




“As we are aware of the importance of the small and medium 

enterprise sector, and the entrepreneurship sector, especially 

projects based on innovation, artificial intelligence and 

advanced technologies, and training and empowering young 

people, to benefit from the opportunities offered by this vital 

sector, to be a basic building block in the national economic 

system, our government will Keep tracking the progress in 

these aspects”

His Majesty Sultan Haitham bin Tarik

» إننا إذ ُندرك أهمية قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وقطاع ريادة 

االصطناعي  والذكاء  االبتكار  على  تقوم  التي  المشاريع  سيما  ال   ، األعمال 

والتقنيات المتقدمة ، وتدريب الشباب وتمكينهم ، لالستفادة من الفرص 

منظومة  في  أساسية  لبنًة  ليكون  الحيوي،  القطاُع  هذا  يتيحها  التي 

االقتصاد الوطني، فإن حكومتنا سوف تعمل على متابعة التقدم في هذِه 

الجوانب أواًل بأول «

جــــــاللة السلطـــــــان هيثــــــم بــن طــــــــارق
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 نبـذة عن هيئـــة
 تنميـــة المؤسســات

الصغيــــرة والمتوسطة

ABOUT THE SMES 

DEVELOPMENT AUTHORITY
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The SMEs Development Authority was established by Royal Decree 

No. 107/2020. The main objective of the authority is to develop and 

support small and medium enterprises in the Sultanate and enhance 

their competitiveness.

المرسوم  بموجب  والمتوسطة  الصغيرة  المؤسسات  تنمية  هيئة  أنشئت 

السلطاني رقم )107 /2020( والهدف الرئيسي للهيئة هو تطوير وتنمية ودعم 

المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في السلطنة وتعزيز قدرتها التنافسية.
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HANDICRAFTS
الحرفيـــــــــات
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CREATIVE CRAFTSMAN
الحـرفـــــي المـبــــــدع

Location: Al Dakhiliyah

Profile:  The Creative Craftsman project idea is  transforming 

woods into pens and masterpieces in an exquisite artistic 

way. Using  woods that are available in  Omani environment 

and some of the foreign markets.

Mobile number:+968 99434280

Instagram: creative_craftsman

Email: sshamimi1970@gmail.com

الموقع الجغرافي: محافظة الداخلية
نبذة عن المؤسسة:  تتميز فكرة مشروع الحرفي المبدع بإستغالل 
األخشاب المتوفرة في البيئة العمانية، وبعض من األخشاب الثمينة 
إلى أقالم وتحف بتصاميم  المتواجدة في السوق األجنبية وتحويلها 

فنية إبداعية. 

+968 رقم الهاتف:  99434280
   creative_craftsman :االنستغرام

 sshamimi1970@gmail.com :البريد اإللكتروني
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الموقع الجغرافي: محافظة مسقط
نبذة عن المؤسسة: شركة عمانية متخصصة في صناعة المنتجات 
مثل:  العماني.  التراث  عبق  من  المستوحاة  العصرية  الخشبية 
والميداليات،  والمزهريات،  التقطيع،  وألواح  والطاسات،  الصحون، 

والكراسي.

 
 +968 رقم الهاتف: 92595049

Sultan_woodhandicraft :االنستغرام
sss14456@hotmail.com: البريد اإللكتروني 

Location: Muscat 

Profile: Sultan Wood Handicrafts is an Omani company 

that provides wood handicraft products inspired by 

the rich culture of Oman. Such as plates, bowls, cutting 

boards, vases, medals, and chairs.

Mobile number: +968 92595049

Instagram: Sultan_woodhandicraft

Email: sss14456@hotmail.com

SULTAN 
FOR WOOD HANDICRAFTS

سلطان
للحرف الخشبية اليدوية
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QUOOT AL QLOOB 
PRINT

مطبعة قوت القلوب

Location: South Al Batinah

Profile: Quoot Al Qloob Print is a registered Omani 

Trademark manufactures exquisite masterpieces with 

any customised shapes based on customers needs using : 

wood, forex, acrylic, and paper prints.

Mobile number:  +968 93346116 

Instagram: quoot_print

Email:  quoot2013@gmail.com

الموقع الجغرافي: محافظة جنوب الباطنة
نبذة عن المؤسسة: عالمة تجارية مسجلة تعمل على تصنيع تحف 
فنية  إبداعية بأشكال مختلفة حسب الطلب بإستخدام : األخشاب، 

الفوركس،األكريليك والطباعات الورقية.

+968 رقم الهاتف: 93346116
quoot_print :االنستغرام

 quoot2013@gmail.com:البريد اإللكتروني
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Location: Muscat

Profile: Handicraft House is an Omani company 

specialised in the production, sale, marketing, promoting 

and packaging of Omani handicraft products made by 

talented Omanies.

Mobile number: +968 92957999

Instagram: daralherfya

Email: w.handicrafts@gmail.com

 HANDICRAFT HOUSE
دار الحـرفيــــــــــــة

الموقع الجغرافي: محافظة مسقط
وبيع  إنتاج  في  متخصصة  شركة  الحرفية  دار  المؤسسة:  عن  نبذة 
المصنوعة  العمانية  الحرفية  المنتجات  وتعليب  وترويج  وتسويق 

 عمانية موهوبة.
ٍ
بأيد

+968 رقم الهاتف: 92957999
daralherfya: االنستغرام

w.handicrafts@gmail.com: البريد اإللكتروني
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 ZAKHRAF TRADING 
زخراف للتجارة

الموقع الجغرافي: محافظة شمال الباطنة
صناعة  في  متخصصون  للتجارة  زخراف  المؤسسة:  عن  نبذة 
بعد  جيًلا  األجيال  تتوارثه  عماني  ارث  تعتبر  التي  العمانية  المناديس 
جيل، ومتخصصون كذلك في صناعة التحف والصناديق و الشطرنج.
لإلجادة  قابوس  السلطان  جائزة  أهمها  عدة،  جوائز  على  حاصلين 

الحرفية عام ٢٠١٨م. 

+968 رقم الهاتف: 99033397
zakraf_trd :االنستغرام

sahq-alasdaf@hotmail.com :البريد اإللكتروني

Location: Al Batinah North

Profile: Zakhraf Trading Specialised  in manufacturing  

wooden products like Al Mandoos, which is considered an 

ancient heritage passed from one generation to another, 

They also specialise in the manufacturing of antiques, and 

chess. 

They received many awards, the special one was the Sultan 

Qaboos craftsmanship award in 2018.

Mobile number:+968  99033397 

Instagram:  zakraf_trd

Email: sahq-alasdaf@hotmail.com
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Location: Al Dakhiliyah

Profile:  Creative Textile is an Omani company specialised 

in making high quality textiles with modern designs , 

such as dagger belts, ammunition belts, medals, dining 

sets, bedspreads, and wall hangings.

Mobile number:+968 92793302

Instagram: remal1234

Email:reemleen1234@gmail.com

CREATIVE TEXTILE 
ابداعات نسجية

الموقع الجغرافي: محافظة الداخلية
متخصصة  عمانية  شركة  نسجية  ابداعات  المؤسسة:  عن  نبذة 
الجمال،  بتفاصيل حضارية وعصرية فائقة  المنسوجات  في تصنيع 
السفرة،  وأطقم  والميداليات  الذخيرة  ومحازم  الخنجر  أحزمة  مثل: 

والمفارش والمعلقات الجدارية. 

+968 رقم الهاتف: 92793302
remal1234 :االنستغرام

reemleen1234@gmail.com :البريد اإللكتروني
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TOUCH OF ARTS 
اللمسات الفنية

Location: Muscat 

Profile: Touch of Arts specialises in selling handmade 

crochet woollen products that have unique colours and 

designs, such as souvenirs, medals, bedsheet, Japanese 

dolls, and other distinctive products.

Mobile number: +968 93661150

Instagram: lamsa789

Email:munahamed1212@gmail.com

الموقع الجغرافي: محافظة مسقط
المنتجات  بيع  في  متخصصة  مؤسسة  المؤسسة:  عن  نبذة 
الصوفية المصنعة يدوًيا بفن الكروشيه بألوان وتشكيالت متفردة، 
مثل: الهدايا التذكارية والميداليات والمفارش والدمى اليابانية وغيرها 

من المنتجات المميزة. 

+968 رقم الهاتف: 93661150
lamsa789 :االنستغرام

munahamed1212@gmail.com :البريد اإللكتروني
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Location: Al Dakhiliyah

Profile:  Qalaat Al Turath is an Omani company Specialised 

in manufacturing artefacts and sculptures such as castles, 

forts, censers, and clay bowls.

Mobile number: +968 92048164

Instagram: qalaaturath

Email: rashidshukery@gmail.com

QALAAT AL TURATH
قـلعـــــــة التـــراث

الموقع الجغرافي: محافظة الداخلية
نبذة عن المؤسسة: قلعة التراث شركة عمانية تعمل على تصنيع 
والمجامر،  والحصون  كالقالع  والمنحوتات  الفنية  التحف  أنواع  أروع 

وطاسات الطين.

+968 رقم الهاتف:92048164
qalaaturath :االنستغرام

rashidshukery@gmail.com :البريد اإللكتروني
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SADEEM QURTABA 
TRADING 

سديم قرطبة للتجارة

Location: Muscat

Profile: Sadeem Qurtaba Trading is an Omani company 

specialising in transforming wood and marble into 

exquisite artefacts and sculptures inspired by Oman’s 

heritage and civilization.

Mobile number: +968 95231135

Instagram: zainabart3

Email: umahoodart@gmail.com

الموقع الجغرافي: محافظة مسقط
في  متخصصة  شركة  للتجارة  قرطبة  سديم  المؤسسة:  عن  نبذة 
تحويل الخشب والرخام إلى تحف ومنحوتات فنية بديعة ذات طابع 

تراثي وحضاري مميز. 

+968 رقم الهاتف: 95231135
zainabart3 :االنستغرام

umahoodart@gmail.com :البريد اإللكتروني
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Location: Muscat 

Profile: Mini Factory is an Omani company that provides 

high-quality metal products using the newest technology 

to make unique designs like art paintings, wall clocks, 

house number plates, and shop signs.

Mobile number:  +968 94333224

Instagram:  Mini.factory.om

Email:  zoz.hadhrami@hotmail.con

MINI FACTORY 
المصنع الصغير

الموقع الجغرافي: محافظة مسقط
نبذة عن المؤسسة: المصنع الصغير شركة عمانية تقدم منتجات 
ومن  عالية،  وكفاءة  جودة  وذات  حديثة  وتقنيات  بأجهزة  معدنية 
الحائط، وأرقام منازل، ولوحات  الفنية، وساعات  اللوحات  منتجاتها:  

المحالت.

+968 رقم الهاتف: 94333224
Mini.factory.om :االنستغرام

zoz.hadhrami@hotmail.con :البريد اإللكتروني
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Location: Dhofar 

Profile:  Nasmat Al Khareef Trading is an Omani company 

that offers craft products inspired by the heritage of 

Oman using pottery and ceramics.

