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
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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.

أقالم

PENS

SAR 200.00
SAR 190.48
USD 50.79

No.182
PARKER IM WARM GREY GT BALL PEN

قلم باركر أي ام وارم الفضي

Highly professional and reliable . An ideal partner with unlimited potential, Parker IM is all at once smart, polished and
established. With a durable stainless steel nib and finishes that echo the Parker legacy, every detail is refined to deliver a
writing experience that is always dependable.
باركر أى إم صمم وصنع بدرجة عالية من اإلحترافية بجسم مصقول مع نهايات متينة من الفوالذ المقاوم للصدأ باإلضافة الى
 باركر أى إم هو القلم المناسب في، ولذلك يعتبرالشريك المثالي مع إمكانيات غير محدودة، التشطيبات التي تعكس صدى تراث باركر
.دائما
 نحن نهتم بكل التفاصيل لتقديم تجربة كتابة يمكن اإلعتماد عليها، جميع األوقات الذكية
ً

SAR 110.00
SAR 104.76
USD 27.94

No.183
PARKER IM BLUE CT BALL PEN

قلم باركر أي ام األزرق

Highly professional and reliable . An ideal partner with unlimited potential, Parker IM is all at once smart, polished and
established. With a durable stainless steel nib and finishes that echo the Parker legacy, every detail is refined to deliver a
writing experience that is always dependable.
باركر أى إم صمم وصنع بدرجة عالية من اإلحترافية بجسم مصقول مع نهايات متينة من الفوالذ المقاوم للصدأ باإلضافة الى
 باركر أى إم هو القلم المناسب في، ولذلك يعتبرالشريك المثالي مع إمكانيات غير محدودة، التشطيبات التي تعكس صدى تراث باركر
..دائما
 نحن نهتم بكل التفاصيل لتقديم تجربة كتابة يمكن اإلعتماد عليها، جميع األوقات الذكية
ً

*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

أقالم

PENS

SAR 185.00
SAR 176.19
USD 46.98

No.184

SWAROVSKI CRYSTALLINE CHROME PEN

سواروفسكي قلم حبر جاف كريستالين كروم

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.
 بلورة كريتسالية540 أضف البريق إلى المهام اليومية باستخدام قلم الحبر هذا الذي يجمع بين أسطح الكروم األنيقة مع
 من السهل استبدال الحبر فما عليك سوى لف القلم من. هدية مثالية ورائعة ألي مناسبة.دقيقة مما يعطيه أناقة أكثر
.المنتصف بلمسة واحدة

SAR 185.00
SAR 176.19
USD 46.98

No.185

SWAROVSKI CRYSTALLINE ROSEGOLD PEN

سواروفسكي قلم حبر جاف كريستالين روز جولد

Add sparkle to everyday tasks with this 18K rose gold-plated ballpoint pen filled with 540 very delicate crystals for extra elegance. Showcasing our signature Crystalline technique, 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.
 بلورة كريتسالية540  مع،  قيراط18 أضف اشراقة إلى المهام اليومية باستخدام قلم الحبر المطلي بالذهب الوردي عيار
 من السهل استبدال الحبر فما عليك سوى لف القلم من. هدية رائعة ألي مناسبة.من أجل الحصول على أناقة إضافية
.المنتصف بلمسة واحدة

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

109

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

