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New
جديد

SAR 200.00
USD 54.05

No.86

DESIGUAL BAG ME!

!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!
احصل على مساحة أكبر عند السفر بفضل حقيبة الظهر هذه مع
.القدرة الرائعة على طيها واحتالل أقل مساحة ممكنة في حقيبتك
!اجعلها حليفك اآلول في روتينك اليومي

New
جديد

SAR 285.00
USD 77.03

No.87
DESIGUAL REVERSIBLE CLUTCH BAG!

!ديسيجوال شنطة كالتش القابلة للعكس

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?
 كل ما عليك فعله،حقيبة يد قابلة للعكس! في بعض األحيان
ً
 لهذا السبب تناسب هذه.مناسبا هو قلبه
شيئا ما
لجعل
ً
 يبدو وكأنه حقيبة يد بألوان الباستيل.الحقيبة أي مظهر
 ولكن اعطيه نقلة، إلطاللة نهارية غير رسمية
ً
.ليال
أيضا على مظهر أكثر
ً ستحصل
ً تطورا جاهزً ا
 تحتوي على حزام قابل، عالوة على ذلك
 أكثر.لإلزالة حتى يمكن ارتداؤها كمحفظة
ما يمكن أن تسأل عنه؟
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*All prices are VAT inclusive when applicable
*السعر يشمل ضريبة القيمة المضافة عند تطبيقها
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SAR 815.00
USD 220.27

No.88
AIGNER AVA ICON BAG

شنطة يد نسائية من ايغنرو أى في أى
AIGNER presents a new it-bag: The Ava Bag inspired by the shape of
vintage saddle bags is a crossover body bag and gleams with an AIGNER
all-over logo pattern. Due to its small size you can carry it with you on every
occasion. Travel Retail Exclusive! Size:17x17,5x5,5cm
 المستوحاة من شكل حقائب السرج العتيقة هيAva  حقيبة:تقدم ايغنرو حقيبة جديدة
ً
 يمكنك،نظرا لصغر حجمها
.حقيبة كروس متأللئة ومشرقة بنمط شعار ايغنرو بالكامل
 سم17 x 17.5 x ٥٫٥ : حصريا للمسافرين! الحجم.حملها معك في كل مناسبة
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No.89
AIGNER AVA ICON PURSE

محفظة نقود نسائية من ايغنرو أى في أى
SAR 670.00
USD 181.08

AIGNER presents the perfect gift from the AVA collection:
A practical and eye-catching purse equipped with a unique
logo-pattern. The Limited Edition purse fits in every bag and is
equipped with a coin, a bank note compartment and three credit
card slots. Travel Retail Exclusive! size 9.5H x 10.5W x 1.5D cm
 محفظة عملية وملفتة:AVA تقدم ايغنرو الهدية المثالية من مجموعة
 تتالءم المحفظة ذات النسخة.للنظر ومجهزة بنمط شعار فريد
المحدودة مع كل حقيبة وهي مجهزة بجيب للعمالت المعدنية وجيوب
! حصريا للمسافرين.األوراق النقدية وثالث فتحات لبطاقات االئتمان
. سم17 x 17.5 x ٥٫٥ :الحجم

New
جديد

No.90
4BROTHERS MISBAH MIX COLOR AKIK ROUND

 برازرز سبحة عقيق دائري٤

Mix Colors Agate Stone Metal Block Rosary 45 Beads Metal
Silver Color. Elegant Design A Great Gift For Muslim Or Dear
45 Beads Premium Prayer Rosary. Threaded with high
workmanship. Expertly Crafted Islamic Prayer Bead With
Unique Design Unisex Fit. Convenient to use.
. حبة معدن فضي اللون45 مسبحة من حجر العقيق االملون مع
.تصميم أنيق هدية عظيمة للمسلمين أو األعزاء
. خرزة مترابطة مع صنعة عالية الجودة45 مسبحة فاخرة مكونة من
.مصنوعة بخبرة مع تصميم فريد تناسب الجنسين

SAR 175.00
USD 47.30
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*All prices are VAT inclusive when applicable
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No.91

BITMORE MINI WIRELESS BLUETOOTH SPEAKER

بيتمور سماعات بلوتوث صغيرة السلكية

The Bitmore® e-Atom™ Super Mini Bluetooth Wireless Portable
Speaker is one of the smallest Bluetooth speakers in the world!
Despite standing at just under 4cm tall, the e-Atom™ produces
a huge sound! The e-Atom™ is perfect for when you want to
enjoy your music or use your hands-free kit on the go. Small
size but big sound!
 استمتع بصوت رائع حتى مع.أصغر سماعات بتقنية بلوتوث في العالم
 سم! سماعات مثالية لتستمتع بالموسيقى أو4 حجمها الذي ال يتجاوز
! حجم صغير لصوت كبير.تستخدمها بدون لمس أينما كنت
SAR 150.00
USD 40.54