Mobile number: +968 92651112

Instagram:nasmatalkhareef 

Email: nasmatalkhareef@gmail.com

NASMAT AL KHAREEF 
TRADING

نسمة الخريف للتجارة

الموقع الجغرافي:محافظة ظفار
نبذة عن المؤسسة: شركة متخصصة في صنع المنتجات الحرفية 
من الفخار والخزف بأشكال مختلفة و تقليدية مستوحاة من التراث 

العماني األصيل. 

+968 رقم الهاتف: 92651112
nasmatalkhareef :االنستغرام

nasmatalkhareef@gmail.com :البريد اإللكتروني



21W W W.SME.GOV.OM

Location: Muscat

Profile: Asma art is an Omani brand Specialised in artwork 

inspired by Omani nature,Manufacturing the antiques 

and gifts such as plates and wall paintings using resin 

material.

Mobile number: +968 94447907  

Instagrm: asma_nature_art

Email: asmaa92alhmadani@gmail.com

 ASMA ART

الموقع الجغرافي: محافظة مسقط
في  متخصصة  عمانية  عالمة  آرت  أسماء  المؤسسة:  عن  نبذة 
باستخدام  العمانية،  الطبيعة  من  المستلهمة  الفنية  الصناعات 
واللوحات  التقديم،  أواني  كـ  والهدايا  التحف  صناعة  في  الريزن  مادة 

الجدارية.

+968 رقم الهاتف: 94447907
asma_nature_art :االنستغرام

 asmaa92alhmadani@gmail.com :البريد اإللكتروني

 أسماء آرت
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 كونكريت
 CONCRETE

Location: Al Sharqiya South

Profile: Concrete is an Omani brand providing customised 

gypsum craftsmanship for all occasions. 

Mobile number: +968 99344792

Instagram: zooz.3rt

Email: zamzam.hanashi@gmail.com

الموقع الجغرافي: محافظة جنوب الشرقية
توفير  المؤسسة: كونكريت عالمة عمانية متخصصة في  نبذة عن 
لكافة  وتوزيعات  الطلب  على  بناًء  الجبس   من  حرفية  صناعات 

المناسبات .

+968 رقم الهاتف: 99344792
zooz.3rt :االنستغرام

 zamzam.hanashi@gmail.com :البريد اإللكتروني
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DHOFAR CRAFT CENTRE

 مركز ظفار لألعمال
الحرفية

Locations: Dhofar

Profile: Dhofar Centre manufactures and sells handicraft 

products such as pottery, leather, palm leaves, clothes, 

Dukhoon, perfumes, and frankincense.

Mobile number: +968 99085513

Email: abualhala2a@hotmail.com

الموقع الجغرافي: محافظة ظفار
نبذة عن المؤسسة: يقوم مركز ظفار  بصناعة وبيع المنتجات الحرفية 
مثل صناعة الفخار والجلود والسعفيات والمالبس التقليدية والبخور 

والعطور واللبان. 

+968 رقم الهاتف: 99085513
 abualhala2a@hotmail.com:البريد اإللكتروني
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ALMADAR

المدر

Locations: North Al Batinah 

Profile: Specialised in making ceramics since 2001 in 

modern and traditional shapes.

Mobile number: +968 98910006  

Instagrm: Almadargallery 

Email: almadargallery@gmail.com

الموقع الجغرافي: محافظة شمال الباطنة 
نبذة عن المؤسسة: متخصصون في صناعة الخزف منذ ٢٠٠١ بأشكال 

عصرية وتراثية. 

+968 رقم الهاتف: 98910006
Almadargallery :االنستغرام

almadargallery@gmail.com :البريد اإللكتروني
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ORNAMENTS AND JEWELRY
 الحلي والمجوهرات
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Location: Muscat

Profile:  M jewellery is an Omani brand Specialised in 

designing gold jewellery that combines elegance and 

authenticity.

Mobile number: +968 95522651

Instagram: m.jewwellery 

Email: Sharifa.om.15@gmail.com

M JEWELLERY
  أم للمجوهرات

الموقع الجغرافي: محافظة مسقط
متخصصة  عمانية  عالمة  للمجوهرات  أم  المؤسسة:  عن  نبذة 
واألصالة  األناقة  بين  تجمع  بطريقة  الذهب  مجوهرات  تصميم  في 

العربية العمانية. 

+968 رقم الهاتف: 95522651
m.jewwellery :االنستغرام

Sharifa.om.15@gmail.com :البريد اإللكتروني
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Location: Al Batinah North

Profile: Spinel Jewellery is a registered Omani brand 

Specialised in manufacturing jewellery by  gold, silver, 

and natural stones with classic designs and distinctive 

craft.

Mobile number: +968 96906239

Instagram: spinel_oman  

Email: bbbaa1236@gmail.com

SPINEL JEWELLERY
سبنل للمجوهرات

الموقع الجغرافي: محافظة شمال الباطنة
نبذة عن المؤسسة: سبنل للمجوهرات عالمة عمانية مسجلة في 
الطبيعية  واألحجار  والفضة  الذهب  من  المجوهرات  صناعة  مجال 

بتصاميم كالسيكية، و مصاغة بجودة عالية. 

+968 رقم الهاتف: 96906239
  spinel_oman :االنستغرام

bbbaa1236@gmail.com :البريد اإللكتروني
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Location: Al Dakhiliyah 

Profile: Ahmed Seif Al Furqani is a well-known company 

in the sale and formulation of silverware such as Khanjer 

and swords as well as gold jewellery. It has been in the 

jewellery business since 1995. 

Mobile number: +968 99370282

Instagram: jewll3_

Email: ahmedfurqani329@gmail.com

AHMED SEIF AL FURQANI
 أحمد سيف الفرقاني

الموقع الجغرافي: المحافظة الداخلية
نبذة عن المؤسسة: تعد شركة أحمد سيف الفرقاني لبيع وصياغة 
الشركات  أحد  الذهب،  ومجوهرات  والسيوف  كالخناجر  الفضيات 

الرائدة في تجارة الذهب منذ عام 1995م. 

+968 رقم الهاتف: 99370282
 jewll3_ :االنستغرام

ahmedfurqani329@gmail.com :البريد اإللكتروني
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Location: Al Dakhiliyah 

Profile: Ishraqat Silver for Craftsmen produces jewellery 

made of silver and gold-plated silver like women’s 

jewellery and Khajer .It also provides handcrafted pottery 

products.

Mobile number: +968 92103467

Instagram: Na_silver  

Email: To7af_76@hotmail.com

ISHRAQAT SILVER 
CRAFTSMEN

 اشراقات فضية

الموقع الجغرافي: محافظة الداخلية
مصنوعة  مجوهرات  بتوفر  المؤسسة  تتميز  المؤسسة:  عن  نبذة 
من الفضة والفضة المطلية بالذهب كالحلي النسائية والخناجر، كما 

توفر أيضا منتجات حرفية بالفخار.

+968 رقم الهاتف: 92103467
 Na_silver :االنستغرام

To7af_76@hotmail.com :البريد اإللكتروني
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Location: Muscat

Profile: Hilia is a well-known Omani brand offering silver 

jewellery, daggers and swords, along with a variety of 

antiques and gifts. 

Mobile number: +968 95461656

Instagram:  Hiliaom

Website: www.hiliastore.com

HILIA
حلية

الموقع الجغرافي:  محافظة  مسقط
نبذة عن المؤسسة: شركة عمانية متخصصة في الصناعات الفضية 
مجموعة  إلى  باإلضافة  والسيوف  والخناجر  النسائية  الحلي  مثل 

متنوعة من التحف والهدايا.

+968 رقم الهاتف: 95461656
 Hiliaom :االنستغرام

www.hiliastore.com :الموقع اإللكتروني
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Location: Al Dakhiliyah 

Profile:  Majan jewellery Specialised in design and produce  

affordable and trendy  jewellery in Oman. Using high 

quality material of gold and silver .

Mobile number: +968 95842200

Instagram: majan_ jewellery 

Email: h95842200m6@gmail.com

MAJAN JEWELLERY
 مجان للمجوهرات

الموقع الجغرافي:محافظة الداخلية
تصميم  في  متخصصون  للمجوهرات  مجان  المؤسسة:   عن  نبذة 
أنيقة  حلي  لتوفير  عمان  في  والمجوهرات  الحلي  أفخم  وصناعة 

وعصرية بأسعار مناسبة وذات جودة عالية. 
 

+968 رقم الهاتف: 95842200
majan_jewellery :االنستغرام

h95842200m6@gmail.com :البريد اإللكتروني
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Location: Al Dakhiliyah

Profile: An institution specialising in the sale and 

manufacture of traditional jewellery made of silver, such 

as ornaments and omani daggers.

Mobile number: +968 92273266

Instagram: almalaki_2

Email:alaufi5312@gmail.com

ALMALAKI

  الملكي للفضيات
والعطور والهدايا

الموقع الجغرافي: محافظة الداخلية
وصناعة  بيع  في  متخصصة  مؤسسة  المؤسسة:  عن  نبذة 

المجوهرات التراثية المصنوعة من الفضة مثل الحلي والخناجر .

+968 رقم الهاتف: 92273266
almalaki_2 :االنستغرام

alaufi5312@gmail.com :البريد اإللكتروني
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Location: Muscat

Profile: A leading Omani institution in high-quality 

silverware by talented Omanis, Our vision is to achieve 

success and create new standards in silverware through 

high levels of expertise and creativity.

Mobile number: +968 96178634

Instagram: droor.om

Email:almafarede@hotmail.com

DROOR
درور

الموقع الجغرافي: محافظة  مسقط
نبذة عن المؤسسة:  مؤسسة عمانية رائدة في المشغوالت الفضية 
عالية الجودة بأيادي عمانية ، رؤيتنا تحقيق النجاح وخلق معايير جديدة 
في المشغوالت الفضية من خالل مستويات عالية الخبرة واإلبداع. 

+968 رقم الهاتف: 96178634
droor.om :االنستغرام

almafarede@hotmail.com :البريد اإللكتروني
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Location:  Muscat

Profile: A registered trademark concerned with designing 

and crafting silver and gold jewellery, characterised by its 

high quality and exclusive designs.

Mobile number: +968  98196912

Instagram: kidanioman 

Email:Kidanioman@hotmail.com

 KIDANI OMAN
كداني عمان

الموقع الجغرافي: محافظة مسقط
نبذة عن المؤسسة: عالمة تجارية مسجلة تهتم بتصميم وصياغة 
العالية  بجودتها  تتميز  والذهب،  الفضة  من  والمجوهرات  الحلي 

وتصاميمها الحصرية. 

رقم الهاتف: 98196912  968+
 kidanioman :االنستغرام

Kidanioman@hotmail.com :البريد اإللكتروني
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AROMATICS
العطريــــات



40 W W W.SME.GOV.OM

Location: Muscat, Dubai 

Prof ile:  Bakhoor Al Joori is an Omani brand that offer 

classic and modern aromatic products such as incense, 

oud, Arabic and French perfumes, Luban, cosmetics, oils, 

soap, and distillation of Omani Luban.

