
All items might not be available in aswaaq mart قد ال تتوفر بعض المنتجات في فروع أسواق مارت

عروض اليوم الوطني 

O�er Valid from 1st December till 19th December

UAE National Day O�ers

 يسري العرض من 1 ديسمبر حتى 19 ديسمبر 2020



اشتر بأكثر من 3000 درهم شهريًا واحصل على عائد نقدي بقيمة 2%10
درهم

Eggplant Premium Local KgOrganic Okra 250GmsTomato Organic Pack
طماطم عضوية - قطعةبامية عضوية 250 جرامباذنجان محلي - كيلو 350

495

650

295

750

450

AED

AED

AED

AED

AED

AED

درهم

درهم

درهم

درهم

درهم

درهم

As a company that prides itself on being a part of the UAE community, aswaaq has always aimed to embrace its roots and 
encourage local suppliers and partners to flourish. From ours earliest days, we have worked to emulate our ethos:
From the community, for the community. 

As such, we continue to create connections with local farmers, suppliers and companies, to support local businesses and 
create deeper and more meaningful bonds with our customer base, as well as our stakeholders and partners. By sourcing 
products from homegrown companies and partners, we can continue to evolve, flourish and grow while o�ering customers 
across the region fresh and high quality produce, meats, and products.

Fresh for you!
أحضر طازج ألجلك

ما ت حج لت ين ةم

ما ت حج لت ين ةم

ما ت حج لت ين ةم

Fresh for you!
أحضر طازج ألجلك

ما ت حج لت ين ةم

تفخــر شــركة أســواق بكونهــا جــزًءا مــن المجتمــع ا£ماراتــي، وتســعى دائًمــا إلــى االنتمــاء إلــى جذورها وتشــجيع 
المورديــن والشــركاء المحلييــن علــى االزدهــار. ونعمــل منــذ بداياتنــا على إثبــات مبدأنا:

من المجتمع وللمجتمع.
 

ومــن هــذا المنطلــق، نواصــل إقامــة العالقــات مــع المزارعيــن والمورديــن والشــركات المحليــة لدعــم ا¯عمــال 
المحليــة وإقامــة روابــط أعمــق وأكثــر أهميــة مــع قاعــدة عمالئنــا، وكذلــك أصحــاب المصلحــة والشــركاء.

ومــن خــالل توفيــر منتجــات تقدمهــا شــركات وشــركاء محليــون، يمكننــا مواصلــة التطــور واالزدهــار والنمــو 
بينمــا نقــدم لعمالئنــا فــي مختلــف أنحــاء المنطقــة محاصيــل ولحــوم ومنتجــات طازجــة عاليــة الجــودة.

Marrow Local Kg
كوسا محلي - كيلو

Water Melon Green Premium Local Kg
بطيخ محلي فاخر - كيلو

Cauliflower Local Kg
قرنبيط محلي - كيلو

Fruit and Vegetable o�er valid from 1 till 7 December 2020
يسري عرض منتجات الخضروات و الفواكة من 1 إلى 7 ديسمبر 2020



Established in 2016 and located in Al Ain, Emirates 
Bio Farm is the largest private organic farm in the 
UAE. With the help of a team of specialists, the farm 
aims to supply UAE businesses and communities with 
high quality, locally produced and certified organic 
fruits and vegetables.

A family-run project focused on supporting sustainability and fostering 
healthy eating habits within UAE communities, Aranya Farms uses ethically 
sourced produce to grow fresh organic fruits and vegetables. Completely free of 
pesticides, the farm relies on hydroponic growing to cultivate seasonal certified 
organic produce throughout the year.

