


“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
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
الحرفــــي المبــــــدع

Locations: Ad Dakhiliyah

Profile: The project idea is based on transforming wood 

available in the Omani environment and the foreign market 

into pens and masterpieces in an exquisite artistic way.

Mobile number: 99434280

Instagram: creative_cr

Email: sshamimi1970@gmail.com

الموقع الجغرافي: محافظة الداخلية

 نبذة عن المؤسسة: تقوم فكرة المشروع على استغالل األخشاب

الثمينة العمانية، وأنواع متعددة من األخشاب  البيئة   المتوفرة في 

بطريقة وتحف  أقالم  الى  وتحويلها  األجنبية  السوق  في   المتواجدة 

 فنية بديعة

الهاتف: 99434280
   creative_cr : االنستجرام

 sshamimi1970@gmail.com : البريد االلكتروني

الموقع الجغرافي: محافظة مسقط
 نبذة عن المؤسسة: شركة عمانية متخصصة في صناعة المنتوجات
مثل: المجال.  في  ممتدة  خبرة  وذو  ماهرة  عمانية  بأيدي   الخشبية 
 .الصحون، الطاسات، ألواح التقطيع، مزهريات، ميداليات، والكراسي

الهاتف: 92595049
sultan_woodhandicrafts :االنستغرام

sss14456@hotmail.com: البريد اإللكتروني 

Locations: Muscat 
Profile: Omani Company Name specializes in the 
manufacture of wood products by skilled and experienced 
Omani. Such as plates, bowls, cutting boards, vases, 

medals, and chairs.

Mobile number: 92595049
Instagram: sultan_woodhandicrafts
Email: sss14456@hotmail.com

SULTAN 
FOR WOOD HANDICRAFTS

سلطان
للحرف الخشبية اليدوية
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Locations: Muscat

Profile: international for Handicraft Products is a company 

specialized in the production, sale, marketing, promotion 

and packaging of Omani handicraft products made by 

talented Omani hands.

Mobile number: 92957999

Instagram: daralherfya

Email: w.handicrafts@gmail.com 

HANDICRAFTS HOUSE

دار الحرفيــــــــــة
QUOOT PRINT

مطبعة قوت القلوب

location: South Al Batinah Governorate

Profile: A registered trademark that manufactures exquisite 

masterpieces of all shapes and sizes on wood, forex, and 

acrylic, and paper prints.

Phone: 93346116

quoot_print: Instagram

Email: quoot2013@gmail.com

الموقع الجغرافي: محافظة جنوب الباطنة
تصنيع  على  تعمل  مسجلة  تجارية  عالمة  المؤسسة:  عن  نبذة 
الخشب،  على  وأنواعها  أشكالها  بمختلف  البديعة  الفنية  التحف 

والفوريكس، واالكريلك, والطباعات الورقية.

الهاتف: 93346116
quoot_print: االنستجرام

: quoot2013@gmail.com:  البريد االلكتروني

الموقع الجغرافي: محافظة مسقط

 نبذة عن المؤسسة: العالمية للمنتجات الحرفية شركة متخصصة

 في إنتاج وبيع وتسويق وترويج وتعليب  المنتجات الحرفية العمانية

 عمانية موهوبة
ٍ
 المصنوعة بواسطة  أيد

الهاتف: 92957999
daralherfya: االنستجرام

w.handicrafts@gmail.com: االيميل
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ZAKHRAF
زخراف للتجارة

Locations: Al Batinah north

Profile: Specialists in the manufacture of Omani almandoos, 

which are considered an ancient heritage passed from one 

generation to another generation. We also specialize in the 

manufacture of antiques, and chess. They received many 

awards, the special one being the Sultan Qaboos Award for 

Craftsmanship in 2018.

Mobile number:99033397 

Instagram: : zakraf-red

Email: sahq-alasdaf@hotmail.com

Locations: Ad Dakhiliyah

Profile: Omani Company Name specializes in making 

textiles with modern and beautiful details, such as dagger 

belts, ammunition belts, medals, dining sets, bedspreads, 

and wall hangings.