Mobile number:+968  95214042

Instagram: boukhor_aljoory

Email: aljooryboukhor@hotmail.com

BAKHOOR
 AL JOORI 

بخور الجوري

الموقع الجغرافي: محافظة مسقط ، دبي
أنواع  أجود  تقدم  عمانية  عالمة  الجوري  بخور  المؤسسة:  عن  نبذة 
البخور  مثل:   مميزة  وحديثة  كالسيكية  بنكهات  العطرية  المنتجات 
والعود والعطور العربية والفرنسية، اللبان ومشتقاته، مستحضرات 

التجميل والزيوت ،الصابون وتقطير اللبان العماني. 

+968 رقم الهاتف: 95214042
boukhor_aljoory :االنستغرام

aljooryboukhor@hotmail.com :البريد اإللكتروني
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Location: Muscat, Al Batinah, Al Dakhiliyah, Al Sharqiyah 

& Dhofar.

Prof ile: Atyab Al Malak is a well-known Omani brand That 

offers luxurious, highest quality, and natural fragrances 

such as perfumes, oils, hand creams, incense, and natural 

soap.

Mobile number: +968 92022101

Instagram: atiab_almalak

Email: atiab_almalak@hotmail.com

ATYAB AL MALAK
أطيــاب المــالك

محافظة  الباطنة،  محافظة  مسقط،  الجغرافي:محافظة  الموقع 
الداخلية، محافظة الشرقية ومحافظة ظفار.

رائدة في مجال  المالك شركة عمانية  المؤسسة: أطياب  نبذة عن 
العطور، تقدم مجموعة فاخرة ومتكاملة من الباقات العطرية ذات 
العطور  مثل:  وفرنسية  شرقية  طبيعية  بنكهات  العالية،  الجودة 

والزيوت وكريمات اليد، والبخور والصابون الطبيعي.

+968 رقم الهاتف: 92022101
atiab_almalak :االنستغرام

atiab_almalak@hotmail.com :البريد اإللكتروني
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المواقع الجغرافي: محافظة مسقط
نبذة عن المؤسسة: ليمانة العود هي عالمة عمانية متخصصة في 
صناعة أفخم أنواع البخور والعطور منذ أكثر من ٣٠ عاًما، تتميز ليمانة 
العود بعطورها الفريدة التي تحمل بين طياتها التراث العريق وعبق 

األصالة. 

+968 رقم الهاتف: 99474668
laimanat_oud :االنستغرام

 Rahmalkharusi@gmail.com :البريد اإللكتروني

Location: Muscat 

Profile: Laimanat Oud is a unique Omani Brand 

manufacturing exquisite types of incense and perfumes 

for more than 30 years. Laimanat Oud captures the Omani 

culture and authenticity in its products.

 

Mobile number: +968 99474668

Instagram: laimanat_oud

Email: Rahmalkharusi@gmail.com  

LAIMANAT OUD 
ليمانة العود
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Location: Muscat 

Profile: As’saf i Perfumes is a unique Omani brand. As’saf i 

offers a range of perfumes and incense using the purest 

types of natural Luban, such as fragrant Luban, essential 

oils, incense, musk, and Luban male oil for hair.

Mobile number: +968 94907020

Instagram: luban_assafi

Email: luban.assaf i@gmail.com

AS’SAFI 
PERFUMES 

 الصافي للعطور

المواقع الجغرافي: محافظة مسقط
في  متميزة  عمانية  عالمة  للعطور  الصافي  المؤسسة:  عن  نبذة 
سوق العطور، يقدم الصافي مجموعة من العطور والبخور المكونة 
من أنقى أنواع اللبان الطبيعي مثل: اللبان المعطر والزيوت العطرية 

والبخور، المسك وزيت اللبان الذكر للشعر.

+968 رقم الهاتف: 94907020
luban_assafi :االنستغرام

luban.assafi@gmail.com :البريد اإللكتروني
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Location: Muscat 

Profile: Alshahad Perfume is a well-known Omani brand 

that provides high-quality aromatic products with unique 

and refreshing scents such as perfumes, incense, and 

hand creams.

Mobile number: +968 97669960

Instagram: alshahad_perfume

Email: moh_oman@hotmail.com

ALSHAHAD 
PERFUMES

الشهد للعطور

الموقع الجغرافي: محافظة مسقط
نبذة عن المؤسسة: الشهد للعطور شركة رائدة في عالم العطور، 
فريدة  بنكهات  العطرية  المنتجات  أنواع  أروع  توفير  على  تعمل 

ومنعشة مثل: العطور والبخور وكريمات اليد. 

+968 رقم الهاتف: 97669960
alshahad_perfume :االنستغرام

moh_oman@hotmail.com :البريد اإللكتروني
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Location: Muscat 

Profile: Atiyab Balqees is a unique Omani brand offering 

perfumes made with the highest quality, natural and 

exotic ingredients.

Mobile number: +968 96655558

Instagram: atiyab_balqees

Email: balqees77@icloud.com

 ATIYAB BALQEES
 أطياب بلقيس

الموقع الجغرافي: محافظة مسقط
نبذة عن المؤسسة:  أطياب بلقيس عالمة عمانية فريدة من نوعها، 
تقدم تشكيلة عالية الجودة من العطور العربية والفرنسية والبخور 

واللبان المعطر. 

+968 رقم الهاتف: 96655558 
atiyab_balqees :االنستغرام

balqees77@icloud.com :البريد اإللكتروني
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Location: Muscat 

Profile: Al Qurm Boulevard offers unique collections of 

oriental perfumes with distinctive natural scents such as 

Luban, rose, and oud.

Mobile number: +968 99450880

Instagram: Alqurumboulevard

Email: hinairh@hotmail.com

 AL QURM BOULEVARD
 جادة القرم

الموقع الجغرافي: محافظة مسقط
نبذة عن المؤسسة: جادة القرم تقدم مجموعة من العطور  الشرقية  

المبتكرة بنكهات طبيعية مميزة كاللبان والورد والعود.

+968 رقم الهاتف: 99450880
Alqurumboulevard :االنستغرام

hinairh@hotmail.com :البريد اإللكتروني
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Location: Muscat 

Profile: Al Mijmar is a unique Omani brand in the bakhoor 

and Luban industry, offering a collection of perfumes, 

incense burners, and Dhofari clothing.

Mobile number: +968 92213821

Instagram: al_mijmar

Email: mawiaaljabri@gmail.com

ALMIJMAR
المجمر

الموقع الجغرافي: محافظة مسقط
نبذة عن المؤسسة: المجمر عالمة عمانية مميزة في عالم  صناعة 
البخور واللبان، تقدم تشكيلة متنوعة من العطور والمجامر والمالبس 

الظفارية.

+968 رقم الهاتف: 92213821
al_mijmar :االنستغرام

mawiaaljabri@gmail.com :البريد اإللكتروني
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Location: Muscat

Profile:  Al Widad is a well-Known Omani Brand in the 

perfume manufacturing industry, offering a variety of 

men’s, women’s, children’s, and home fragrances, such 

as Luban, musk, oud, and Hair Mist.

Mobile number: +968 72460606

Instagram: alwidad_perfume

Email: alwidad.perfume@gmail.com

AL WIDAD PERFUMES
الوداد للعطور

الموقع الجغرافي: محافظة مسقط
نبذة عن المؤسسة : الوداد للعطور  شركة عمانية رائدة في مجال 
تصنيع العطور، تقدم تشكيلة متنوعة من العطور الرجالية والنسائية 
وعطور األطفال والمعطرات المنزليه، مثل: عطور اللبان والمسك، 

العود وعطور الشعر.  

+968 رقم الهاتف: 72460606
alwidad_perfume :االنستغرام

alwidad.perfume@gmail.com :البريد اإللكتروني
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Location: Muscat 

Profile: Lapis Lazuli Stones company specialises in 

manufacturing perfumes locally with the f inest essential 

oils, and also offers a luxurious range of oriental perfumes.

Mobile number: +968 95919103

Instagram: lapis_lazuli_stones

Email: jasim998yara@gmail.com

LAPIS LAZULI STONES 
  أحجار الالزورد

الموقع الجغرافي: محافظة مسقط
تصنيع  في  متخصصة  الالزورد  أحجار  شركة  المؤسسة:  عن  نبذة 
العطور محليا بأجود الزيوت العطرية ،كما تقدم مجموعة فاخرة  من 

العطور الشرقية. 

+968 رقم الهاتف: 95919103
lapis_lazuli_stones:االنستغرام

jasim998yara@gmail.com :البريد اإللكتروني
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Location: Muscat 

Profile: al husn have been able to capture the creative and 

excellence of the omani perfume culture to exhibit the 

meaning of the perfume trade in the past.

Mobile number: +968 22009888

Instagram: alhusnperfume

Website: www.alhusnperfume.com 

AL HUSN PERFUMES 
  الحصن للعطور

الموقع الجغرافي: محافظة مسقط
نبذة عن المؤسسة: لقد تمكنت الحصن للعطور في االبداع والتميز 
لتظهر بذلك إمكانية إعادة معنى ثقافة العطور العمانية إلى المسار 

الذي كانت عليه تجارة العطور في السابق. 

+968 رقم الهاتف: 22009888
alhusnperfume :االنستغرام

 www.alhusnperfume.com :الموقع اإللكتروني
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AL RAWNAQ 
PERFUMES

الرونق للعطور

Location: Muscat 

Profile:  Al Rawnaq Perfumes is a modern authentic 

Omani brand offering the richest quality of perfumes and 

incense presented in a modern elegant image.

Mobile number: +968 96622521

Instagram: alrawnaq_perfume

Email: info@arawnaqperfume.com

الموقع الجغرافي: محافظة مسقط
نخبة من  تقدم  للعطور  عالمة عمانية  المؤسسة:  الرونق  نبذة عن 
وبجودة  أنيقة  بحلة  العماني  واللبان  والبخور،  العطور  أنواع  أفضل 

عالية تجمع بين جمال العطور وروعة التصميم. 

+968 رقم الهاتف: 96622521
alrawnaq_perfume : االنستغرام

info@arawnaqperfume.com :البريد اإللكتروني
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Location: Al Batinah South

Profile: AlAstoori is a prestigious Omani brand that 

represents the f inest of Arabian perfumes. Alastoori offers 

a collection of unique scents such as jasmine, cedarwood, 

and beeswax.

Mobile number: +968 97949439

Instagram: al.as6oori

Email: amahmdalryamy2@gmail.com

AL ASTOORI HOUSE 

 البيت األسطوري
الحديث

الموقع الجغرافي: محافظة جنوب الباطنة
نبذة عن المؤسسة: األسطوري، الخيار األمثل للفخامة، هي عالمة 
األسطوري  يقدم  والبخور.   العطور  مجال  في  مرموقة  عمانية 
مجموعة متنوعة باستخدام أزكى الروائح من الياسمين وأخشاب األرز 

وشمع العسل. 

