نحن معكم منذ العام 1985
عزيزي الضيف،
ومبيعاتها الجوية -مركز التسوق في السماء!

مرحبا بكم على متن

يسرنا ان نقدم لكم اصدارنا الجديد لدليل التسوق للمبيعات الجوية ،بحلته الجديدة التي تم اختيارها بدقة ،في حال كنتم تبحثون عن
هدية لشخﺺ قريب من قلوبكم أو ألنفسكم فهذا هو المصدر الصحيح لإلختيار األمثل ،وبكل راحة من مقعدكم.
جميع المنتجات المقدمة في هذا الدليل أصلية ومقدمة من مصادرها مباشرة .أسعارنا منافسة للمتاجر الراقية في األسواق المحلية الرسمية.
يسر طاقمنا الودود المتميز الذي يعتز بخدمتكم ومساعدتكم بتقديم المجموعة الرائعة والمكونة من العطور ،مستحضرات التجميل،
للتشكيلة الجديدة التي تم

المجوهرات ،الساعات ،األقالم ،الهدايا التذكارية واإللكترونيات .ونأمل منكم البحث عن كلمة
ً
ً
حصريا للسعودية أو خاصة بالرحالت الجوية فقط وغير متوفرة في األسواق
للمنتجات المقدمة
حديثا و كلمة
اطالقها

المحلية.
بإمكانكم دفع مقابل مشترياتكم بالريال السعودي أو الدوالر األميركي أو الجنيه اإلسترليني أو اليورو أو الفرنك السويسري وأي من
العمالت الخليجية .كما يمكنكم الدفع بواسطة البطاقات المصرفية .
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نوع البطاقة اﻹئتمانية

الحد اﻹئتماني

جا

اغتنم الفرصة الترويجية وتمتع بإسترجاع مبلغ 40

ع

 4ري
0

ال عند شرائك أي

عبوت

ين

تح

ريال عند شرائك آلي منتجين من منتجات عبد الصمد القرشي المختارة
على الرحالت بدون شبكة واي فاي

ﺟﻤﻴﻊ ا ﺳﻌﺎر اﻟﻤﻌﺮوﺿﺔ ﺗﺸﻤﻞ ﺿﺮﻳﺒﺔ اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﻤﻀﺎﻓﺔ

ﻏير محدود

على الرحالت بشبكة واي فاي

الرجاء التواصل مع المالﺡ على متن الطائرة للمساعدة
ً
بناءا على تعليمات شركات بطاقات اإلئتمان للتدابير األمنية قد يطلب منكم فضال جواز السفر أو بطاقة الهوية.
تماشيا مع التعليمات الخاصة بكمية المعروﺿات على الرحالت ،لوجود القيود المفروﺿة على الرحالت الجوية ،قد ال تتوفر منتجاتكم
المختارة على متن عربة المبيعات الجوية ،لذلك تسرنا دعوتكم لزيارة موقعنا على شبكة اﻹنترنت  www.skysalesonline.comأو يمكنكم
اﻹتصال بنا على الرقم  +9٦٦ 1٢ ٢339400تحويلة .7544
طلباتكم سترسل إليكم على أي عنوان داﺧل المملكة العربية السعودية عن طريﻖ ﺧدمة البريد في ﺧالل يومي عمل.
إستمتع بخدماتنا للبيع عن طريﻖ اﻹنترنت.
استمتع بتجربتك الفريدة بالتسوق معنا متمنين لكم رحلة سعيدة وممتعة!

ً
ً
وسعيا لتحقيق التميز نرحب بمقترحاتكم ومالحظاتكم التي هي محل تقديرنا ،نرجو منكم التكرم
حرصا منا لتلبية جميع احتياجاتكم
باالتصال بنا على:
100171000042689

ﺗﺎرﻳﺦ اﻟﱰﺧﻴﺺ  ١٤٣٨/١٢/٠٣ :ﻫـ
اﻟﺮﻗﻢ اﳌﻤﻴﺰ ٣٠٠١٨٧٩٧٨٨ :

تشهد الهيئة العامة للزكاة والــدخــل بــأن المكلف شركة
ﺷﻬﺎدة ﺗﺴﺠﻴﻞ ﰲ ﴐﻳﺒﺔ اﻟﻘﻴﻤﺔ اﳌﻀﺎﻓﺔ
VAT registration certificate