مدينة  في   2016 عام  فارم  بيو  إمارتس  مزرعة  تأسست 
ا£مارات  دولة  في  خاصة  عضوية  مزرعة  أكبر  وهي  العين، 
من  فريق  بمساعدة  المزرعة  وتسعى  المتحدة.  العربية 
منتجة  عضوية  وخضروات  فواكه  تقديم  إلى  المتخصصين 

ا£ماراتية. والمجتمعات  للشركات  محلًيا  ومعتمدة 

تمثل مزارع آرانيا مشروًعا يخضع £دارة عائلية يركز على دعم االستدامة وتعزيز العادات 
المزرعة  وتستخدم  المتحدة،  العربية  ا£مارات  دولة  مجتمعات  في  الصحية  الغذائية 
الطازجة.  العضوية  والخضروات  الفواكه  لزراعة  أخالقية  بطرق  توريدها  تم  محاصيل 
الزراعة المائية لتوفير محاصيل عضوية موسمية معتمدة خالية  وتعتمد المزرعة على 

تماًما من المبيدات الحشرية على مدار العام.

Capsicum Green Local KgCapsicum Mix Local Pack
فلفل مشكل محلي - عبوةفلفل أخضر محلي - كيلو 595595

AEDAED
درهمدرهم

Fresh for you!
أحضر طازج ألجلك

ما ت حج لت ين ةم

ما ت حج لت ين ةم

ما ت حج لت ين ةم

Fresh for you!
أحضر طازج ألجلك

ما ت حج لت ين ةم



As one of the leading distributors of fresh fruits and vegetables in the region, Elite 
Agro believes in the power of nature and biodiversity, growing produce through 
a meticulous combination of science and innovation. Known as eco-farming, the 
growing technique produces healthy foods while protecting our local flora and 
fauna by maintaining the soil, water and climate.

تُعد شركة إيليت أجرو واحدة من كبرى الشركات الموزعة للفواكه والخضروات الطازجة 
المحاصيل  بزراعة  تقوم  إذ  البيولوجي  والتنوع  الطبيعة  بقوة  وتؤمن  المنطقة،  في 
يُعرف  زراعة  أسلوب  الشركة  وتتبع  واالبتكار.  العلم  من  الدقة  توليفة شديدة  باستخدام 
باسم ”الزراعة ا£يكولوجية“ يعمل على إنتاج أطعمة صحية مع حماية النباتات والحيوانات 

من خالل الحفاظ على التربة والمياه والمناخ.

والخضروات،  الفواكه  زراعة  في  متخصصة  محلية  مزارع  مجموعة  الفردوس  تُعد 
وتطبق في أعمالها المعايير الدولية والممارسات الزراعية الجيدة للحفاظ على أعلى 
مستويات الجودة. و¯نها تقدم مجموعة واسعة من المحاصيل، فإنها تستخدم عدًدا 
من ا¯ساليب العضوية وغير العضوية لزراعة وتوزيع الفواكه والخضروات الطازجة في 

المتحدة. العربية  ا£مارات  أنحاء دولة  مختلف 

A local farming group that specializes in fruits and vegetables, Al Firdouse 
follows International Standards and G.A.P. Procedures to maintain the 
highest quality. With a wide range of produce, the farms employ a mix or 
organic and non-organic techniques to grow and distribute fresh fruits and 
vegetables across the UAE.

Cucumber Local Kg
خيار محلي - كيلو 250

AED
درهم

Fresh for you!
أحضر طازج ألجلك

ما ت حج لت ين ةم

ما ت حج لت ين ةم

ما ت حج لت ين ةم

Fresh for you!
أحضر طازج ألجلك

ما ت حج لت ين ةم

Corn On Cob Skin On Local Kg
عرانيس ذرة محلي - كيلو 495

AED
درهم



عروض اليوم الوطني 
UAE National Day O�ers

18004900
National Day cake Vanilla pc

كعكة اليوم الوطني بالفانيليا - قطعة

AEDAED
درهمدرهم National Day Cup Cakes 4pcNational Day cake Chocolate pc

كعكة اليوم الوطني شوكوال - قطعةكعكة اليوم الوطني 4 قطع 4500
AED
درهم

عروض أسواق للشوي
aswaaq BBQ Combo O�er

O�er valid from 1 till 3 December العرض ساري من 1 ديسمبر حتى 3 ديسمبر 2020

Beef ko�a 12pc(approx. 1kg)
Beef Burger 12pc(approx. 1kg)