+968 رقم الهاتف: 97949439
al.as6oori :االنستغرام

amahmdalryamy2@gmail.com :البريد اإللكتروني
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Location: Dhofar 

Profile: Aroma Heaven offers aromatic fragrances, 

bakhoor, and candles in a unique way.

Mobile number: +968 93904949

Instagram:aroma_heaven_

Email: aroma_heaven_11@hotmail.com 

AROMA HEAVEN 
أروما هيفن

الموقع الجغرافي: محافظة ظفار 
نبذة عن المؤسسة:  تقدم أروما هيفين تشكيلة من العطور الفواحة 

والبخور ومجموعات الشموع بصورة أنيقة. 

+968 رقم الهاتف: 93904949
aroma_heaven_:االنستغرام

aroma_heaven_11@hotmail.com :البريد اإللكتروني
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Location: Al Dakhiliyah

Profile: Fawah offers high-quality fragrance water and 

natural essential oils inspired by Oman’s nature. 

 

Mobile number: +968 98858036

Instagram: fawah_1

Email: alsakry9991@hotmail.com

FAWAH
فواح

الموقع الجغرافي: محافظة الداخلية 
نبذة عن المؤسسة: فواح يقدم مجموعة مميزة من المياه العطرية 

والزيوت المستوحاة من عبق الطبيعة العمانية.

+968 رقم الهاتف: 98858036
fawah_1 :االنستغرام

alsakry9991@hotmail.com :البريد اإللكتروني
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Location: Muscat 

Profile: Patchouli presents a unique collection of perfumes, 

incense, and ouds that would suit  any occasion.

Mobile number:+968  99448485 

Instagram: Patchouli.oman

Email: talshamsia@gmail.com

الموقع الجغرافي: محافظة مسقط 
العطور  من  فريدة  مجموعة  باتشولي  تقدم  المؤسسة:  عن  نبذة 
والبخور والعود التي تتميز بالفخامة والتفرد، ليتم استخدامها في كل 

مناسبة. 

+968 رقم الهاتف: 99448485
Patchouli.oman :االنستغرام

talshamsia@gmail.com :البريد اإللكتروني

PATCHOULI
 باتشولي
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Location: Al Batinah South 

Profile: Al Saf i Perfumes offers a selection of modern 

Arabic fragrances, incense and gift sets for the special 

occasion.

Mobile number: +968 99357709

Instagram: Alsaf i. _2020

Email:saf ia.alkindi@gmail.com

AL SAFI 
PERFUMES 

 الصافي للبخور والعطور

الموقع الجغرافي: محافظة جنوب الباطنة
نبذة عن المؤسسة: الصافي للبخور والعطور تقدم مجموعة مختارة 
من العطور العربية العصرية، البخور ومجموعات  الهدايا للمناسبات 

الخاصة.

+968 رقم الهاتف: 99357709
Alsafi. _2020:االنستغرام

safia.alkindi@gmail.com :البريد اإللكتروني
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 قطرات عطر

Location: Muscat 

Profile: Drops Perfumes offers a collection of authentic 

Dhofari bakhoor as well as perfumes with aromas  inspired 

by Oman’s heritage.

Mobile number: +968 99599199

Instagram: drops.perfume.om

Email: onantel99599199@gmail.com 

DROPS PERFUME

الموقع الجغرافي: محافظة مسقط
نبذة عن المؤسسة: قطرات عطر تقدم مجموعة مختارة من البخور 
التراث  من  مستوحاة  وفواحة  مركزة  وعطور  األصيل،  الظفاري 

العماني. 

+968 رقم الهاتف: 99599199
drops.perfume.om :االنستغرام

onantel99599199@gmail.com :البريد اإللكتروني
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Location: Al Batinah North 

Profile: Ghosen Freesia is a Perfume Omani brand offering 

a collection of unique fragrances inspired by Oman 

culture.

Mobile number: +968 93260065

Instagram:ghosn_freesia

Email: a.k.k-m@hotmail.com

GHOSEN FREESIA
غصن فريسيا للعطور

الموقع الجغرافي: محافظة شمال الباطنة
من  مجموعة  تقدم  للعطور   فريسيا  غصن  المؤسسة:  عن  نبذة 
األصالة  من  المستوحاة  نوعها،  من  والفريدة  المركزة  العطور 

العمانية.  

رقم الهاتف: 93260065 968+ 
ghosn_freesia :االنستغرام

a.k.k-m@hotmail.com :البريد اإللكتروني
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Location: Muscat 

Profile: The embodiment of a unique vision of its kind, 

carrying creativeness within, is the characteristic that 

aspires to Oman Luxury since 2012 .The company has 

been keen to embody value, elegance and beauty into the 

fragrances and products.

Mobile number: +968 94444964

Instagram: Omanluxury.om

Email:muadh@omanluxury.om

OMAN LUXURY
الفخامة العمانية

الموقع الجغرافي: محافظة مسقط
سنة  تأسيسها  منذ  العمانية  الفخامة  تصبو  المؤسسة:  عن  نبذة 
االبداع  طياتها  في  تحمل  نوعها  من  فريدة  رؤية  تجسيد  إلى   2012

والفخامة الحتراف صناعة العطور الفريدة واألصيلة. 

+968 رقم الهاتف: 94444964
Omanluxury.om :االنستغرام

muadh@omanluxury.om :البريد اإللكتروني
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Location: Dhofar

Profile: Alshoala is an Omani brand providing the f inest 

types of Dhofari frankincense.  

Mobile number:+968  23202200

Instagram: Alshoala_shop

Email:  Alshoala.744@gmail.com

ALSHOALA
الشعلة

الموقع الجغرافي: محافظة ظفار
اللبان  أنواع  أجود  توفر  الشعلة عالمة عمانية  المؤسسة:  نبذة عن 

الظفاري. 

+968 رقم الهاتف: 23202200
Alshoala_shop :االنستغرام

Alshoala.744@gmail.com  :البريد اإللكتروني
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Location: Muscat 

Profile: Almzad almalaki is an Omani company specialised 

in the perfumes industry, providing incense and authentic 

agarwood.  

Mobile number:+968 93000600

Instagram: Almzad_almalaki

Email:nasseri1986@hotmail.com

ALMZAD ALMALAKI
المزاد الملكي

الموقع الجغرافي: محافظة مسقط
في  متخصصة  عمانية  شركة  الملكي  المزاد  المؤسسة:  عن  نبذة 

مجال العطور والبخور وخشب العود األصيل.  

+968 رقم الهاتف: 93000600
Almzad_almalaki :االنستغرام

nasseri1986@hotmail.com :البريد اإللكتروني
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Location: Muscat 

Profile: Manufacture of Arabic perfumes and incense with 

antique scents.

Mobile number:+968 99552552

Instagram: gehan_raisi_

Email:zidjali2013@gmail.com

 JEHAN PERFUMES
جيهان للعطور

الموقع الجغرافي: محافظة مسقط
الروائح  ذات  والبخور  العربية  العطور  صناعة  المؤسسة:  عن  نبذة 

المعتقة. 

+968 رقم الهاتف: 99552552
gehan_raisi_:االنستغرام

zidjali2013@gmail.com :البريد اإللكتروني
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Location: Muscat 

Profile: An Omani institution specialised in the 

manufacture of perfumes and incense since 1989. Its 

products are distinguished by high quality and modern, 

modern scents.

Mobile number:+968 93993117

Instagram: al_yaqeen_

Email:alyaqeengifts@gmail.com

ALYAQEEN PERFUMES

اليقين للعطور

الموقع الجغرافي: محافظة مسقط
نبذة عن المؤسسة: مؤسسة عمانية متخصصة في مجال صناعة 
العالية  بالجودة  منتجاتها  وتتميز  ١٩٨٩م،  سنة  منذ  والبخور  العطور 

والروائح العصرية الحديثة.

+968 رقم الهاتف: 93993117
al_yaqeen_:االنستغرام

alyaqeengifts@gmail.com :البريد اإللكتروني
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Location: Al Batinah north

Profile: An Omani institution working in the f ield of 

manufacturing high quality perfumes and incense, as 

well as distinctive modern scents. 

  

 

Mobile number:+968 99784787

Instagram: Majlisaloud_

Email:haha611222@gmail.com

 MAJLIS ALOUD

مجلس العود

الموقع الجغرافي:  شمال الباطنة 
صناعة  مجال  في  تعمل  عمانية  مؤسسة  المؤسسة:  عن  نبذة 

العطور والبخور ذات الجودة العالية والروائح العصرية المتميزة.

+968 رقم الهاتف: 99784787
Majlisaloud_:االنستغرام

haha611222@gmail.com :البريد اإللكتروني
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Location:  Al Sharqiyah 

Profile: A leading establishment in the f ield of 

manufacturing perfumes and incense locally, offering a 

wide variety of high quality perfumes and luxury gift boxes, 

as well as providing the f inest types of oil, agarwood and 

Omani frankincense. 

Mobile number:+968 94362669

Instagram: sayedaloud

Email:sayedaloud@gmail.com

 SAYED ALOUD

سيد العود 

الموقع الجغرافي: محافظة الشرقية
العطور  تصنيع  مجال  في  رائدة  مؤسسة  المؤسسة:  عن  نبذة 
والبخور محليا، تقدم تشكيلة واسعة من العطور ذات الجودة العالية 
وخشب  دهن  أنواع  أجود  توفير  وكذلك  الفاخرة،  الهدايا  وصناديق 

العود واللبان العماني.

+968 رقم الهاتف: 94362669
sayedaloud :االنستغرام

sayedaloud@gmail.com :البريد اإللكتروني
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SWEET & FOOD
 الحلويات واألغذية
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Location: Muscat 

Profile: Dukan Alasal Al Omani is a dedicated Omani 

brand to the production of pure natural Omani honey, 

Dukan Alasal provides products such as Omani honey, 

honey spoons, and the luxurious Al-Hojari Luban.

Mobile number: +968 99601190

Instagram: dukan_alasal

Email: hamood@dukanalasaal.com

DUKAN ALASAL 
AL OMANI

دكان العسل العماني

الموقع الجغرافي: محافظة مسقط
نبذة عن المؤسسة: دكان العسل العماني عالمة عمانية متميزة في 
إنتاج وتسويق منتجات العسل الطبيعي الخالص من البيئة العمانية 

مثل: العسل العماني، مالعق العسل، واللبان الحوجري الفاخر.

+968 رقم الهاتف: 99601190
dukan_alasal :االنستغرام

hamood@dukanalasaal.com :البريد اإللكتروني
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Location: Muscat 

Profile: Meshan is an Omani brand that provides 

handmade dates and sweets, in unique and different 

arrangements.

