
LOGO ITEMSمنتجات بالشعار

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

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

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

with its own stand.

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

comes complete with its own stand.

نموذج طائرة السعودية  دريمالينر بي 7٨7

نموذج طائرة السعودية  ايرباص 300-330  

SCALE MODEL PLANE DREAMLINER B787

SCALE MODEL PLANE AIRBUS 330- 300
No.114 

No.115 

SAR 80.00
USD 21.62

SAR 80.00
USD 21.62
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LOGO ITEMS منتجات بالشعار

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

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

score pad and a pencil.

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

SAR 60.00
USD 16.22

No.116 

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

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

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

 قلم السعودية من ترويكا
SAUDIA TROIKA PEN

SAR 155.00
USD 41.89

No.117 

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



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

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

him by President Roosevelt in 1364H.

داكودا مجموعة ميداليات السعودية
DAKODA SAUDIA KEYCHAIN SET

No.118 

SAR 130.00
USD 35.14

New
جديد

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

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

قناع تراثي السعودية صغير
SAUDIA HERITAGE MASK SMALL

No.119 

SAR 15.00
USD 4.05
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