No.92
BITMORE FITNESS TRACKING WATCH
SAR 365.00
USD 98.65

بيتمور ساعة لياقة

With the Bitmore® Heart Rate Sports Tracker watch, you
can accurately monitor your steps, distance, calories burnt,
activity time, daily goal %, sleep. The 24H Real Time Heart
Rate monitoring enables you to track different heart rate
zones, connecting to your phone with Bluetooth 4.0, it
notifies you of incoming calls and messages, so you can
stay in touch at all times. With a free App that is designed for
iOS and Android. Charging time approx. 1.5 hours.
، والمسافة، يمكنك مراقبة خطواتك بدقة،مع ساعة بيتمور للياقة
، والهدف اليومي، ووقت النشاط،والسعرات الحرارية المحروقة
 تتيح لك مراقبة معدل ضربات القلب في الوقت الفعلي على.والنوم
 واالتصال، ساعة تتبع مناطق معدل ضربات القلب المختلفة24 مدار
 ويخطرك بالمكالمات والرسائل،4.0 Bluetooth بهاتفك باستخدام
 مع. حتى تتمكن من البقاء على اتصال في جميع األوقات،الواردة
 وقت.Android  وiOS تطبيق مجاني مصمم لنظامي التشغيل
. ساعة1.5 الشحن حوالي

SKYSALES__062

الهدايا واإلكسسوارات

GIFTS & ACCESSORIES

No.93
TRAVEL EASY USB SHAVER

مزودة بمنفذ يو
ترافل إيزي آلة حالقة
ّ عملية للسفر
ّ
The perfect travel shaver for any frequent traveller. This USB
shaver can be simply charged via any USB port. Compact,
portable and cordless - so you can shave anywhere!
 يمكنك شحنها بسهولة.USB ماكينة حالقة مثالية لكل مسافر بوصلة
. وأخذها معك إلى أي مكان

SAR 145.00
USD 39.19

No.94
I TOUCH AIR 2 SMART WATCH

2 Air آي تاتش ساعة ذكية

Introducing the new iTouch Air Special Edition! This
smartwatch features a heart rate monitor, automatic sleep
monitor, and multi-sports mode to keep your health in check
every day. Plus you can easily view all your phone notifications
on the custom and vibrant screen with full touch input.
! تتميز هذه الساعة2 Air نقدم لك النسخة الجديدة من ساعة آي تاتش
ّ
 وساعات النوم باإلضافة إلى وضعية،الذكية مع ميزة مراقبة دقات القلب
 كما بإمكانك رؤية.ألنواع من الرياضة للحرص على صحتك كل يوم
ً إشعارات هاتفك على الشاشة المضيئة التي تعمل باللمس
.كليا

SAR 690.00
USD 186.49
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No.95

BEURER ILS 22 ECO LUGGAGE SCALE DYNAMO POWERED

بيورير ميزان شنط يدوي يعمل بالطاقة الشمسية

SAR 155.00
USD 41.89

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.
جوا وصديق رائع للبيئة! جاهز
ً  مثالي للسفر،ميزان أمتعة محمول
 غير.لتحمل تكاليف إضافية على األمتعة
 ال حاجة- دائما لالستخدام
ً
ّ
 التقنية، وذلك بفضل تشغيله بطاقة الدينامو،ضار بالبيئة واقتصادي
 لست بحاجة إلى بطارية إذ يتم تفعيله ببساطة:الحاصلة على براءة اختراع
 ضمان. كجم50  سعة الوزن.من خالل الضغط على زر طاقة الدينامو
. سنوات5 لمدة

No.96

TATEOSSIAN COMPASS CUFFLINKS

تتوسيان كبك مع بوصلة

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.
 اكتشف اتجاه مكة.كبك البوصلة من استوديوهات تتوسيان في لندن
والمنزل مع أزرار األكمام المذهلة المطلية بالروديوم والمعدنية األساسية
والتي تتميز ببوصالت تعمل بالكامل ومغلفة بالزجاج

خصم

20%
OFF

SAR 450.00
USD 121.62
SAR 565.00
USD 152.70
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No.97
TATEOSSIAN BEAD BRACELET
& TATEOSSIAN LEATHER BRAC