ص.ب  91٧8جدة  21413المملكة العربية السعودية
البريد اإللكترونيskysales@saudiacatering.com :
هاتف  +966 12 2339400 :تحويلة٧544 :
ً
مساء االحد  -الخميس(
صباحا إلى 5:30
)8:00
ً

ﺗﺸﻬﺪ اﻟﻬﻴﺌﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺰﻛﺎة واﻟﺪﺧﻞ ﺑﺄن اﳌﻜﻠﻒ  :ﴍﻛﺔ اﻟﺨﻄﻮط اﻟﺴﻌﻮدﻳﻪ ﻟﻠﺘﻤﻮﻳﻦ

ﻣﺴﺠﻞ ﰲ ﴐﻳﺒﺔ اﻟﻘﻴﻤﺔ اﳌﻀﺎﻓﺔ ﺑﺘﺎرﻳﺦ  ١٤٣٨/١٢/٠٣ :ﻫـ  ،وﺗﺤﻤﻞ اﻟﺮﻗﻢ اﻟﴬﻳﺒﻲ ٣٠٠١٨٧٩٧٨٨٠٠٠٠٣ :

ﻋﻨﻮان اﳌﺮﻛﺰ اﻟﺮﺋﻴﴘ :
اﳌﺪﻳﻨﺔ  :ﺟﺪة اﻟﺤﻲ  :اﻟﺸﺎﻤﻟﻴﺔ
ﺻﻨﺪوق اﻟﱪﻳﺪ  :اﻟﺮﻣﺰ اﻟﱪﻳﺪي ٢١٤١٣ :
اﻟﻬﺎﺗﻒ ٠٠٩٦٦٥٠٣٦٢٣١٢١ :
اﻟﻬﻴﺌﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺰﻛﺎة واﻟﺪﺧﻞ
ﻫﺬه اﻟﻮﺛﻴﻘﺔ ﻣﺮﺳﻠﺔ ﻣﻦ اﻟﻨﻈﺎم اﻵﱄ وﻻ ﺗﺤﺘﺎج إﱃ ﺗﻮﻗﻴﻊ

الخطوط السعوديه للتموين مسجل في ضريبة القيمة
المضافة بتاريخ 1438/12/03 :هــ وتحمل الرقم الضريبي :
30018٧9٧8800003

CURATED FOR YOU SINCE 1985
Dear Guest,
Welcome onboard

and to

- your shopping mall in the sky!

shopping guide which has been meticulously comWe are pleased to introduce our latest issue of
piled for you for the last minute shopping of luxury gifts that you are looking to present to that special someone or
just to indulge yourself, from the comfort of your seat.
All products featured in this brochure are guaranteed original, sourced directly from the manufacturer or officially
designated suppliers. The prices are assured lower than the official high street retail prices.
Our friendly crew will be more than pleased to assist you with your purchases from the wide range of fragrances,
cosmetics, jewellery, watches, pens, gadgets and souvenirs. Look out for the sign
which are new launches
or just to the travel retail and not available in
and
which indicate products that are exclusive to
the local market.
You may pay for your purchases in Saudi Riyals, U.S.Dollars, Pound Sterling, Euros, Swiss Francs and any of the
Gulf currencies. We welcome major cards as follows:
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Do not miss out the special promotion from Abdul Samad al Qurashi of cash back of SR 40
any two Products featuring the icon
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when you buy

Credit Card Limits

Flights Without Wi-Fi Connectivity

CREDIT CARD TYPE

LIMIT

VISA
MASTER CARD

SR 1,000
SR 1,000

All prices shown are inclusive of Value Added Tax (VAT).

