PLANE WITH flynas LOGO

 The perfect memento of your flight, this modelنموذج طائرة طيران ناس
requires no paint or glue, is scaled 1:400 and 

comes complete with it’s own stand.

التذكار المثالي لرحلتك، هذا النموذج ال يتطلب طالء أو غراء، يتم 
تحجيمه 1:400 ويكتمل مع قاعدته الخاصة.

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.

75 SR

60 SR
No.88 

No.89 
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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 SR30 SR

25 SR

25 SR

No.90 

No.92 

No.91 

No.93 
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TEDDY BEAR IN FLYNAS T-SHIRT

تيدي الدب مع تي شيرت طيران ناس

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 SR

45 SR
No.94 

No.95 







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.



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                     enjoy your shopping mall

We are pleased to introduce the inflight sales mall onboard. Please browse through 

our mall shopping guide while enjoying our services. We offer an extensive range of 

frangrances, watches, jewellery and other gift items carrying the world›s most famous 

designer labels, to suit every need and taste. Look out for the latest launches.

All products featured in this brochure are original and sourced directly from the officially 

designated suppliers / designer warehouses. The prices are guaranteed lower than the 

retail prices in the local market.

We accept cash and credit cards and you may pay for your purchases in Saudi Riyals, 

U.S. Dollars, Pound Sterling, Euros, Swiss Francs, and any of the Gulf currencies. 

Thank you for choosing                    and we wish you a pleasant journey and a happy 

shopping experience.

We welcome your feedback to improve our services. 

Please contact us at: info@flynas.com

   

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



THE NEW EAU DE PARFUM

SCAN ME!
FOR A PEAK INSIDE

THE MAGAZINE

امسح الكود!
لتصفح المجلة