اكسسوارات رجالية من تتوسيان

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.
 عزز إبداعك مع. سوار بلو ستاك،من استوديوهات تتوسيان في لندن
هذا السوار من السوداليت الكالسيكية يتم دمجها مع سوار مزدوج من
. ومجهز بمشبك مطلي بالروديوم،الجلد الكحلي

No.98
TATEOSSIAN MEN'S BRACELET SET

مجموعة تاتيوسيان أساور بكتل من الفضة

SAR 765.00
USD 206.76

065__skysalesonline.com

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.
 اكتشف توازنك الداخلي مع طقم.من استوديوهات تتوسيان في لندن
السوار المطابق هذا الذي يتميز بالعقيق وحجر األرض وعين النمر وحجر
القوة الذي تم وضع بصمتنا فيه مع كتلة صلبة مميزة من الفضة
.المطلية بالروديوم

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

SAR 30.00
USD 8.11

No.99
4BROTHERS FRIDGE MAGNET - RIYADH

 مدينة الرياض-  أنا احب السعودية- مغناطيس الثالجة

Souvenir Fridge Magnet - I Love Saudi ArabiaRiyadh City, Kingdom Tower.
-  انا احب السعودية-  برازرز٤ مغناطيس تذكاري من
. برج المملكة،مدينة الرياض

New
جديد

SAR 30.00
USD 8.11

No.100
4BROTHERS FRIDGE MAGNET - JEDDAH

 مدينة جدة-  أنا احب السعودية- مغناطيس الثالجة
Souvenir Fridge Magnet - I Love Saudi Arabia
- Jeddah City. Jeddah Shinny glossy magnet.
Jeddah old houses are famous for their green and
brown Roshan.
 برازرز انا احب السعودية٤ مغناطيس تذكاري من
 بيوت جدة القديمة المشهورة.مغناطيس جدة المع
.بالروشان االخضر والبني
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SAR 30.00
USD 8.11

New
جديد

No.101
4BROTHERS FRIDGE MAGNET - MADINAH MOVING 2 IN 1

1  في2 الصق الثالجة المدينة صورة متحركة

4brothers souvenir magnet - I Love Saudi Arabia. Madinah
moving photos 2 in 1as a fridge magnet. It contains two
pictures, the first picture is for all madinah mosque the second
picture of the green dome.
 صور متحركة للمدينة. برازرز انا احب السعودية٤ مغناطيس تذكاري من
 الصورة األولى، يحتوي على صورتين. مغناطيس ثالجة1  في2 المنورة
. والثانية للقبة الخضراء،لمسجد المدينة المنورة

SAR 30.00
USD 8.11

New
جديد

No.102
4BROTHERS FRIDGE MAGNET - MAKKAH MOVING 2 IN 1

1  في2 الصق الثالجة مكة صورة متحركة

4brothers souvenir magnet - I Love Saudi Arabia. Madinah
moving photos 2 in 1as a fridge magnet. It contains two
pictures, the first picture for Kaaba at past and the second
picture of the Holy Mosque in Mecca recently
 صور متحركة للمدينة. برازرز انا احب السعودية٤ مغناطيس تذكاري من
 الصورة االولي، يحتوي على صورتين. مغناطيس ثالجة1  في2 المنورة
.للحرم المكي في الماضي والصورة الثانية لمعالم المسجد المكي حاليا
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New
جديد

SAR 45.00
USD 12.16
No.103
4BROTHERS MADINAH AND MAKKAH 3 PEN SET

 اقالم3  برازرز مكة والمدينة طقم٤

4Brothers souvenir Pen Set. I Love Maakkah 3-Piece
Black ink pen. 1 pen i love Madinah. 2 pen printing Makkah
landmarks all over the pen. It comes with a transparent
package. Perfect Gifting Choice for Every Occasion. Classic
Matte Finish Smooth Writing Experience.
 قطع قلم حبر أسود٣  أحب المدينة.مجموعة اقالم فور برازرز التذكارية
.قلم انا احب المدينة
. قلم معالم الحرم المكي يأتي مع حزمة شفافة2 و
. لمسة نهائية كالسيكية غير المعة.اختيار اإلهداء المثالي لكل مناسبة
.تجربة كتابة سلسة

SAR 220.00
USD 59.45

No.104
PARKER URBAN BLACK GT BP PEN

قلم باركر أوربان بالك جي تي بي بي

New
جديد

Coated matte black with a satin effect. Complemented with
gold finish trims packed in PARKER gift box.
تجربة كتابة فريدة من نوعها مع قلم باركر أوربان أسود مطفي حواف
.مذهبة
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