Chicken skewers 10pc(approx. 1kg)
Chicken Burger 12pc(approx. 1kg)

Marinated whole chicken 1kg

Beef ko�a 8pc(approx. 800 gms)
Beef Burger 6pc(approx. 600gms)

Chicken skewers 5pc(approx.500gms)
Chicken Burger 6pc(approx. 600gms)

Marinated whole chicken 1kg

ko�a 5pc(approx. 500 gms)
Burger 3pc(approx. 300gms)

Chicken skewers 4pc(approx. 400gms)
Chicken Burger 3pc(approx. 300gms)

Marinated whole chicken 1kg

كفتة لحم بقري 12 قطعة ( 1كجم تقريباً )
برجر لحم بقري 12 قطعة ( 1كجم تقريباً )

أسياخ دجاج 10 قطع ( 1كجم تقريباً )
برجر دجاج 12 قطعة ( 1كجم تقريباً )

دجاج كامل مُتبل 1 كيلو
دجاج كامل مُتبل 1 كيلو

كفتة لحم بقري برازيلي 8 قطع ( 800 جرام تقريباً )
برجر لحم بقري برازيلي 6 قطعة (600 جرام تقريباً )

أسياخ دجاج 5 حبات ( 500 جرام تقريباً )
برجر دجاج 6 حبات (600 جرام تقريباً )

دجاج كامل متبل 1 كيلو

كفتة لحم بقري برازيلي 5 قطع ( 500 جرام تقريباً )
برجر لحم بقري برازيلي 3 قطع ( 300 جرام تقريباً )

أسياخ دجاج 4 قطع ( 400 جرام تقريباً )
برجر دجاج 3 قطع (300 جرام تقريباً )

دجاج كامل متبل 1 كيلو

عرض الباربيكيو العائلي
Barbeque Combo Family

عرض الباربيكيو الصغير
Barbeque Combo Small

عرض الباربيكيو العادي
Barbeque Combo Regular 16650

13900

8200
6900

11600
9500



االجتماعية  الشؤون  وزارة  من  بترخيص  ا¯سماك  لصيادي  التعاونية  دبي  جمعية  تأسست 
االقتصادية  ا¯وضاع  تحسين  إلى  الجمعية  وتهدف   ،1988 لعام   111 رقم  القرار  بموجب 

واالجتماعية لصيادي ا¯سماك المحليين من خالل نشر روح التعاون واالحترام المتبادل. 

Established under a license by the Ministry of Social Affairs, Resolution No. 111 
or 1988, The Dubai Fishermen Cooperative Society is dedicated to improving 
the economic and social standings of local fishermen through a spirit of 
cooperation and mutual respect.

A subsidiary of Al Rawabi Dairy Co. established in April 2020, Butcherz 
specializes in the breeding and supply of fresh and delicious meats. Housed in 
Dubai abattoir in compliance with the highest quality standards approved by 
the Dubai Municipality, the group’s cattle is bred and groomed locally.

التابعة  الشركات  إحدى  وهي   ،2020 عام  من  أبريل  شهر  في  الجزار  شركة  تأسست 
لشركة الروابي لÓلبان. وهي شركة متخصصة في تربية وتوريد اللحوم الطازجة الشهية. 
تتعاون المجموعة مع مقاصب دبي التي تلتزم بأعلى معايير الجودة المعتمدة من بلدية 

دبي، وتقدم لحوًما طازجة مستمدة من مواشي تتم تربيتها ورعايتها محلًيا.

Local Sherri KgKingfish Small  Kg
سمك كنعد - كيلوسمك شعري - كيلو

AED2795
درهم

AED3395
درهم

Al Rawabi Local Meat Boneless Kg AlRawabi Local Meat Ko�a Kg
الروابي لحم محلي بدون عظم - كيلو 3995الروابي كفتة لحم - كيلو

AED
درهم 3995

AED
درهم

O�er valid from 1 till 14 December 2020
العرض ساري من 1 ديسمبر حتى 14 ديسمبر 2020



Considered as pioneers of poultry farming in the UAE, 
Al Rawdah specializes in the distribution of fresh 
chicken and processed meats across the UAE. Naturally 
fed and of the highest quality, the group’s products 
are sourced locally in an ethical manner and following 
international standards, ensuring consumers benefit 
from the highest quality fresh products on a daily basis. 