NO LIMIT

Flights With Wi-Fi Connectivity

CONTACT THE FLIGHT PURSER FOR FURTHER ASSISTANCE
As a general security measure instructed by the credit card companies, you may be asked to present your passport
or identity card.
Due to space restrictions, a product of your choice may not be available onboard. We invite you to visit
our online website www.skysalesonline.com or call us on +966 12 233 9400 Ext.7544 and shop comfortably.
Your order will be delivered to you in the Kingdom within 2 working days. Enjoy our online shopping!
Indulge yourself and have a great shopping experience. Wishing you a pleasant and safe journey!
In our pursuit for excellence, we welcome your suggestions or complaints to further improve on our services.
Please contact us at:
100171000042689

 ﻫـ١٤٣٨/١٢/٠٣ : ﺗﺎرﻳﺦ اﻟﱰﺧﻴﺺ
٣٠٠١٨٧٩٧٨٨ : اﻟﺮﻗﻢ اﳌﻤﻴﺰ

ﺷﻬﺎدة ﺗﺴﺠﻴﻞ ﰲ ﴐﻳﺒﺔ اﻟﻘﻴﻤﺔ اﳌﻀﺎﻓﺔ

P.O. Box 9178, Jeddah 21413 KSA
E-mail: skysales@saudiacatering.com
Tel: +966 12 233-9400 Ext. 7544
( 8:00 AM to 5:30 PM Sun - Thu )

VAT registration certificate

 ﴍﻛﺔ اﻟﺨﻄﻮط اﻟﺴﻌﻮدﻳﻪ ﻟﻠﺘﻤﻮﻳﻦ: ﺗﺸﻬﺪ اﻟﻬﻴﺌﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺰﻛﺎة واﻟﺪﺧﻞ ﺑﺄن اﳌﻜﻠﻒ

٣٠٠١٨٧٩٧٨٨٠٠٠٠٣ :  وﺗﺤﻤﻞ اﻟﺮﻗﻢ اﻟﴬﻳﺒﻲ،  ﻫـ١٤٣٨/١٢/٠٣ : ﻣﺴﺠﻞ ﰲ ﴐﻳﺒﺔ اﻟﻘﻴﻤﺔ اﳌﻀﺎﻓﺔ ﺑﺘﺎرﻳﺦ

: ﻋﻨﻮان اﳌﺮﻛﺰ اﻟﺮﺋﻴﴘ
 اﻟﺸﺎﻤﻟﻴﺔ:  ﺟﺪة اﻟﺤﻲ: اﳌﺪﻳﻨﺔ
٢١٤١٣ :  اﻟﺮﻣﺰ اﻟﱪﻳﺪي: ﺻﻨﺪوق اﻟﱪﻳﺪ
٠٠٩٦٦٥٠٣٦٢٣١٢١ : اﻟﻬﺎﺗﻒ
اﻟﻬﻴﺌﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺰﻛﺎة واﻟﺪﺧﻞ
ﻫﺬه اﻟﻮﺛﻴﻘﺔ ﻣﺮﺳﻠﺔ ﻣﻦ اﻟﻨﻈﺎم اﻵﱄ وﻻ ﺗﺤﺘﺎج إﱃ ﺗﻮﻗﻴﻊ

The General Authority of Zakat and Tax herebywitness
that SACC is registered in Value Added
Tax on 03/12/1438, and holds Tax Number 300187978800003.

مجوهرات

JEWELLERY

SAR 250.00
SAR 238.10
USD 63.49

No.210
PIERRE CARDIN TRIPLE BANGLE SET

طقم األساور الثالثي من بيير كاردن

Three beautiful, classic-style bangles set with white crystals and finished in rhodium, 18 carat gold and rose
gold plating. Presented in a compact case.
 قيراط والثالثة18  األولى مطلية بالروديوم والثانية بذهب عيار- ثالثة أساور جميلة على الطراز الكالسيكي مع بلورات بيضاء
.بالذهب الوردي

SAR 120.00
SAR 114.29
USD 30.48

SAR 140.00
SAR 133.33
USD 35.56

No.212

No.211

AURA SWAROVSKI CRYSTALS EARRING SET

AURA SWAROVKSI CRYSTALS NECLACE SET

طقم الكريستال من أورا

مجموعة األقراﻁ الكريستال من أورا

A wonderful set featuring 7 round Swarovski® Crystal
pendants (6mm) with a lustrous chain measuring
45cm. The colours of the crystals include white, grey,
pink, red, yellow, blue and black. Each pendant shines
vibrantly and is guaranteed to effortlessly complete
your outfit.