Mobile number: 92793302

Instagram: remal1234

Email: reemleen1234@gmail.com

CREATIVE TEXTILE 

ابداعات نسجية

الموقع الجغرافي: محافظة الداخلية
تصنيع  في  متخصصة  عمانية  شركة  المؤسسة:  عن  نبذة 
المنسوجات بتفاصيل حضارية وعصرية فائقة الجمال، مثل: أحزمة 
ومعلقات  مفارش،  سفرة،  أطقم  ميداليات،  للذخيرة،  محازم  خنجر، 

جدارية. 

الهاتف: 92793302
remal1234:االنستجرام

reemleen1234@gmail.com :البريد االلكتروني

الموقع الجغرافي: محافظة شمال الباطنة
العمانية  المناديس  صناعة  في  متخصصين  المؤسسة:  عن  نبذة 
ايضا  كما  جيل،  بعد  جيل  االجيال  يتوارثها  قديم  ارث  تعتبر  التي 

متخصصين في صناعة التحف والصناديق و الشطرنج.
حصدوا جوائز كثيرة واميزها جائزة السلطان قابوس لإلجادة الحرفية 

عام ٢٠١٨م

الهاتف: 99033397
zakraf-red :االنستجرام

sahq-alasdaf@hotmail.com :االيميل



16 W W W.SME.GOV.OM 17W W W.SME.G OV.O M

TOUCH OF ARTS 
اللمسات الفنية

Locations: Muscat 

Profile: Specializes in selling handmade woolen products 

with crochet art in unique colors and designs, such as 

souvenirs, medals, bedsheet, Japanese dolls, and other 

distinctive products.

Mobile number: 93661150

Instagram: lamsa789

Email: munahamed1212@gmail.co

Locations: Ad Dakhiliyah

Profile: Omani Company Name specialized in artifacts and 

sculptures such as castles, forts, censers, and clay bowls.

Mobile number: 92048164

Instagram: @qalaaturath

Email: rashidshukery@gmail.com

HERITAGE CASTLE

قلعـــــــة التراث

الموقع الجغرافي: محافظة مسقط
نبذة عن المؤسسة: تختص المؤسسة في بيع المنتجات الصوفية 
مثل:  متفردة،  وتشكيالت  وبألوان  الكورشيه  بفن  يدوًيا  المصنعة 

الهدايا التذكارية، الميداليات، المفارش، الدمى 
اليابانية وغيرها من المنتجات المميزة. 

الهاتف : 93661150
lamsa789 :االنستجرام

munahamed1212@gmail.com :البريد اإللكتروني

الموقع الجغرافي: محافظة الداخلية
أنواع  أروع  تصنيع  على  تعمل  عمانية  شركة  المؤسسة:  عن  نبذة 

التحف الفنية والمنحوتات كالقالع، الحصون
المجامر، وطاسات الطين.

الهاتف:92048164
 @qalaaturath: االنستجرام

 rashidshukery@gmail.com: البريد االلكتروني



18 W W W.SME.GOV.OM 19W W W.SME.G OV.O M

SADEEM QURTBA 

 سديم قرطبة
للتجارة

Locations: Muscat

Profile: Omani Company Name specializes in transforming 

wood and marble into exquisite artifacts and sculptures 

inspired by Oman’s heritage and civilization.

Mobile number: 95231135

Instagram: zainabart3

Email: umahoodart@gmail.com

Locations: Muscat 

Profile: Omani Company Name provides metal products 

with modern equipment, and technologies, of high quality 

and eff iciency, including art paintings, wall clocks, house 

numbers of plates, and shop signs.

Mobile number: 94333224

Instagram: Mini.factory.om

Email: zoz.hadhrami@hotmail.con

MINI FACTORY 

المصنع الصغير

الموقع الجغرافي: محافظة مسقط

نبذة عن المؤسسة: شركة متخصصة في تحويل الخشب والرخام 

إلى تحف ومنحوتات فنية بديعة ذات طابع تراثي وحضاري مميز. 

الهاتف: 95231135
zainabart3 :االنستجرام

umahoodart@gmail.com:البريد االلكتروني

الموقع الجغرافي: محافظة مسقط

بأجهزة  معدنية  منتجات  تقدم  عمانية  شركة  المؤسسة:  عن  نبذة 

وتقنيات حديثة و ذات جودة وكفاءة عالية، ومن منتجاتها:  اللوحات 

الفنية، ساعات الحائط، أرقام منازل، لوحات المحالت.