Mobile number: +968 97483887

Instagram: meshanoman

Email: meshan@meshan.net

MESHAN GLOBAL  
 ميشان

الموقع الجغرافي: محافظة مسقط
التمور  أنواع  نبذة عن المؤسسة: ميشان عالمة عمانية تقدم أجود 

والحلويات المصنوعة بأيدي عمانية ماهرة وبتشكيالت مميزة.

+968 رقم الهاتف: 97483887
meshanoman :االنستغرام

meshan@meshan.net :البريد اإللكتروني
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Location: Muscat 

Profile: Wafra Foods specialise in marketing, distributing 

high-quality Legumes, Nuts, Spices, Tea, Coffee in Oman 

& GCC.

Mobile number: +968 99844497

Instgram: alwafrahfoods

Email: nsralaraimi@gmail.com 

AL WAFRA FOODS
 الوفرة لألغذية

الموقع الجغرافي: محافظة مسقط
نبذة عن المؤسسة: شركة متخصصة في بيع وتسويق أفضل أنواع 

القهوة والبقوليات والمكسرات والبهارات في دول الخليج العربي. 

+968 رقم الهاتف: 99844497
alwafrahfoods :االنستغرام

 nsralaraimi@gmail.com :البريد اإللكتروني
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Location: Al Sharqiyah North

Profile:  Al Mazaj Coffee is a specialty coffee company that 

offers Omani coffee in different flavours inspired by the 

Omani identity, such as saffron, cardamom, cloves, rose, 

and black coffee.

Mobile number: +968 99241109

Instagram: al_mazaj_coffee

Email: abo.omar1193@gmail.com

AL MAZAJ COFFEE 
المزاج للقهوة

الموقع الجغرافي: محافظة شمال الشرقية
في  متخصصة  عمانية  شركة  للقهوة  المزاج  المؤسسة:  عن  نبذة 
إنتاج القهوة العمانية بنكهات مشبعة برائحة الهوية العمانية مثل 

الزعفران والهيل والقرنفل والورد والقهوة السادة.

+968 رقم الهاتف:99241109
al_mazaj_coffee :االنستغرام

abo.omar1193@gmail.com :البريد اإللكتروني
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Location: Al Batinah South

Profile: Sea Delight is one of a kind Omani Company 

managed by Omani women who specialise in f ishery 

products such as Salty Fish, Pickled Squid, Shrimp Powder, 

and Squid meatballs in Omani and Asian sauce.

Mobile number: +968 99366352

Instagram: sea.delightom

Email: rozana.vnt@gmail.com

SEA DELIGHT
 بحر المسرة

الموقع الجغرافي: محافظة جنوب الباطنة
عمانيات  ُتديرها  عمانية  شركة  المسرة  بحر  المؤسسة:  عن  نبذة 
متخصصات في تصنيع وتطوير المنتجات السمكية والبحرية بطرق 
مبتكرة وغير معهودة مثل: أسماك المالح، مخلل الحبار، مسحوق 

الروبيان وكفتة الحبار بالصلصة العمانية واآلسيوية.

+968 رقم الهاتف: 99366352
sea.delightom :االنستغرام

rozana.vnt@gmail.com :البريد اإللكتروني
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الموقع الجغرافي: محافظة مسقط
نبذة عن المؤسسة: تمريال توفر منتجات مبتكرة بالتمر مثل كريمة 
الكاكاو المحلى بالتمر كبديل صحي للكاكاو أو الكريمات الغير صحية. 

باإلضافة لتوفير الطحينية بنكهات مختلفة.

+968 رقم الهاتف: 99820024
tmriela_om :االنستغرام

 sabrahsaif@gmail.com :البريد االلكتروني

Location: Muscat 

Profile: Tamriela provides a variety of innovative dates 

products such as sweetened cocoa cream with dates as 

a healthy alternative for cocoa or unhealthy creams.In 

addition to offering a different flavour of tahini.

Mobile number: +968 99820024

Instagram: tmriela_om

Email: sabrahsaif@gmail.com 

TAMRIELA
تمريال
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Location: Muscat 

Profile:  Mathaq Al Teeb Al Aseel offers Gulf and Turkish 

spices to suit everyone’s tastes. Along with special flavours 

of coffee.

Mobile number: +968 92824425

Instagram: otest.om

Email: ayshtaldghyshy@gmail.com

THE ORIGINAL TASTE 
 المذاق الطيب األصيل

الموقع الجغرافي: محافظة مسقط 
المذاق الطيب األصيل يقدم تشكيلة متميزة  نبذة عن المؤسسة: 
الجميع،  أذواق  مع  تتناسب  التي  والتركية  الخليجية  البهارات  من 

باإلضافة إلى نكهات مختلفة من القهوة. 

 +968 رقم الهاتف: 92824425
 otest.om :االنستغرام

ayshtaldghyshy@gmail.com :البريد اإللكتروني
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Location: Al Batinah North

Profile:  Ypyap & Param company specialised in producing 

the purest natural honey from Sidr trees, Sammar, flowers, 

and Omani Luban; Served in Glass containers with special 

packing available in different sizes.

Mobile number:  +968 95955205

Instagram: ypyap_and_param

Email: ypyapandparam@gmail.com

YPYAP & PARAM FOR 
OMANI HONEY

 يبياب وبرم للعسل
الطبيعي

الموقع الجغرافي:محافظة شمال الباطنة
أجود  إنتاج  في  متخصصة  شركة  وبرم  يبياب  المؤسسة:  عن  نبذة 
أنواع العسل الطبيعي من أشجار السدر، والسمر، والزهور، واللبان 
متميز  بتغليف  مختلفة  بأحجام  زجاجية  حاويات  في  ويقدم  العماني، 

تتناسب مع كافة االحتياجات.

+968 رقم الهاتف: 95955205
ypyap_and_param :االنستغرام

ypyapandparam@gmail.com :البريد اإللكتروني
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الموقع الجغرافي: محافظة مسقط
نبذة عن المؤسسة: ماهو مطابخ اإلسراء، تقدم مجموعة مميزة من 
مختلف الحلويات العمانية التراثية بنكهات عصرية جديدة ومتنوعة. 

مثل: الماهو والمعمول والبسكويتات لمختلف المناسبات. 

+968 رقم الهاتف: 99526911
Mahhoo0 :االنستغرام

aalmaslhi@gmail.com :البريد اإللكتروني

Location: Muscat 

Profile:  Mahhoo, Alessra Kitchen offers a collection 

of traditional Omani sweets with new, diverse, and 

distinctive flavours.

Mobile number: +968 99526911

Instagram: Mahhoo0

Email: aalmaslhi@gmail.com

MAHHOO - ALESSRA 
KITCHEN

ماهو مطابخ اإلسراء
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Location: Al Batinah North

Profile: A’Sendyian specialises in offering pure natural 

olive oil from Algeria, packing it with Omani identity in a 

unique containers for different uses.

Mobile number: +968 93669011

Instagram: a.sindiyan

Email: a.sindiyan@gmail.com

A’SENDYIAN 
 السنديان العصرية

الموقع الجغرافي: محافظة  شمال الباطنة
نبذة عن المؤسسة: السنديان العصرية شركة متخصصة في توفير 
أجود أنواع  زيت الزيتون الطبيعي الخالص من الجزائر، وتعبئته بهوية 

عمانية  في حاويات مميزة لمختلف االستخدامات. 

+968 رقم الهاتف:93669011
a.sindiyan :االنستغرام

a.sindiyan@gmail.com:البريد اإللكتروني
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Location: Al Dakhiliyah

Profile:  Alakbar Honey company specialises in producing 

the purest honey packed in glass containers attractively 

and distinctively. Such as Sammar honey, Sidr honey, 

Luban honey, flowers honey, and apricot jam with honey.

Mobile number:+968  94904968

Instagram: alakber_honey

Email: alakberhoney@gmail.com

ALAKBER HONEY
مناحل العكبر

الموقع الجغرافي: محافظة الداخلية
في  متخصصة  عمانية  شركة  العكبر  مناحل  المؤسسة:  عن  نبذة 
تصنيع أجود وأشهى أنواع العسل ومشتقاته، وتعبئته في حاويات 
زجاجية وتغليفه على نحو جذاب ومميز. مثل: عسل السمر، السدر، 

اللبان، الورد، مربى المشمش بالعسل، ومربى التين بالعسل. 

+968 رقم الهاتف: 94904968
alakber_honey :االنستغرام

alakberhoney@gmail.com :البريد اإللكتروني
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Location: Al Batinah South 

Profile: Lawamis is a unique Omani company specialised 

in producing f ish products with different flavours. Such as 

f ish f illings, f ish paste, and f ish gravy.

Mobile number:  +968 94117403

Instagram: lawamis.om

Email: lawamiscompany@gmail.com

LAWAMIS
لوامس

الموقع الجغرافي: محافظة جنوب الباطنة
نبذة عن المؤسسة: لوامس هي شركة عمانية متخصصة في إنتاج 
حشوات  مثل:  المبتكرة.  السمكية  المنتجات  أنواع  أجود  وتصنيع 

السـمك، معجون السـمك ومرقة السـمك بنكهات مختلفة. 

+968 رقم الهاتف: 94117403
lawamis.om :االنستغرام

lawamiscompany@gmail.com :البريد اإللكتروني
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الباجي للحلويات

الموقع الجغرافي: محافظة ظفار
تقليدية  حلويات  تقدم  الباجي  مؤسسة   المؤسسة:  عن  نبذة 
لمحبين  ومميزة  حديثة  بطريقة  النارجيل  من  المصنوع  كالقشاط 

نكهة النارجيل. 

+968 قم الهاتف: 99580546
albagi_sweet :االنستغرام

ardhinfirooz@gmail.com :البريد اإللكتروني

Location: Dhofar

Profile:  Albagi company offers traditional sweets made of 

coconut in a modern and distinctive way for all coconut 

lovers.

Mobile number: +968 99580546

Instagram: albagi_sweet

Email: ardhinfirooz@gmail.com

ALBAGI SWEET
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JALAN HONEY
 مناحل جعالن

Location: Al Sharqia South

Profile: Jalan Honey specialised in producing Omani 

honey from the purest sources like Sidr and Samar trees 

from high mountains.

Mobile number: +968 96558564

Instagram: jalaan_honey

Email: almasroori89@hotmail.com

الموقع الجغرافي: محافظة جنوب الشرقية
نبذة عن المؤسسة:  شركة مناحل جعالن تتميز بتقديم أجود أنواع 
عسل النحل العماني المستخرج من شجر السدر والسمر من أعالي 

الجبال. 
 

   
+968 رقم الهاتف: 96558564

jalaan_honey :االنستغرام
 almasroori89@hotmail.com :البريد اإللكتروني
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Location: Muscat 

Profile: Halwa Alhadidi Offers a variety of  Omani halwa 

with different flavour based on order.  

Mobile number: +968 95057160

Instagram: omani.halwa

Email: zszh12@gmail.com 

HALWA ALHADIDI

حلوى الحديدي

الموقع الجغرافي: محافظة مسقط
نبذة عن المؤسسة: الحديدي للحلوى العمانية، يقدم  تشكيلة فريدة 

من الحلوى العمانية بنكهات مختلفة حسب الطلب. 