المتحدة،  العربية  اإلمارات  في  الدواجن  تربية  في  الرائدة  الشركات  من  الروضة  شركة  تُعد 
وتتخصص في توزيع لحوم الدواجن الطازجة واللحوم المصنعة في مختلف أنحاء دولة اإلمارات 
الحصول  ويتم  طبيعية  تغذية  تتلقى  الجودة  فائقة  دواجن  المجموعة  تربي  المتحدة.  العربية 
منتجات  للمستهلكين  يضمن  مما  العالمية،  للمعايير  وفًقا  أخالقي  بأسلوب  محلًيا  عليها 

طازجة فائقة الجودة كل يوم. 

Fresh Labana Kg
لبنة طازجة - كيلو

Al Rawdah whole leg 500Gm

Fresh Halloumi Cheese Roll Kg

الروضة أفخاذ دجاج 500 جرام

جبنة حلومي طازجة - كيلو

1750
AED
درهم

2890
AED
درهمدرهم

1195
AED
درهم

Located in Al Ain and committed to supplying high 
quality organic products, Al Dahra Farms specialize in 
the manufacture and distribution of dairy products and 
by-products using only fresh cow milk. With a range that 
includes delicacies such as Halloumi, Feta, Paneer, Labneh, 
Naboulsi and Akawi cheese among others, the farms 
operate HACCP, HALAL and EISMA-certified facilities.

منتجات  بتقديم  وتلتزم  العين  مدينة  في  الظاهرة  مزارع  تقع 
تصنيع  في  متخصصة  مؤسسة  وهي  الجودة،  عالية  عضوية 
باستخدام  الثانوية  والمنتجات  األلبان  منتجات  وتوزيع 
مرافق  مجموعة  المزارع  وتدير  فقط.  الطازج  البقري  الحليب 
المخاطر  لتحليل  الحرجة  المراقبة  نقاط  شهادة  على  حاصلة 
للمواصفات  اإلمارات  هيئة  وشهادة  حالل  وشهادة   )HACCP(
الحلوم  مثل  األجبان  أشهى  من  مجموعة  وتنتج  والمقاييس، 

وغيرها. والعكاوي  والنابلسية  واللبنة  والبانير  والفيتا 

Offer valid from 1 till 14 December 2020
العرض ساري من 1 ديسمبر حتى 14 ديسمبر 2020



Al Ain Water 12X330ml Mega Offer
میاه العین ۱۲ × ۳۳۰ مل عرض میجا

Yoplait Petit Filous 8x50g Assorted Flavors
جرام نكھات متنوعةيوبلیه بتیت فیلوس ٥۰x۸

میاه العین ۱۲ × ۳۳۰ مل عرض میجا

Al Ain Zero 6x1.5LTR/12x500ml Special Offer

۱٫٥x٦٥۰۰x۱۲عرض خاص مل /لتر ۱٫٥ عرض خاص٦۱۲ مل /لتر

جرام نكھات متنوعةيوبلیه بتیت فیلوس ٥۰x۸

Capri-Sun 10x200ml Assorted Flavors

 Al Ain Water 1.5LTR Mega Offer
میاه العین

475

650475

995

1695



عروض اليوم الوطني 
UAE National Day O�ers

 

 