 
الهاتف: 94333224

Mini.factory.om :االنستجرام
zoz.hadhrami@hotmail.con :البريد اإللكتروني
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Locations: Dhofar

Profile:Dhofar Center manufactures and sells handicraft 

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

dukhoon, perfumes and frankincense.

Mobile number: 99085513

Instagram: 

Email: abualhala2a@hotmail.com 

Locations: Dhofar

Profile:Manufacture of craft products from pottery and 

ceramics in different forms, traditionally representing the 

heritage of Oman, and modern ones in line with the spirit 

of the new era.

Mobile number: 92651112

Instagram: nasmatalkhareef

Email:nasmatalkhareef@gmail.com 

DHOFAR CRAFT 
CENTER

NASMAT AL KHAREEF

 مركز ظفار لالعمال
الحرفية

نسمة الخريف للتجارة

الموقع الجغرافي: محافظة ظفار

والخزف  الفخار  من  الحرفيه  المنتجات  صنع  المؤسسة:  عن  نبذة 

تتماشى  السلطنه وعصريه  تراث   تمثل  تقليديه  بأشكال مختلفه، 

مع روح العصر الجديد 

الهاتف: 92651112
nasmatalkhareef :االنستجرام

 nasmatalkhareef@gmail.com:االيميل

الموقع الجغرافي: محافظة ظفار

نبذة عن المؤسسة: يقوم مركز ظفار  بصناعة و بيع منتجات حرفية 

والعطور  ودخون  ثياب  و  سعفيات  و  وجلود  الفخار   صناعة  مثل 

واللبان  

الهاتف: 99085513
االنستجرام: 

  abualhala2a@hotmail.com:االيميل



22 W W W.SME.GOV.OM 23W W W.SME.G OV.O M

ORNAMENTS AND 
JEWELRY

 الحلي والمجوهرات
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Locations: Muscat

profile: Designing modern jewelry that suits the tastes of 

Omani women, as the designs vary between elegance and 

Omani Arab originality

Mobile number: 95522651

Instagram: m.jewwellery 

Email:Sharifa.om.15@gmail.com

Locations: Al Batinah North

Profile:  Registered Omani Trademark in the world of 

jewelry making of gold, silver, and natural stones with 

classic designs and distinctive craft.

Mobile number: 96906239

Instagram: spinel_oman 

Email:bbbaa1236@gmail.com

M JEWELLERY SPINEL JEWELLERY

ميم للمجوهرات سبنل للمجوهرات

الموقع الجغرافي: محافظة مسقط
اذواق  تناسب  عصرية  مجوهرات  المؤسسة:تصميم  عن  نبذة 
العربية  واالصالة  االناقة  بين  التصاميم  تتفاوت  بحيث  العمانيات 

العمانية
 

الهاتف: 95522651
m.jewwellery :االنستجرام

 Sharifa.om.15@gmail.com:البريد االلكتروني

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

كالسيكية، ومصاغة بجودة عالية.

 
الهاتف: 96906239

 spinel_oman  :االنستجرام
bbbaa1236@gmail.com :البريد االلكتروني
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Locations: al dakhiliyah 

Profile: Selling and crafting silverware and gold jewellery, 

as it is one of the leading companies in the gold trade 

since 1995  

Mobile number: 99370282

Instagram:jewll3_

Email:ahmedfurqani329@gmail.com 

Locations: al dakhiliyah 
Profile: Ishraqat Silver for Craftsmen includes all 
craftswomen from silverware, daggers, and handicraft 
products such as pottery
 Silver gifts, women’s silver jewelry, and gold-plated silver.

