
!LOW PRICES AND SO MUCH MOREأكـثـر بكثـيـــــر مـــن مجـــــرد توفيـــــر!
All offers on: www.carrefouroman.com www.carrefouroman.com :جميع العروض على

From 25th June until 8th July 2015من ٢٥ يونيو لغـايـة 8 يوليو ٢٠١٥

Till stocks last حتي نفاذ الكمية

16
72

15
0 

ت/
ريال 1RIALس.

.990
زيت للقلي )نور( ١,٨ لتر
Noor frying oil 1.8L

2
PCS 19RIAL ريال

.900
أرز بسمتي )روزانا( ٣٨ كيلو + ٥ كيلو

Rozana basmati rice 38kg + 5kg

43kg



CARREFOUR GIFT CARD
A PERFECT GIFT FOR THIS SEASON 

بطـاقات هـدايـا كـارفــور
الهـديــة األمـثـل في هذه المناسبة

Seasons Greetings
موسم ا�عياد
Seasons Greetings
موسم ا�عياد

2

0RIAL ريال

.890
شراب الشعير )باربيكان( ٣٣٠  مل متنوع

Barbican malt beverage 330ml assorted

0RIAL ريال

.890
شوكوالته )كاجال( ٥٠٠ غرام متنوعة

Cagla Complex mixed chocolate 500g

0RIAL ريال

.890
عصير )الكنور( ١٨٠ مل متنوع

Lacnor juice 180ml assorted

1RIAL ريال

.790
بسكويت بالزبدة )أمريكانا( ٩٠٨ غرام

Americana butter cookies 908g

0RIAL ريال

.690
أكواب مياه )العين( ٢٥٠ مل

Al Ain water in cup 250ml

2RIAL ريال

.990
رقائق الذرة المحمصة )كيلوقز( ٧٥٠ غرام

Kellogg’s corn flakes 750g

2RIAL ريال

.190
رقائق بطاطس )برنغلز( ١٦٥ غرام متنوعة

Pringles potato chips 165g assorted

0RIAL ريال

.890
مربي فواكة مشكلة )ديلي فريش( ٤٥٠ غرام

Daily Fresh mixed fruits jam 450g

1RIAL ريال

.690
عسل )الخليجية( ٤٠٠ غرام

Al Khaleejia honey 400g

24
PCS

2
PCS

4
PCS 2

PCS
2
PCS

12
PCS

6
PCS



3

1RIAL ريال

.090
مايونيز )نور(  ٤٢٥ غرام متنوع

Noor mayonnaise 425g assorted

2RIAL ريال

.190
زيت زيتون )الوزير( ٥٠٠ مل

Al Wazir olive oil 500ml

2RIAL ريال

.390
تونا بزيت الزيتون )ريو ماري( ٨٠ غرام

Rio Mare tuna in olive oil 80g

1RIAL ريال

.390
فاصولياء بصلصة الطماطم )لوي( ٢٢٧ غرام

Lui beans in tomato sauce 227g 

0RIAL ريال

.990
فول بالخلطة المصرية )حدائق كاليفورنيا(

 ٤٥٠ غرام

California Garden foul Egyptian
 recipe 450g

0RIAL ريال

.790
صلصة حارة )البستان( ٨٨ مل

Al Bustan hot sauce 88ml

0RIAL ريال

.990
بهارات متنوعة )بران( ٢٥٠ غرام

Pran spices 250g assorted

0RIAL ريال

.890
زيتون كامل أخضر )أكورسا( ٢٠٠ غرام

Acorsa green olives 200g

0RIAL ريال

.890
معكرونة )ماك( ٥٠٠ غرام متنوع

Mak pasta 500g assorted

12
PCS

4
PCS

6
PCS

2
PCS

2
PCS

14
PCS

3
PCS

3
PCS

5
PCS

2.5KG



CARREFOUR GIFT CARD
A PERFECT GIFT FOR THIS SEASON 

بطـاقات هـدايـا كـارفــور
الهـديــة األمـثـل في هذه المناسبة

Seasons Greetings
موسم ا�عياد
Seasons Greetings
موسم ا�عياد

4

1RIAL ريال

.590
صابون )دوڤ( ١٣٥ غرام متنوع

Dove bar soap 135g assorted

4
PCS

1RIAL ريال

.450
معجون أسنان )سيجنال( 

لمحاربة التسوس ١٢٠ مل
Signal cavity fighter toothpaste 120ml

4
PCS 0RIAL ريال

.950
مزيل رائحة العرق )چيليت( ١٥٠ مل

Gillette deo spray 150ml assorted

2
PCS

0RIAL ريال

.430
شامبو )ديتول( ٢٠٠ مل متنوع

Dettol shampoo 200ml assorted

1RIAL ريال

.990
غسول لليد )ديتول( ١ لتر متنوع

Dettol hand wash 1L assorted

0RIAL ريال

.890
لوشن للجسم )رينا كيتي( ٦٢٥ مل متنوع

Rina Ketty body lotion 625ml assorted

1RIAL ريال

.790
غسول للفم )ليسترين( ٥٠٠ مل متنوع

Listerine mouthwash 500ml assorted

2RIAL ريال

.350
شامبو لألطفال )چونسون( ٨٠٠ مل

+ زيت لألطفال  ٢٠٠ مل

Johnson’s baby shampoo 800ml 
+ baby oil 200ml

1RIAL ريال

.490
