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

تناغم روائح األزهار ونوتات الحمضيات المنعشة في عطر فاكهي 
خفيف. مقدمة العطر: الليمون اإليطالي، المندرين، زيت البرغموت.

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

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.

عطور شرقية

SAR 875.00
USD 236.49

ORIENTAL FRAGRANCES

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

No.55 

SAR 875.00
USD 236.49

أزهار حلوة. مقدمة العطر: الماندرين األخضر، حمضيات 
كاالبريا، الجريب فروت الوردي. قلب العطر: زهر البرتقال، 

حبوب الكاكاو، جوز الهند. قاعدة العطر: خشب العود ، المسك 
األبيض، الباتشولي.

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.

نجمة 7 عطر 100 مل
NEJMA 7 - EDP 100 ML

039__skysalesonline.com

نجمة لي ديليكس عطر 100 مل
NEJMA  LE DELICIEUX  EDP 100 ML

No.56 

New
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No.57 

عطور شرقية ORIENTAL FRAGRANCES

SKYSALES__040

ولد كويبتيس من لقاء عالمين هم عظمة العطور الفاخرة والحداثة 
الفنية والحضرية لبوبا. مقدمة العطر: زيت البخور، البرغموت 

اإليطالي. قلب العطر: خشب الصندل. قاعدة العطر: الباتشولي 
وحليب جوز الهند.

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.

نجمة كويبتيس عطر 100 مل
NEJMA KOEPTYS EDP 100 ML

SAR 230.00
USD 62.16

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

Extracted from very high quality agarwood which has a unique 
long lasting fragrance.

كنوز عود ملكي عطر 50 مل
KANOOZ OUD MALAKI EDP 50 ML

No.58 

SAR 465.00
USD 125.68
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ORIENTAL FRAGRANCESعطور شرقية

041__skysalesonline.com

عطر ورد ملكي من كنوز. عبير الورد المنعش مستخلص من 
أجود أنواع الورد.

Ward Malaki EDP 50 ml from Kanooz Fresh Rose 
fragrance extracted from high quality of Roses.

SAR 290.00
USD 78.38

أبتكرت حصريًا من كنوز مجموعة من أفضل روائح المسك 
التي ال تنسى وجمعت في علبة واحدة مكونة من )مسك 
ملكي + مسك العود + مسك كنوز + مسك كالسيك(.

Exclusively created from Kanooz the best 
unforgettable Set of  4 Musk fragrances comprising 
of (Musk Malaki + Musk Al Oud + Musk Kanooz + 

Musk Classic) All are in one pack.

SAR 150.00
USD 40.54

كنوز ورد ملكي عطر 50 مل
KANOOZ WARD MALAKI EDP 50 ML

No.59 

كنوز مجموعة المسك )ملكي، العود، كنوز وكالسيك( 
٤ x ٢/1 تولة

KANOOZ MUSK (MALAKI, OUD, KANOOZ 

& CLASSIC) 4 x 1/2 Tola

No.60 
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جديد

New
جديد



OUD/WARD/MUSK COFFRET

A coffret  of Dhan El Oud - extracted from high quality of 
Cambodian Oudh, Ward Malaki - extracted from high quality 

of fresh roses and Musk Malaki - a high quality musky 
fragrance with freshness and long lasting effect.

مجموعة مكونة من ربع تولة من دهن العود، المستخلص من أجود أنواع 
دهن العود الكمبودي، وربع تولة من الورد الملكي، المستخلص من 

أجود أنواع الورود وربع تولة من المسك الملكي ذو الجودة العالية والعبير 
النقي الفواح الذي يدوم طوياًل.

مجموعة دهن العود، الورد الملكي والمسك الملكي

No.61 

KANOOZ DHAN AL OUD COFFRET 4 x 1/4 TOLA

Dhan Oud Kanooz, Malaki, Fakher & Classic, blended 
from veriety of super agarwood unisex fragrance. 
Suitable for daily Use and as a special gift for all 

occasion.

دهن العود ) كنوز + ملكي + فاخر + كالسيك (
مستخرج من خليط متنوع من أجود أنواع العود الخشب وهي 

مجموعة مناسبة للجنسين ولإلستخدام اليومي ومناسب 
لتقديمة كهدية لجميع المناسبات.

مجموعة دهن العود ٤ x ٤/1 تولة

No.62 

عطور شرقية ORIENTAL FRAGRANCES

SKYSALES__042

SAR 290.00
USD 78.38

SAR 230.00
USD 62.16



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

AFNAN PATCHOULI ON FIRE EDP 80 ML

A one of a kind mixture of fresh citrus ingredients and 
aromatic open land, bringing to your senses the limitless 
of your power. Activate your full potential with an On Fire 
fragrance. Top Notes: Fresh spicy, Aromatic and Woody

Middle Notes: Patchouli, Lavender and Citrus
Base Notes: Warm Spicy and Patchouli

رائحة فريدة من نوعها تمزج بين أريج الحمضيات المنعشة ونسيم 
األراضي المفتوحة، لتقدم ألحاسيسك جرعة من الخيال. قم بتنشيط 

إمكاناتك الكامنة مع عطر أون فاير.
الدرجات العليا: حار منعش وخشب أروماتيك.