Mobile number: 92103467
Instagram:Na_silver 
Email:To7af_76@hotmail.com 

AHMED SEIF AL 
FURQANI

ISHRAQAT SILVER 
CRAFTSMEN

 اشراقات فضية احمد سيف الفرقاني

الموقع: الداخلية
 ، الذهبية  والمجوهرات  الفضيات  وصنع  بيع  المؤسسة:  عن  نبذة 

حيث تعد من الشركات الرائدة في تجارة الذهب منذ عام 1995

الهاتف: 99370282
_jewll3 :انستقرام

ahmedfurqani329@gmail.com :بريد إلكتروني

الموقع: الداخلية

جميع  تشمل  للحرفيين  اشراقات  المؤسسة:فضية  عن  نبذة 

مثل  اليدوية  الحرف  ومنتجات  والخناجر  الفضيات  من  الحرفيات 

الفخار. هدايا فضية ومجوهرات نسائية وفضة مطلية بالذهب.

الهاتف: 92103467
Na_silver :االنستجرام

To7af_76@hotmail.com :البريد اإللكتروني



28 W W W.SME.GOV.OM 29W W W.SME.G OV.O M

Locations: al dakhiliyah 
Profile: Selling, manufacturing and designing the most 
luxurious silver and gold jewellery, which is characterised 

by the style of ancient Omani jewellery.

Mobile number: 95842200

Instagram:majan_ jewellery 

Email:h95842200m6@gemeil.com 

MAJAN CRAFTSMEN

 مجان للمجوهرات

الموقع: الداخلية

المجوهرات  أفخم  وتصميم  وتصنيع  بيع  المؤسسة:  عن  نبذة 

الفضية والذهبية التي تتميز بأسلوب المجوهرات العمانية القديمة.

الهاتف: 95842200
majan_jewellery :اإلنستقرام

h95842200m6@gemeil.com :البريد اإللكتروني
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AROMATICS
العطريــــات



32 W W W.SME.GOV.OM 33W W W.SME.G OV.O M

Locations: Muscat, Dubai 

Prof ile: Omani brand specializes in manufacturing classic 

and modern aromatic products such as incense, oud, 

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

and distillation of Omani Luban.

Mobile number: 95214042

Instagram: aljory_umturky

Email: aljooryboukhor@hotmail.com

AL JOORI BOKHOR 

بخور الجوري

Locations: Muscat, Al Batinah, Ad Dakhiliyah, Ash Sharqiyah 
& Dhofar.
Prof ile: Omani brand specializes in producing the f inest 
aromatic with natural Oriental and French scents such as 
perfumes, oils, hand creams, incense, and natural soap.
For contacts: 

Mobile number: 92022101
Instagram: atiab_almalak
Email: atiab_almalak@hotmail.com

ATYAB AL MALAK

أطياب المالك

الموقع: مسقط ، دبي
نبذة عن المؤسسة: العالمة التجارية العمانية متخصصة في 
البخور  مثل  والحديثة  الكالسيكية  العطرية  المنتجات  تصنيع 
ومستحضرات  واللبان  والفرنسية  العربية  والعطور  والعود 

التجميل والزيوت والصابون وتقطير اللبان العماني.

الهاتف: 95214042
aljory_umturky :انستقرام

aljooryboukhor@hotmail.com :بريد إلكتروني

المواقع: مسقط ، الباطنة ، الداخلية ، الشرقية وظفار.
في  متخصصة  العمانية  التجارية  العالمة  المؤسسة:  عن  نبذة 
والفرنسية  الشرقية  الروائح  ذات  العطرية  الروائح  أنواع  أجود  إنتاج 
والصابون  والبخور  اليد  وكريمات  والزيوت  العطور  مثل  الطبيعية 

الطبيعي.

الهاتف: 92022101
atiab_almalak :انستقرام

atiab_almalak@hotmail.com :بريد إلكتروني
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Locations: Muscat 

Profile: Omani brand specializes in the manufacture of 

perfumes and incense by using the purest types of natural 

Luban, such as fragrant Luban, essential oils, incense, 

musk, and Luban male oil for hair.

Mobile number: 94907020

Instagram: luban_assafi

Email: luban.assaf i@gmail.com

AL SAFII PERFUME 

 الصافي للعطور

المواقع: مسقط
في  متخصصة  العمانية  التجارية  العالمة  المؤسسة:  عن  نبذة 
الطبيعي مثل  اللبان  أنواع  أنقى  باستخدام  والبخور  العطور  صناعة 
الذكر  اللبان  وزيت  والمسك  والبخور  العطرية  والزيوت  اللبان  عبق 

للشعر.