A beautiful set of 7 Swarovski® Crystal earrings that
are plated in 18k white gold. The square Swarovski®
Crystals (6mm) set consists of 7 pairs in 7 colours
including clear, aquamarine, sapphire, light rose, fern
green, light peach and tanzanite. Choose a different
pair for every day of the week.

® مستديرةSwarovski مجموعة رائعة من الكريستاالت من
 تشمل ألوان.45CM ( مع قياس سلسلة المع6MM) االلتعليق
الوردي واألحمر واألصفر واألزرق، البلورات األبيض والرمادي
 كل قالدة تضيء بشكل حيوي ومضمون يكتمل دون عناء.واألسود
.مع الزي الخاص بك

® كريستال مطليةSwarovski  أقراط من٧ مجموعة جميلة من
 أزواج٧  تتكون مجموعة البلورات من. قيراط18 بالذهب األبيض عيار
 السرخس،  وردة خفيفة،  الياقوت،  زبرجد،  ألوان موضحة٧ في
 اختيار مختلف لكل يوم من أيام.األخضر والخوخ الخفيف وتنزانيت
.األسبوع

*Price Including VAT For Domestic Flights
*Price Exclusive VAT For International Flights

December 2018

*السعر شامل الضريبة على الرحالت الداخلية
*السعر مستثنى من الضريبة على الرحالت الدولية

مجوهرات

JEWELLERY

SAR 625.00
SAR 595.24
USD 158.73

No.213
TOSCOW ENCHANTED WINGS CRYSTAL NECKLACE & EARRING

توسكو قالدة و أقراﻁ

This delightful pendant embodies the carefree spirit of the
butterfly. Sits on sparkling crystals is the lustrous mother of pearl
butterfly. It is delicately hand cut and set on pastel hued crystals
against fashionable rose gold plating to showcase this charming
pendant. Comes with rose gold plated chain.
Free Gift: crystal earrings.
فراشة من اللؤلؤ المصقولة يدويا تتألق ببلورات المعة مع سلسلة مطلية
. تأتي مع أقراط مجانية.بالذهب الزهري

SAR 215.00
SAR 204.76
USD 54.60

SAR 625.00
SAR 595.24
USD 158.73

No.214

TOSCOW GLITTER GLAMOUR ROSE GOLD

No.215

مجوهرات توسكو جليتر جلومر من الذهب الوردي

LOLA LÉONI TRIPLE BANGLE SET

لوال ليوني مجموعة مﺆلفة من ثالثة أساور

“Glitter Glamour” Crystal PendantA superb show of
craftsmanship featuring an array of coloured crystals
captured in an elaborate 3-dimensional form. It can be
matched with a whole range of colours. This season’s
MUST have.Comes with Rose Gold plated chain
(Adjustable length: 45-50cm).

An elegant set of three stylish bracelets one gold plated,
one rhodium plated and one rose gold plated presented
in a signature Lola Léoni case. Hypoallergenic and nickel
release compliant with a one year international warranty.

 عرض رائع من الحرفية تتميز بمجموعة منGlitter Glamour"
 يمكن.البلورات الملونة تم التقاطها بشكل دقيق ثالثي األبعاد
 تأتي مع.أن تتطابق مع مجموعة كاملة من األلوان لهذا الموسم
.(50cm-45 :سلسلة مطلية بالذهب الوردي )طول

، أحدها مطلية بالذهب،مجموعة أنيقة مؤلفة من ثالثة أساور
 أما الثالثة فمطلية بالذهب الوردي في علبة،والثانية بالروديوم
 مع، ال تسبب الحساسية وهي خالية من النيكل.لوال ليوني مميزة
.ضمان دولي لمدة عام

*Price Including VAT For Domestic Flights
*Price Exclusive VAT For International Flights
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*السعر شامل الضريبة على الرحالت الداخلية
*السعر مستثنى من الضريبة على الرحالت الدولية