الدرجات الوسطى: باتشولي، الفندر، وحمضيات.
القاعدة: حار دافئ وباتشولي.

أفنان باتشولي أون فاير عطر ٨0 مل

No.63 

AFNAN TOBACCO RUSH EDP 80 ML

A strict representation of power, success and potential, this 
scene provides the necessary freshness and push you to 

need for the day. Taste the freshness of a warm spicy wood 
feeling combined with a must-have calculated amount of oud.

Top Notes: Warm Spicy, Tabacco and Woody.
Middle Notes: Sweet, Fresh Spicy and Lavender.

Base Notes: Amber, Cedar and Oud.

تجسيد صارم للقوة والنجاح واإلمكانات، يوفر النضارة الالزمة لدفعك 
للقيام بما عليك فعله اليوم، استمتع بأحاسيس الخشب الحار والعود.

الدرجات العليا: توابل دافئة، تاباكو، خشبي.
الدرجات الوسطى: حلو، توابل منعشة، الفندر.

القاعدة: العنبر، خشب األرز، والعود.

أفنان توباكو رش عطر ٨0 مل

No.64 

ORIENTAL FRAGRANCESعطور شرقية

043__skysalesonline.com
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SAR 205.00
USD 55.41

SAR 205.00
USD 55.41



*السعر يشمل ضريبة القيمة المضافة عند تطبيقها
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AFNAN SUPREMACY NOT ONLY INTENSE EXTRACT 100 ML

One of the fragrances classified as part of Afnan Luxury 
Collection, Not Only Intense, is an unforgettable scent 

that speaks for itself. Vivid essences of citrusy Bergamot 
blended with Black Currant and Patchouli notes will leave an 

everlasting impression long after you leave the room.

أحد أكثر العطور إثارة لإلعجاب من تشكيلة أفنان الفاخرة.
 رائحة لن تبارح ذهنك، عبق مميز وقوي من البرغموت والعنبية 

والباتشيولي لترك انطباع دائم أينما حللت.

أفنان سوبريماسي نوت أونلي إنتنس - عطر مركز 100 مل

No.65 

AFNAN SUPREMACY IN OUD EXTRACT 100 ML

Categorized as one of 2021 most impressive fragrances 
in Afnan Luxury Collection, In Oud will charm you with its 

fascinating scents of Saffron, Lavender and Nutmeg. You will 
attract the glance of a stranger and leave them speechless. 

This fragrance is impossible to resist, and you must try it 
today. Top Notes: Saffron, Lavender and Nutmeg. Middle 

Notes: Agarwood and Sweet. Base Notes: Musk and 
Patchouli.

أحد أكثر العطور إثارة لإلعجاب من تشكيلة أفنان الفاخرة للعام ٢٠٢١، 
ستسحركم سوبريماسي إن عود بمزيجها الرائع من الزعفران والالفندر 

وجوز الطيب. عطر يضمن خطف األنظار وترك انطباع دائم. عطر 
يستحيل مقاومته، عليكم بتجربته اليوم.

الدرجات العليا: الزعفران والالفندر وجوز الطيب
الدرجات الوسطى: خشب العود واألريج الحلو

القاعدة: المسك والبتشولي

سوبريماسي إن عود عطر 100 مل

No.66 

ORIENTAL FRAGRANCESعطور شرقية

045__skysalesonline.com

SAR 225.00
USD 60.81

SAR 225.00
USD 60.81
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ARABIAN EAGLE OLD INDIAN OUD EXTRAIT EDP 50 ML

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

Base Notes: Amber, Musk.

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

النوتات األساسية: العنبر والمسك.

ارابيان ايجل اولد اينديان عود ايكستريت عطر 50 مل

No.67 

ARABIAN EAGLE OUD EXTREME EXTRAIT EDP 100 ML

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.

ئ هذا العطر بالنوتات العشبيه باالضافه إلى رائحه الجلد الخام التى 
تأتى بقلب العطر مع خشب األرز والعبر الخشبى الجاف والطحالب 

وينتهى بالمسك والفانيليا.

ارابيان إيجل عود اكستريم ايكستريت عطر 100 مل

No.68 

SAR 525.00
USD 141.89

ORIENTAL FRAGRANCESعطور شرقية

047__skysalesonline.com

SAR 315.00
USD 85.14
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