+968 رقم الهاتف: 95057160
omani.halwa :االنستغرام

zszh12@gmail.com :البريد اإللكتروني
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Location: Al Batinah South

Profile:  Bharat Al Badr is a unique Omani brand specialised 

in spice making inspired by the authenticity of Omani 

hospitality with delicious and distinctive flavours.

Mobile number: +968 98881600

Instagram: bharatalbadr

Email: badria1600@gmail.com

BHARAT AL BADR 
بهارات البدر

الموقع الجغرافي: محافظة  جنوب الباطنة
البدر مؤسسة عمانية متخصصة في  نبذة عن المؤسسة: بهارات 
تصنيع أجود أنواع البهارات المستوحاة من أصالة الضيافة الُعمانية 

بنكهات شهية ومميزة.

+968 رقم الهاتف: 98881600
bharatalbadr :االنستغرام

badria1600@gmail.com :البريد اإللكتروني
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Location: Muscat 

Profile: Konafa House offers a unique variety of kunafa 

and sweets for all occasions and events.

Mobile number: +968 96221177

Instagram: Konafahouse.om

Email: mohammed.alismail88@gmail.com

KONAFA HOUSE
دار الكنافة

الموقع الجغرافي: محافظة مسقط
الكنافة  الكنافة يوفر مجموعة متميزة من  نبذة عن المؤسسة: دار 

والحلويات كالقطايف والبقالوة لجميع المناسبات واالحتفاالت. 

+968 رقم الهاتف: 96221177
Konafahouse.om :االنستغرام

mohammed.alismail88@gmail.com :البريد اإللكتروني
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Location: Al Batinah North

Profile: Sohar Dates is an Omani brand specialised in 

producing unique and delicious date mixtures inspired 

by the Omani heritage with unique packages. 

Mobile number: +968 94109183 

Instagram: tumoorsohar

Email: tmoorsohar70@gmail.com

SOHAR DATES
تمور صحار

الموقع الجغرافي: محافظة شمال الباطنة
أنواع  إنتاج  في  رائد  مشروع  هو  صحار  تمور  المؤسسة:  عن  نبذة 
مختلفة وعصرية من التمور المستوحاة من التراث العماني، بخلطات 

مميزة من خبرات األجداد، حيث توفر قيمة غذائية عالية. 

 +968 رقم الهاتف: 94109183
tumoorsohar :االنستغرام

tmoorsohar70@gmail.com :البريد االلكتروني
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Location: Al Dakhiliyah  

Prof ile: Abn Alriyami offers the most authentic Omani 

halwa, distinguished by their unique taste and distinct 

flavours. 

Mobile number: +968 99550999 

Instagram:abn_alriyami

ABN ALRIYAMI 

 ابن الريامي للحلوى
 العمانية

الموقع الجغرافي: محافظة الداخلية
في  متخصصة  عمانية  شركة  الريامي  ابن  المؤسسة:  عن  نبذة 
صناعة الحلوى العمانية األصيلة التي تتميز بالطعم الفريد والنكهات 

المتميزة. 

 +968 رقم الهاتف: 99550999
abn_alriyami :االنستغرام
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Location: Al Batinah South

Profile: Al Rawzina for Omani Halwa provides Omani 

sweets in various tasty flavours such as special Halwa, and 

royal Halwa.

Mobile number: +968 99001422

Instagram: al_rawzina

Email: ahlamayahyai85@gmail.com

الموقع الجغرافي: محافظة جنوب الباطنة
نبذة عن المؤسسة: شركة عمانية متخصصة في تصنيع أجود أنواع 
الخاصة،  الحلوى  بنكهات متنوعة ومميزة، مثل:  و  العمانية  الحلوى 

والسلطانية. 

+968 رقم الهاتف: 99001422
al_rawzina :االنستغرام

 ahlamayahyai85@gmail.com :البريد اإللكتروني

AL RAWZINA FOR 
OMANI HALWA

 الروزنة للحلوى
العمانية
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Location: Muscat

Profile: An Omani company specialising in the 

manufacture of sweets and maamoul for special occasions, 

distinguished in providing dates with tahini and biscuits. 

Mobile number: +968 98016323 

Instagram: amm_279

Email: amd.18.1.2001@gmail.com

الموقع الجغرافي: محافظة مسقط
نبذة عن المؤسسة: شركة عمانية متخصصة في تصنيع الحلويات 
والمعمول للمناسبات الخاصة، ومتميزين في تقديم التمر بالطحينة 

والبسكويتات. 

 +968 رقم الهاتف: 98016323
amm_279 :االنستغرام

 amd.18.1.2001@gmail.com:البريد اإللكتروني

UM MAKTOM FOODS 

  أكالت أم مكتوم
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Location: Muscat

Profile: Fuala offers the f inest types of chocolates and 

dates with nuts, Also provides a variety of cookies, Salty 

food and maamoul. 

Mobile number: +968 96450450 

Instagram: fualaoman

Email: orders@fuala.om

الموقع الجغرافي: محافظة مسقط
والتمور  الشوكوالتة  أنواع  أجود  تقدم  فوالة  المؤسسة:  عن  نبذة 
والموالح  البسكويت  من  متنوعة  مجموعة  وتقدم  بالمكسرات،  

والمعمول. 

+968 رقم الهاتف: 96450450 
fualaoman :االنستغرام

 orders@fuala.om:البريد اإللكتروني

FUALA

 فوالة
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FASHION
األزيــــــاء
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Location: Muscat 

Profile: Hala Fashion is specialised in producing  products 

that present Omani identity and the authenticity of 

Oman’s culture. Such as notebooks, velvet bags, and eco-

friendly bags with unique designs .

Mobile number: +968 99440312

Instagram: 7ala_dresses

Email: umshahadlolo@gmail.com

HALA FASHION 
حال لألزياء

الموقع الجغرافي: محافظة مسقط
المنتجات  لألزياء متخصصون في صناعة  المؤسسة: حال  نبذة عن 
التي تعزز أصالة الثقافة العمانية، مثل: دفاتر المالحظات ، األكياس 
الهوية  عن  تعبر  بتصاميم  للبيئة  الصديقة  والحقائب    ، المخملية 

العمانية. 

+968 رقم الهاتف: 9440312
7ala_dresses :االنستغرام

umshahadlolo@gmail.com :البريد اإللكتروني
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Location: Al Sharqia North 

Profile: Khashkhat Balqees is an Omani brand that offers 

the latest designs of Omani and Arabic clothes in line 

with trendy fashion and can be designed based on the 

customer’s requirements.

Mobile number: +968 99786850

Instagram: kashkhat_balqees

Email: blqeesoman2@gmail.com

KHASHKHAT BALQEES 
كشخة بلقيس

الموقع الجغرافي: محافظة شمال الشرقية
المؤسسة: كشخة بلقيس عالمة عمانية متخصصة في  نبذة عن 
العمانية والعربية بإضافات  باألزياء  الخاصة  التصاميم  أروع  تصنيع 
على  وبناء  الموضة،  مع  يتماشى  وفريد  جذاب  طابع  ذات  عصرية 

ذائقة الزبون ومتطلباته.  

+968 رقم الهاتف: 99786850
kashkhat_balqees :االنستغرام

blqeesoman2@gmail.com :البريد اإللكتروني
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Location: Muscat 

Profile: Flunah brand specialises in producing unique and 

attractive hair accessories and handicrafts with a variety 

of colours and designs.

Mobile number: +968 99889735

Instagram: flunah.a

Email: asm_amri@hotmail.com

FLUNAH
فلونة

الموقع الجغرافي: محافظة مسقط 
تصنيع  في  متخصصة  عمانية  عالمة  فلونة  المؤسسة:  عن  نبذة 

اكسسوارات الشعر والمشغوالت اليدوية بألوان وتصاميم متنوعة.

+968 رقم الهاتف: 99889735
 flunah.a :االنستغرام

 asm_amri@hotmail.com :البريد االلكتروني
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Location: Al Dakhiliyah 

Profile: Al Shabab Palace provides luxurious and high-

quality Musars and Kummas.

Mobile number: +968 92429500

Instagram: al_shabab__palace

Email: alishaqi91@gmail.com

AL SHABAB PALACE 
قصر الشباب

الموقع الجغرافي: محافظة الداخلية
والمصار  الكميم  أفخم  يوفر  الشباب  قصر  المؤسسة:  عن  نبذة 

العمانية بجودة عالية وتشكيالت متنوعة. 

+968 رقم الهاتف: 92429500
 al_shabab__palace  :االنستغرام

 alishaqi91@gmail.com :البريد االلكتروني
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الموقع الجغرافي: محافظة مسقط
تصميم  في  متخصصة  عمانية  عالمة  نواريز  المؤسسة:  عن  نبذة 
وتصنيع حقائب اليد بأسلوب عصري بتفاصيل من الطابع التقليدي. 

 +968 رقم الهاتف:92065559
nawariz.om :االنستغرام

 nawariz.oman@gmail.com :البريد االلكتروني

Location:  Muscat

Profile: Nawariz is an Omani Brand that  specialises in 

producing  modern handbags with a traditional aura.

Mobile number: +968 92065559

Instagram: nawariz.om 

Email: nawariz.oman@gmail.com

NAWARIZ
 نواريز 
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Location: Muscat

Profile: Khuzama is an Omani brand that offers traditional Omani 

fashion in a modern and trendy style while maintaining the 

traditional aesthetics.

Mobile number: +968 93399233

Instagram: khuzama126

Email: knknkn999111@gmail.com

KHUZAMA

خزامى

الموقع الجغرافي : محافظة مسقط
تصميم  في  متخصصة  عمانية  عالمة  خزامى  المؤسسة:  عن  نبذة 
الحفاظ على  بطريقة حديثة وعصرية مع  العمانية  التقليدية  األزياء 

أسس الطابع التقليدي. 

+968 رقم الهاتف: 93399233
khuzama126 :االنستغرام

knknkn999111@gmail.com :البريد اإللكتروني
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Location: Muscat 

Profile: Saaf is an Omani brand well known for designing 

the most luxurious of men’s and women’s clothes.Also 

providing high end gift packages with perfumes and 

Omani frankincense.

Mobile number: +968 92922131

Instagram: saafoman

Email: ruqaiya@saafoman.com

SAAF 
سعف

الموقع الجغرافي: محافظة مسقط
تصنيع  في  متخصصة  عمانية  عالمة  سعف  المؤسسة:  عن  نبذة 
الهدايا  حزم  أيضا  توفر  .كما  والنسائية  الرجالية  األزياء  أنواع  أفخم 
تتضمن العطور واللبان العماني. وتمتاز المنتجات بجودتها العالية 

والتقديم الراقي.