مجوهرات

JEWELLERY

SAR 180.00
SAR 171.43
USD 45.71

No.216
Buckley Mesh Sparkle Bracelet Trio

ميش سباركل من باكلي

This beautiful beaded mesh bracelet set is a great
addition to any outfit, day or night. The set includes three
stretchable bracelets in metallic rose gold, silver and gold
tones. Each bracelet is finished with a sparkling crystal
charm in pear, round and heart cut styles. Stack all three
bracelets together for a showstopping look.
 ليال أو، مجموعة أساور مطرزة جميلة باإلضافة إلى أي مجموعة
 وتشمل المجموعة ثالثة أساور مطاطية باللون المعدني من.نهارا
ينتهي كل سوار مع الكريستال تألق سحر. الذهب والفضة والذهب
.الكمثرى

SAR 315.00
SAR 300.00
USD 80.00

No.217
Buckley fashion gold trio bracelet

إسورة ثالثية من باكلي

Add fun, fashion forward style to your look with this eyecatching bracelet trio. The set includes a choice of three
beaded bracelet styles in polished gold tone with accents
of shimmering crystals and beautiful Turquoise tone. Each
on trend bracelet either stretches or slides to adjust to
your wrist size. Stack the bracelets high on your wrist for a
true style statement.
. سوار الثالثي.  وأسلوب الموضة إلى مظهرك، أضف متعة
اختيارا من ثالثة أنماط سوار مطرزة في لهجة
تتضمن المجموعة
ً
الذهب المصقول مع لهجات من بلورات متأللئة ونغمة فيروز
 تكدس األساور. جميعها تتمدد للتكيف معه حجم معصمك.جميلة
عالية على معصمك لبيان الشخصية الحقيقية

*Price Including VAT For Domestic Flights
*Price Exclusive VAT For International Flights

December 2018

*السعر شامل الضريبة على الرحالت الداخلية
*السعر مستثنى من الضريبة على الرحالت الدولية

مجوهرات

JEWELLERY

SAR 160.00
SAR 152.38
USD 40.63

No.218
Buckley Logan Bracelet And Bangle

لوقان السوار الثنائي من باكلي

A must-have addition for every man with style, this sleek
wrist cuff and bracelet duo from the Logan collection can
transform any look. Both pieces are finished in smooth
polished hematite tone and are designed to slide easily
onto the wrist. Cuff diameter: 62mm. Bracelet length:
adjustable from 16.5cm to 29.21cm.
 هذه األساور األنيقة والسوار الثنائي، أضافة الى كل رجل أنيق
 كل القطعتين.من مجموعة لوقان يمكن أن تضفي مظهرا راقيا
مصقولة بطريقة ناعمة ومصححة بحيث تنزلق بسهولة على
 سم16.5  طول السوار قابل للتعديل من، 62mm  قطرها.المعصم
. سم29.21 ألى

SAR 495.00
SAR 471.43
USD 125.71

No.219

Buckley Russian Sparkle Pendant, Earring &
Bangle Set

مجموعة مجوهرات باكلي

Inspired by the classic Russian wedding ring, the Russian
Sparkle set combines three interlocking rings of 12K
classic gold, cool rhodium and feminine rose gold,
creating a timeless collection that will complement its
wearer on any occasion. The sparkling white crystals add
a touch of glamour to this classic jewelry set. The set
include a beautiful pendant, earrings and trio of bangles.
Pendant chain length: 40cm plus 5cm extender. Earring
width: 1.4cm. Bangle inner diameter: 6.5cm. Comes
packaged in a Buckley London gift box.
 مجموعة سباركل، مستوحاة من خاتم الزواج الروسي الكالسيكي
، الروسي تجمع ثالث حلقات متشابكة من الذهب الكالسيكي
. المجموعة التي تكتمل بها، الروديوم البارد والذهب الوردي المؤنث
 بلورات بيضاء فوارة تضيف لمسة سحرية.ترتديها في أي مناسبة
 مجموعة تشمل قالدة.هذه المجموعة الكالسيكية من المجوهرات
 سم40  موسع: طول سلسلة قالدة.جميلة وأقراط وثالثي أساور
 القطر الداخلي. سم1.4 : حلق االذن العرض. سم5 باإلضافة إلى
. تأتي في مربع هدية بوكلي لندن.6.5cm :اإلسورة

*Price Including VAT For Domestic Flights
*Price Exclusive VAT For International Flights

127

*السعر شامل الضريبة على الرحالت الداخلية
*السعر مستثنى من الضريبة على الرحالت الدولية