9

Mai Dubai Water 24x200Ml

Lacnor Strawberry/Chocolate Milk 12x180 Ml

Balade Halloumi Cheese 250Gm 2+1 Free

Sirma Natural Mineral Water 12x330 Ml

Jenan DHA Omega 3 White/Brown Eggs 30Pc

Pinar Cream Cheese Spread 2x500Gm

Coca Cola So� Drink 6x330Ml+ 
Schweppes Soda 6x300 Ml Free

ماي دبي مياه 24×200 مل

الكنور حليب فراولة / شوكوالته 12×180 مل

بلدي جبنة حلومي 250 جرام 2+1 مجانا

سيرما مياه معدنية 12×330 مل

جنان بيض أوميجا 3 أبيض / بني 30 حبة

بينار جبنة كريمي 2×500 جرام

كوكا كوال مشروب غازي 330x6 مل
+ شويبس 300x6 مل مجانًا

795

895

675
1450

1795

1750

Balade Ayran Original/Mint 6x225 Ml

Khazan Smoked Turkey 250Gm/Beef 
Jumbo 500Gm

بلدي لبن عيران أصلي / نعناع 6×225 مل

خزان لحم ديك رومي مدخن 250 جرام / لحم بقري 500 جرام

450

17951495

Purchase with more than 3000 AED monthly and earn 10% cashback



10

450

975 895

595

1095

350



11

28952695

3495

1695 2695

995

995

1050



2750

675

695

750

London Dairy Mini Ice Cream Assorted 6X60Ml
لندن ديري ايس كريم متنوع 6×60 مل

Kitco Stix Potato Sticks
Assorted 6X45Gm

Kitco Nice Chips Assorted 21X14G Sp

Kitco Kettle Cooked Seasalt 
Assorted Chips 2x150Gm

كيتكو شرائح بطاطا 
متنوعة 6×45 جرام

كيتكو شرائح بطاطا متنوعة 21×14 جرام

كيتكو شرائح بطاطا 
متنوعة 2×150 جرام



عروض اليوم الوطني 
UAE National Day O�ers
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Lipton Yellow Label Tea Bag 100S @Sp