+968 رقم الهاتف: 92922131
saafoman :االنستغرام

ruqaiya@saafoman.com :البريد اإللكتروني
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الموقع الجغرافي: محافظة جنوب الشرقية
نبذة عن المؤسسة: تقدم الفصول األربعة المتحدة أحدث صيحات 

الموضة في األزياء النسائية ومالبس األطفال. 

+968 رقم الهاتف: 97706964
 unitedfourseasons :االنستغرام

  mystayoman@gmail.com :البريد اإللكتروني

Location: Al Sharqia South 

Profile: United Four Seasons offers the trendiest styles in 

women’s, and kids’ fashion.

Mobile number: +968 97706964

Instagram: unitedfourseasons 

Email: mystayoman@gmail.com

UNITED FOUR 
SEASONS

 الفصول األربعة المتحدة
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Location: Muscat 

Profile: Tidhkar is an Omani brand that provides modern 

and elegant Omani Musars and Kumma while maintaining 

the style of the authentic Omani dress. Tidhkar also offers 

many gift package  such as incense and perfumes. 

Mobile number: +968 77381833

Instagram: tidh_kar

Email: Abdalraod51@gmail.com 

TIDHKAR
تذكار 

الموقع الجغرافي: محافظة مسقط
نبذة عن المؤسسة: تذكار عالمة عمانية متخصصة في صناعة أجود 
أنواع المصار والكمة العمانية بطريقة مميزة وأنيقة مع الحفاظ على 
نمط الزي العماني األصيل، كما تقدم مؤسسة تذكار العديد من حزم 

الهدايا كالبخور والعطور.

+968  رقم الهاتف: 77381833
tidh_kar :االنستغرام 

Abdalraod51@gmail.com :البريد اإللكتروني
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Location: Muscat

Profile: Hmz Company specialises in tailoring Omani 

men’s fashion, using the most luxurious fabrics imported 

from various countries around the world, and selling the 

high end Omani Musars and Kummas.

Mobile number: +968 92206236

Instagram: Hmz.om

Email: hamazoman3@gmail.com 

HMZ
همز

الموقع الجغرافي: محافظة مسقط
نبذة عن المؤسسة: شركة همز متخصصة في خياطة األزياء الرجالية 
دول  مختلف  من  المستوردة  الفاخرة  األقمشة  باستخدام  العمانية،  

العالم، وبيع  المصار والكميم المنسوجة بنقوش مميزة. 
 

+968 رقم الهاتف: 92206236
Hmz.om :االنستغرام

hamazoman3@gmail.com :البريد اإللكتروني
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Location: Muscat 

Profile: Omani wool turbans factory A name launched 

by His Majesty Sultan Qaboos, and his lofty vision had 

an impact on upgrading his name and the quality of his 

national products to be suitable and distinguished in the 

local, Gulf and international market.

Mobile number: +968 92448200

Instagram: owtfactory

Email: remesteryo0@gmail.com

OMANI WOOLS TURBANS 
FACTORY

 مصنع المصار الصوفية 
العمانية

الموقع الجغرافي: محافظة مسقط
نبذة عن المؤسسة: مصنع المصار الصوفية العمانية اسم أطلقه 
أثرها في  السامية  لرؤيته  السلطان قابوس فكانت  الجاللة  صاحب 
االرتقاء بمسماه وجودة منتجاته الوطنية ليكون مناسبًا ومتميزًا في 

السوق المحلي والخليجي والدولي.

+968  رقم الهاتف: 92448200
owtfactory :االنستغرام 

remesteryo0@gmail.com :البريد اإللكتروني
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Location: Muscat

Profile: Um Duaa Enterprises provides tailoring, sewing 

and selling Arab and non Arab women’s clothing, as well 

as designs for artif icial clothing and ornaments.

Mobile number: +968 99325902

Instagram: boutiqueumduaa1011

Email: ahda1973@gmail.com  

 UM DUAA PROJECTS
 مشاريع أم دعاء

الموقع الجغرافي: محافظة مسقط
تفصيل  دعاء  أم  مشاريع  مؤسسة  توفر  المؤسسة:  عن  نبذة 
وخياطة وبيع المالبس النسائية العربية وغير العربية ،كما توفر أيضا 

تصميم أزياء المالبس والحلي االصطناعية.

+968 رقم الهاتف: 99325902
boutiqueumduaa1011 :االنستغرام 

ahda1973@gmail.com :البريد اإللكتروني
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BEAUTY AND SKIN CARE
    العنايـــــــة بالبشــــــرة   
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Location: Dhofar 

Profile: Al Montagat Al Fakhirah is an Omani company 
specialized in the production of soap from natural 
materials, using various materials ,including :(myrrh, 
frankincense,turmeric, glycerin) and also in the 
manufacture of natural extracts such as frankincense oil, 
f rankincense water and frankincense fat  using the f inest 
types of Omani frankincense.

Mobile number: +968 99046996

Instagram: luban_way

Email:Jmalrawahi@gmail.com

 AL MONTAGAT
 AL FAKHIRAH

 شركة المنتجات
الفاخرة

الموقع الجغرافي: محافظة ظفار
عمانية  شركة  الفاخرة  المنتجات  شركة  المؤسسة:  عن  نبذة 
متخصصة في إنتاج الصابون من المواد الطبيعية مثل :)المر، اللبان 
المستخلصات  من  عددا  صناعة  في  ,أيضا  الجلسرين(  الكركم،   ،
الطبيعية كزيت اللبان، ماء اللبان ودهن اللبان بإستخدام أجود أنواع 

اللبان العماني. 

+968 رقم الهاتف: 99046996
luban_way :االنستغرام

Jmalrawahi@gmail.com :البريد اإللكتروني
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Location: Al Batinah South

Profile: Grandma’s Mixes is an Omani brand that specialises 

in producing  natural beauty products inspired by Omani 

nature, such as hair dye with natural Omani henna, hair 

masks from Omani henna and Sidr.

Mobile number: +968 92683380

Instagram: grandmas_mixes

Email: z_alsalami@hotmail.com

GRANDMA’S MIXES
 خلطات الجدة

الموقع الجغرافي: محافظة جنوب الباطنة
الجدة عالمة عمانية متخصصة  في  المؤسسة: خلطات  نبذة عن 
تصنيع منتجات العناية والجمال المستوحاة من الطبيعة العمانية 
من  والخالي  الطبيعي  العماني  بالحنا  الشعر  صبغة  معجون  مثل: 

المواد الكيميائية، وأقنعة الشعر من الحنا العماني والسدر.

+968 رقم الهاتف: 92683380
grandmas_mixes :االنستغرام

z_alsalami@hotmail.com :البريد اإللكتروني
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Location: Al Batinah North

Profile: Sheikha Al-Amiri is an Omani brand that provides 

natural skin care such as daily cleansing/moisturising oil 

and fruit acids soap.

Mobile number: +968 99419384  _ +968 96671074

Instagram: x.sh_92

Email: smilelight.IIc@gmail.com

 SHEIKHA AL-AMIRI 
شيخة االميري

الموقع الجغرافي: محافظة شمال الباطنة
متخصصة  عمانية  عالمة  االميري  شيخة  المؤسسة:  عن  نبذة 
وخالية  طبيعية  مكونات  باستخدام  والجمال  العناية  منتجات  في  
احماض  صابونة  اليومي،  التطهير  زيت  مثل:  الكيميائية.  المواد  من 

الفواكه، زيت الترطيب اليومي. 

+968 96671074 - +968 رقم الهاتف: 99419384
x.sh_92 :االنستغرام

smilelight.IIc@gmail.com :البريد اإللكتروني
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Location: Dhofar 

Profile:  Natural Frankincense Products Company mainly 

works to transform the raw material of frankincense from 

Omani nature into beauty products. Such as frankincense 

oil, distilled frankincense water and frankincense soap.

Mobile number: +968 95751166

Instagram: nf_products

Email: almaree.mohd@gmail.com

FRANKINCENSE 
PRODUCTS 

DEVELOPMENT 

تطوير منتجات اللبان

الموقع الجغرافي: محافظة ظفار
اللبان  منتجات  تطوير  مؤسسة  تعمل  المؤسسة:  عن  نبذة 
منتجات  إلى  العمانية  الطبيعة  من  الخام  اللبان  مادة  تحويل  على 
اللبان  ،ماء  اللبان  زيت  مثل:  والجمال  بالبشرة  بالعناية  متخصصة 

المقطر والصابون باللبان.

+968 رقم الهاتف: 95751166
nf_products :االنستغرام

almaree.mohd@gmail.com :البريد اإللكتروني
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Location: Muscat 

Profile: Iris is a Skincare Omani brand that produces high-

quality beauty products such as skin serums, face masks, 

scrubs, and soap.

Mobile number: +968 99275050

Instagram: iris_om17

Email: irisoman0017@gmail.com

IRIS FOR NATURAL & 
COSMETIC PRODUCTS

 آيرس للمنتجات
 الطبيعية والتجميلية

الموقع الجغرافي: محافظة مسقط
صناعة  في  متخصصة  عمانية  عالمة  آيرس  المؤسسة:  عن  نبذة 
البشرة،   الجودة مثل: مصل  العناية والجمال بمقاييس عالية  مواد 

أقنعة الوجه ،المقشرات الجلدية والصابون. 

+968 رقم الهاتف: 99275050
iris_om17 :االنستغرام

irisoman0017@gmail.com :البريد اإللكتروني
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Location: Al Batinah South  

Prof ile: YN Natural Care is an Omani brand providing 

natural skincare and hair products inspired by the Omani 

environment, such as : shampoo, conditioner, and face 

cleanser.

Mobile number: +968 97816948

Instagram: ynsoap

Email: naeema.alhashmi@ynsoap.om

YN NATURAL CARE
ين للعناية الطبيعية

الموقع الجغرافي: محافظة جنوب الباطنة
نبذة عن المؤسسة: ين للعناية الطبيعية هي عالمة متخصصة في 
البيئة  بمواد طبيعية من  والجسم  بالشعر  العناية  صناعة منتجات 

العمانية مثل: الشامبو والبلسم، وغسول الوجه الطبيعي.

+968 رقم الهاتف: 97816948
ynsoap :االنستغرام

naeema.alhashmi@ynsoap.om :البريد اإللكتروني
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Location: Muscat 

Profile: Beautifly is an Omani skincare brand offering 

natural, healthy products derived from the treasures of 

nature.

Mobile number: +968 97326091 

Instagram: beautifly.om

Email: beautiflyoman@gmail.com 

الموقع الجغرافي: محافظة مسقط
مجال  في  متخصصة  عمانية  عالمة  يوتيفالي  المؤسسة:  عن  نبذة 
العناية بالبشرة والشعر، تقدم منتجات  طبيعية وصحية ولطيفة على 

البشرة ومستمدة من عبق الطبيعة. 

+968 رقم الهاتف: 97326091
beautifly.om  :االنستغرام

beautiflyoman@gmail.com :البريد اإللكتروني

BEAUTIFLY
بيوتيفالي
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Location: Muscat 

Profile: O-HAIR is an Omani brand that offers high-quality 

and rich-in healthy ingredients hair oils. 