چل اإلستحمام )چونسون( ٤٠٠ مل + ٢٥٠ مل 

متنوع

Johnson’s body wash 400ml + 250ml 
assorted



5Re-use eco bags!  
  ! أكياس   صديقة  للبيئة

250
Baisa

50
Baisa

1RIAL ريال

.850
مسحوق مزيل البقع )ڤانيش( ٥٥٠ غرام

Vanish stain remover powder pink 550g

0RIAL ريال

.850
منظف متعدد األغراض )مستر ماصل(

 ٣ لتر متنوع
Mr Muscle all purpose cleaner 3L 

assorted

2RIAL ريال

.090
مطري المالبس )داوني( المركز ١ لتر متنوع

Downy concentrate 1L assorted

1RIAL ريال

.890
سائل غسيل الصحون )فيري( ٧٥٠ مل متنوع

Fairy dishwashing liquid 750ml assorted

2RIAL ريال

.990
مبيض مالبس )كلوركس( ٣,٧٨ لتر

Clorox bleach regular 3.78L

5RIAL ريال

.290
حفاضات لألطفال )بامبرز( متنوعة
Pampers premium value pack

 diapers assorted

5RIAL ريال

.500
مسحوق لغسيل المالبس )إريال( ٣ كيلو متنوع

Ariel detergent powder 3kg assorted

2
PCS

3
PCS

2
PCS

3
PCS

1RIAL ريال

.990
منظف و مطهر )بحر( ٧٥٠ مل

Bahar antiseptic disinfectant 750ml 

3
PCS 1RIAL ريال

.090
بخاخ معطر للجو )أير ويك( ٣٤٥ مل متنوع

Air Wick aqua mist air freshener 
345ml assorted

PER

PC

OR

3L

6kg



CARREFOUR GIFT CARD
A PERFECT GIFT FOR THIS SEASON 

بطـاقات هـدايـا كـارفــور
الهـديــة األمـثـل في هذه المناسبة

Seasons Greetings
موسم ا�عياد
Seasons Greetings
موسم ا�عياد

6

Not available in Carrefour Grand Mall, Barka and Salalahغير متوفر في كارفور جراند مول ، بركاء و صاللة

1RIAL ريال

.000
وحدة أدراج ٣ طبقات

3 tiers drawer 

0RIAL ريال

.500
سلة بالستيك

Plastic basket

1RIAL ريال

.000
مصفاة بالستيك مع صينية

Plastic sieve with tray

1RIAL ريال

.000
 طقم أكواب و إبريق ٥ في ١

5 in 1 cups & pot set

1RIAL ريال

.000
طقم سكاكين

Knife set

0RIAL ريال

.500
طقم مالقط غسيل

Pegs set

0RIAL ريال

.500
مبشرة ٦ جوانب
Grater 6 sides

0RIAL ريال

.500
طقم أدوات مطبخ

Kitchen nylon utensils

7
PCS

16
PCS

PER
SET



7

Not available in Carrefour Grand Mall, Barka and Salalahغير متوفر في كارفور جراند مول ، بركاء و صاللة

1RIAL ريال

.000
فوطة تنظيف )أوتو بلس(

AutoPlus chamois towel

0RIAL ريال

.500
طقم أدوات للحديقة

Garden tools set

0RIAL ريال

.500
سترة أمان

Safety vest

1RIAL ريال

.000
مساحة زجاج

Plaster scraper

1RIAL ريال

.000
كشاف سيارة
Lamp for car

1RIAL ريال

.000
بخاخ ٢ لتر

Sprayer 2L

0RIAL ريال

.500
ليفة غسيل )أتوبلس(

AutoPlus microfibre wash pad

0RIAL ريال

.500
حاويات نباتات صغيرة

Small plants pots

2
PCS

4
PCS

3
PCS



!LOW PRICES AND SO MUCH MOREأكـثـر بكثـيـــــر مـــن مجـــــرد توفيـــــر!

www.carrefouroman.com

إتصلوا بنا
على الرقم المجاني

Carrefour
toll free number

0RIAL ريال

.500
غراء لصق )تي+( ٢ غرام

T+ super glue 2g

1RIAL ريال

.000
طقم قاطع )تي+(

T+ knife cutter set

2RIAL ريال

.000
طقم مفكات براغي )چي تي تي(

GTT ratchet screwdriver set

1RIAL ريال

.000
مقبس )تي+( يونيفرسال ٢ مخرج

T+ universal adapter two sockets

0RIAL ريال

.500
طقم مفكات دقيقة )تي+(

T+ precision screwdriver set

1RIAL ريال

.000
USB مروحة صغيرة

USB mini round fan

1RIAL ريال

.500
طقم مفكات مع مصباح)چي تي تي(

 ٨ في ١

GTT screwdriver torch 8 in 1 set

0RIAL ريال

.500
مطرقة مطاطية )تي +(

T+ rubber hammer

31
PCS

11
PCS

10
PCS

 Not available in Carrefour Grand Mall, Barka and Salalahغير متوفر في كارفور جراند مول ، بركاء و صاللة

PER

PC

16
72
15
0