Emirates Macroni Assorted Pasta 4 x 400Gm

Number8 Organic Black Chia Seeds 320G

Najjar Cafe Classic With Cardamom 200Gm

Nawar Sunflower Oil 4Ltr

Majestic Brown Sugar Sticks 2X350Gm
ليبتون شاي أكياس 100 حبة

ا£مارات معكرونة متنوعة 4×400 جرام

نمبر إيت بزور الشيا 320 جرلم

نجار قهوة بالهيل 200 جرام

نوار زيت عباد الشمس 4 لتر

ماجستك سكر بني 2×350 جرام

950

895

1150

1895

Aseel Vegetable Ghee 2X500Gm

NUMBER8 Organic Mix Quinoa Grains 320Gm

أصيل سمن نباتي 2×500 جرام

نمبر إيت حبوب الكينوا 320 جرام

995

16501695

1200

American Classic Mayonnaise 2X32Oz
أمريكانا مايونيز 2×32 أونصة

995

Scan & Shop online with aswaaq



Kit Kat 2Finger Mini Box 16X13.5Gm

Safari Grills Potato Chips 2x60Gm

Vegeta Bechamel Mix Assorted 3 X 45Gm

Nom Noms Marshmallow Assorted 300Gm

Best Sunflower Seeds 25X25Gm

Mellys Chocolate Cookies Butter Spread 100Gm
كيت كات شوكوالتة 16×13.5 جرام

سفاري رقائق البطاطا 2×60 جرام

فيجيتا خلطة البشاميل 3×45 جرام

نوم نومز مارشميلو خالي من الغولتين 300 جرام

بست بزور دوار الشمس 25×25 جرام

ميليز شوكوالتة قابلة للدهن 100 جرام

4501695

Date Crown Majdool 500Gm 

Saladitos Luisine Beans 600Gm

تاج التمور تمر مجدول 500 جرام

ساالديتوس ترمس 600 جرام

Maggi Noodle Soup 12X60Gm
ماجي شوربة نودلز بالدجاج 12×60 جرام

1295895795

2195

2895675695

حلول تكنولوجية لبيئة ذكية... حمل تطبيق:14



أسواق مياه معدنية 
6×1.5 لتر ألف سكر 2 كيلو

ألف طحين رقم 
2 - 5 كيلو

ألف سائل لغسل 
الصحون متنوع 1 لتر

ألف صابون اليدين 
متنوع 1 لتر ألف مطهر 750 كل

425 550 995

595 495 795



Wow Multipurpose Antibacterial 
Wipes 80 Sheets 1+1

Downy Fabric So�ener Assorted 3LTR

Dettol Original Anti Bacterial Bar Soap 4X165GM

Sanita Bouquet Kitchen Towels 28 CM 3+1 

Lifebuoy Handwash Assorted 700 ML

واو مناديل مبلله 80 حبه 1+1

داوني منعم االقمشة متنوع 3 لتر

ديتول صابون اليدين 4×165 جرام

سانيتا بوكيه مناشف ورقية 1+3

اليف بوي صابون اليدين متنوع 700 مل

1095

Lifebuoy Total10 Sanitizer 55 Ml
اليف بوي معقم اليدين 55 مل

Omo Washing Detergent Powder 
Assorted 2.5kg

أومو مسحوق غسيل المالبس 2.5 كيلو

1795

1575

495

16

15251995

1125

اشتر بأكثر من 3000 درهم شهريًا واحصل على عائد نقدي بقيمة %10
درهم

Jif Cream Cleaner Assorted 2X500M
جف منظف متنوع 2×500 مل

1395

Aswaaq National Day Facial Tissue I love 
UAE 150X2Ply

أسواق محارم للوجه 2×150 محرمة

995



995

395
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Zoflora Concentrated Disinfectant Assorted 500 ML
زوفلورا مطهر مركز متنوع 500 مل

1775

Clorox Original Bleach 470ml

Buy 1 Get 1 Free

كلوركس سائل مبيض 470 مل

 اشتري 1 و احصل علي 1 مجانا

425



عروض اليوم الوطني 
UAE National Day O�ers

19

Pen With UAE Flag Colors /Pc

UAE National Day Kids/ Adults Cotton Cap /PC

Electric Train Track Set

Notebook With UAE Flag Color /Pc

National Day Face Mask For Kids/PC

Two Tone Mug With UAE Media Logo/PC
قلم ملون علم ا£مارات العربية / قطعة

قبعة قطنية لالطفال/ للكبار/ قطعة

لعبة القطار لÓطفال

دفتر مالحظات لون علم ا£مارات / قطعة

قناع الوجه لليوم الوطني لÓطفال / قطعة

كوب مع شعار الهوية ا£عالمية لÙمارات / قطعة

740

525

1150

National Day Safety Pouch/PC

Canadian Games Family Board 
Games Assorted / pc

حقيبة السالمة لليوم الوطني / قطعة

ألعاب لوحية متنوعة / قطعة

29002400

1680

Tack Pro Swi� I Foam Gun 2Pc 14 Darts
تاك برو 2 بندقية مع طلق فوم 

9502520

4800

Let’s all go smart ... Scan and download aswaaq:



www.aswaaqretail.ae

.Note: The online delivery partners are available in certain stores.مالحظة: تتوفر خدمة التوصيل عبر شركائنا من مواقع محددة

عمالئنا ا�عزاء، استمتعوا بالتسوق في أسواق عبر التطبيقات التالية: 

إمسح للتعرف على فروعنا

Our valued customers, enjoy shopping at aswaaq from 
the below delivery applications: 

 Scan to view our locations

وعبر موقعنا االلكتروني :

www.soopamarket.comwww.swan.shop www.instashop.com

947490

www.dukkaani.comwww.talabat.com

www.aswaaqonline.ae And our online platform:

Bayara Cashews 
Jumbo 400Gm Sp

Bayara Mixed 
Nuts 300Gm Sp

Bayara Cashews Salted 
150Gm Special Price

Bayara Mix Nuts Extra 
150Gm Special Price

Bayara Pistachios 
Salted150Gm Sp

Bayara Almonds 
Jumbo 400Gm Sp

بايارا  كاجو 
جامبو 400 جرام

بايارا مكسرات 
مشكلة 300 جرام

بيارا كاجو مملح 
150 جرام

بايارا مكسرات 
مشكل 150 جرام

بيارا فستق مملح 
150 جرام

بايارا لوز جامبو 
400 جرام 2350

895850850 850

1795