Mobile number: +968 93379335

Instagram: ohair.om

Email: alinajafajmi@gmail.com

الموقع الجغرافي: محافظة مسقط
تصنيع  في  متخصصة  عمانية  عالمة  أوهير  المؤسسة:  عن  نبذة 
عناصر  على  الحتوائها  العالية؛  بجودتها  تمتاز  والتي  الشعر،  زيوت 

صحية غنية ومغذية. 

+968 رقم الهاتف: 93379335
ohair.om :االنستغرام

alinajafajmi@gmail.com :البريد اإللكتروني

O-HAIR
او-هير
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الموقع الجغرافي: محافظة ظفار
العناية  منتجات  توفر  عمانية  عالمة  لبانية  المؤسسة:  عن  نبذة 

بالبشرة والشعر الطبيعية باستخدام اللبان الحوجري. 
 

+968 رقم الهاتف: 91133533
lubaniah :االنستغرام

 atabook@umich.edu :البريد اإللكتروني

Location: Dhofar

Profile: Lubaniah is an Omani brand that offers natural 

skin care products using Al-Hojari frankincense.

Mobile number: +968 91133533

Instagram: lubaniah

Email: atabook@umich.edu  

 LUBANIAH
لبانية
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Location: Muscat

Profile: Yome is an Omani brand that provides a new 

contemporary experience for total personal care, inspired 

by Omani rituals and the f inest natural ingredients. Yome 

provides products for skin, hair, and the body.

Mobile number: +968 96037005

Instagram: yomecare

Email: samahm89@gmail.com  

YOME
يومي

الموقع الجغرافي: محافظة مسقط
نبذة عن المؤسسة: يومي عالمة عمانية توفر تجربة جديدة وعصرية 
الغنية وتشمل  الخامات الطبيعية  للعناية الشخصية مشتقة من 

منتجات البشرة ،الجسم والشعر. 

+968 رقم الهاتف: 96037005
yomecare :االنستغرام

samahm89@gmail.com :البريد اإللكتروني
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Location: Muscat 

Profile: Latafa is a well-known beauty brand specialising 

in natural, organic and vegan skin care, body and overall 

health products.

Mobile number: +968 90607934

Instagram: latafa_om

Website: www.latafa.net

 LATAFA
لطافة

الموقع الجغرافي: محافظة مسقط
نبذة عن المؤسسة: لطافة عالمة عمانية متخصصة في منتجات 
والعضوية  الطبيعية  العامة  والصحة  والجسم  بالبشرة  العناية 

والنباتية .

+968 رقم الهاتف: 90607934
latafa_om:االنستغرام

www.latafa.net :الموقع إللكتروني
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Location: Muscat 

Profile: Luban Oman is one of the lead companies in 

distributing frankincense oil. Luban Oman offers the 

most valuable and purest oils extracted from nature. 

Mobile number: +968 90905420

Instagram: luban.oman 

Email: info@lubanoman.com 

 LUBAN OMAN
لبان عمان

الموقع الجغرافي: محافظة مسقط
رائدة في توزيع زيت  لبان عمان شركة  نبذة عن المؤسسة: شركة 
اللبان، تقدم شركة لبان عمان أثمن وأنقى الزيوت المستخلصة من 

الطبيعة. 

+968 رقم الهاتف: 90905420
luban.oman :االنستغرام

 info@lubanoman.com :البريد اإللكتروني
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Location: Muscat 

Profile: An institution specialising in essential oil products 

such as argan shampoo and hair conditioner, anti-aging 

face serum. 

Mobile number: +968 95420185

Instagram:Arganic.om

Email: araganic@gmail.com 

ARGANIC
ارجانيك

الموقع الجغرافي: محافظة مسقط
الزيوت  بمنتجات  متخصصة  مؤسسة  المؤسسة:  عن  نبذة 
الوجه  سيروم   ، الشعر  وبلسم  االرجان  شامبو  مثل  األساسية 

لمقاومة الشيخوخة.

+968 رقم الهاتف: 95420185
Arganic.om:االنستغرام

araganic@gmail.com :البريد اإللكتروني
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VARIOUS PROJECTS
مشاريــــع متنوعـــة 
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Location: Muscat 

Profile: Khalid for Technology is an Omani Brand that 

specialises in innovative technologies to contribute to 

facilitating daily activities. One of the company’s products 

is Teeb Incense Burner.which is the f irst automatic 

incense burner in the world manufactured in Oman.

Mobile number:+968  96159459

Instagram: teeb.om

Email: invkhalid@gmail.com

 KHALID FOR 
TECHNOLOGY 

 خالد للتكنولوجيا

الموقع الجغرافي: محافظة مسقط
تجارية متخصصة  للتكنولوجيا مؤسسة  خالد  المؤسسة:  نبذة عن 
الحياة  تسهيل  في  تساهم  التي  والحديثة  المبتكرة  التقنيات  في 
اليومية، أهم منتجات المؤسسة هي مبخرة الطيب الذكية التي تعد 

أول مبخرة أوتوماتيكية بالكامل في العالم. 

+968 رقم الهاتف: 96159459
teeb.om :االنستغرام

invkhalid@gmail.com :البريد اإللكتروني
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Location: Muscat 

Profile: Let’s Go is an Omani Company that offers 

innovative outdoor products that make use of solar 

energy and services in the tourism sector, such as 

the outdoor chair powered by solar energy ,camping 

equipment and an e-commerce that offer all the tourism 

services in Oman.

Mobile number: +968 95141641 - +968 96100195

Instagram: lets_go_company

Email: info@letsgooman.com

LET’S GO 

لتس جو

الموقع الجغرافي: محافظة مسقط
نبذة عن المؤسسة: لتس جو شركة عمانية متخصصة في تصنيع 
منتجات مبتكرة لالستخدامات الخارجية وتستغل الطاقة الشمسية 
وخدمات لتطوير القطاع السياحي، مثل: كرسي الرحالت الذي يعمل 
كلًيا بالطاقة الشمسية، معدات التخييم والرحالت ، وموقع إلكتروني 

يشمل جميع الخدمات السياحية في السلطنة.

+968 96100195 - +968 رقم الهاتف: 95141641
lets_go_company :االنستغرام

info@letsgooman.com :البريد اإللكتروني
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الموقع الجغرافي: محافظة مسقط
نبذة عن المؤسسة:  لمستي متخصصون في خياطة أطقم الصالة 
كهدايا. والذي يتكون من: مالبس الصالة، مصحف ،سجادة، ومسباح 
بألوان  الجدد  المواليد  أطقم  توفير  وكذلك  التصميم،  مع  يتناسب 

وأشكال متعددة. 

+968 رقم الهاتف: 98254426
lamsati_alhabsi  :االنستغرام

 lamsati2013@gmail.com :البريد اإللكتروني

Location: Muscat 

Profile: Lamsati provides prayer sets as gifts.Which 

consists : prayer clothes, Quran, prayer rug, and Misbah in 

matching designs. Lamsati also offers new-borns sets in 

multiple colours and shapes.

Mobile number: +968 98254426

Instagram: lamsati_alhabsi

Email: lamsati2013@gmail.com 

LAMSATI
 لمستي



125W W W.SME.GOV.OM

Location: Muscat 

Profile: The f irst Omani company established to start 

the space industry in the Sultanate, also to transfer and 

enable the modern technology sector for it, and to make 

the Sultanate part of the global development entity in 

this f ield.

Mobile number: +968 92656611

Instagram: space.om

Email:info@gstc.space

GLOBAL SPACE & 
TECHNOLOGY

 الشركة العالمية
للفضاء والتكنولوجيا

الموقع الجغرافي: محافظة مسقط
أجل  من  تأسست  خاصة  عمانية  شركة  أول  المؤسسة:   عن  نبذة 
بدء قطاع الفضاء في السلطنة، ولنقل وتمكين قطاع التكنولوجيا 
الحديثة لها، وجعل السلطنة جزءا من الكيان التنموي العالمي في 

هذا المجال. 

 +968 رقم الهاتف: 92656611
space.om :االنستغرام

info@gstc.space :البريد اإللكتروني
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الموقع الجغرافي: محافظة مسقط
نبذة عن المؤسسة:  كاندل جلي  عالمة عمانية متخصصة في صناعة 

الشموع المعطرة بأشكال عصرية مستوحاة من البيئة العمانية. 

+968  رقم الهاتف:97298989
candle.glee:االنستغرام

candleglee@gmail.com:البريد اإللكتروني

Location: Muscat 

Profile: Kandle Glee is an  Omani brand that offers modern 

scented candles inspired by Oman’s culture.  

Mobile number: +968 97298989

Instagram: candle.glee

Email: candleglee@gmail.com 

CANDLE GLEE
كاندل جلي
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Location: Al Batinah South

Profile: Al Amani Studio provides a varied range of 

photography services, such as events photography with 

thermal printing, Albums with special packaging and 

covers for thermal and regular albums.

Mobile number: +968 97473088

Instagram: alamani.studio

ALAMANI
األماني

الموقع الجغرافي: محافظة جنوب الباطنة
خدمات  من  مجموعة  األماني  استديو  يوفر  المؤسسة:  عن  نبذة 
مع  للمناسبات  التصوير  خدمة  توفير  مثل:  الطباعة  مع  التصوير 
، وصناعة  الطلب  التغليف بصورة مميزة حسب  الحرارية،  الطباعة 

االغلفة لأللبومات الحرارية والعادية.

+968 رقم الهاتف : 97473088
alamani.studio  :االنستغرام
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Location: Muscat 

Profile: Ideal Oman is an Omani company that organises 

entertainment and educational events.As well as 

producing  card games for entertainment and education .

Mobile number: +968 94044489

Instagram: ideal_om

Email: i.trainingoman@gmail.com 

IDEAL OMAN
عمان ايديل

الموقع الجغرافي: محافظة مسقط
نبذة عن المؤسسة:  :عمان ايديل مؤسسة عمانية متخصصة في
تنظيم الفعاليات الترفهيه والتعليمية، وإنتاج ألعاب ورقية للترفيه

والتعليم بالطابع المحلي العماني. 

+968  رقم الهاتف:94044489
ideal_om:االنستغرام

i.trainingoman@gmail.com:البريد اإللكتروني
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The Gift guide has been designed 
and produced with love by let’s m 
a digital marketing Agency, a 100% 
Omani company.
Acknowledgments and thanks to 
the Authority for SME development 
for their conf idence in the Omani 
youth.

تم إعداد وإخراج هذا الدليل بكل حب 
للتسويق  أم  لتس  وكالة  قبل  من 

اإللكتروني، شركة عمانية 100 %
شكر وتقدير لهيئة تنمية مؤسسات 
ثقتهم  على  والمتوسطة  الصغيرة 

العماني. بالشباب 

Muscat -Al Ghubrah

+968 9151 5188

letsm_om

info@lets-m.com
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