الهاتف: 94907020
luban_assafi :انستقرام

luban.assafi@gmail.com :بريد إلكتروني

الموقع: محافظة مسقط
البخور  أنواع  أجود  صناعة  في  متخصصة  المؤسسة:  عن  نبذة 
أكثر من  منذ  الصنعة  امتهنت هذه  امرأة عمانية  يد  على  والعطور 

٣٠ عامًا.

الهاتف: 99474668
laimanat_oud :االنستغرام

 Rahmalkharusi@gmail.com :البريد اإللكتروني

Location: muscat 

Profile: Specialised in manufacturing the f inest types of 

incense and perfumes by an Omani woman who has been 

doing this craft for more than 30 years.

 
Phone: 99474668
Instagram: laimanat_oud
Email: Rahmalkharusi@gmail.com 

LAIMANAT OUD 

ليمانة العود
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Locations: Muscat 
Profile: Omani brand that provides the high-quality 
aromatic products with a unique and refreshing scents 

such as perfumes, incense, and hand creams

Mobile number: 9791698
Instagram: alshahad_perfume
Email: moh_oman@hotmail.com

ALSHAHAD PERFUME

الشهد للعطور

المواقع: مسقط
عالية  عطرية  منتجات  توفر  عمانية  ماركة  المؤسسة:  عن  نبذة 

الجودة برائحة فريدة ومنعشة مثل العطور والبخور وكريمات اليد

الهاتف: 9791698
alshahad_perfume :انستقرام

moh_oman@hotmail.com :بريد إلكتروني

Locations: Muscat 

Profile: The Company Name specializes in producing 

handmade perfumes of Arabic and French selection, 

incense, and fragrant Luban.

Mobile number: 96655558

Instagram: atiyab_balqees

Email: balqees77@iclud.com

BALQEES CREATIVES 
PROJECTS

مشاريع ابداع بلقيس

المواقع: مسقط
نبذة عن المؤسسة: اسم الشركة متخصص في انتاج العطور 
وعطر  وبخور  وفرنسية  عربية  تشكيلة  من  يدويا  المصنوعة 

اللبان.

الهاتف: 96655558
atiyab_balqees :انستقرام

balqees77@iclud.com :البريد اإللكتروني
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Locations: Muscat 
Profile: Well-Known Omani brand for producing high-
quality perfumes with distinctive natural scents such as 

Luban, rose, and oud.

Mobile number: 99450880
Instagram: Alqurumboulevard
Email: hinairh@hotmail.com

AL QURM BOULEVARD

 جادة القرم

المواقع: مسقط
عالية  عطور  النتاج  مشهورة  عمانية  ماركة  المؤسسة:  عن  نبذة 

الجودة ذات روائح طبيعية مميزة مثل اللبان والورد والعود.

الهاتف: 99450880
Alqurumboulevard :انستجرام

hinairh@hotmail.com :بريد إلكتروني

Locations: Muscat 

Profile: Omani brand specialize in the manufacture 

of incense, Luban, and other unique products such as 

perfumes, fermenters, incense burners, and Dhofari 

clothing.

Mobile number: 92213821

Instagram: al_mijmar

Email: mawiaaljabri@gmail.com

ALMIJMAR

المجمر

المواقع: مسقط
البخور  صناعة  في  متخصصة  عمانية  ماركة  المؤسسة:  عن  نبذة 
والتخمير  العطور  مثل  نوعها  من  فريدة  أخرى  ومنتجات  واللبان 

والمباخر والمالبس الظفارية.

الهاتف: 92213821
al_mijmar :انستجرام

mawiaaljabri@gmail.com :بريد إلكتروني
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Locations: Muscat, 

Prof ile: Well-Known Omani Brand in the f ield of perfume 

manufacturing, offering a variety of men’s, women’s, 

children’s, and home fragrances, such as Luban, musk, 

oud, and Hair Mist.

Mobile number: 72460606

Instagram: alwidad_perfume

Email: alwidad.perfume@gmail.com

AL WIDAD PERFUMES

الوداد للعطور

الموقع: مسقط ،
نبذة عن المؤسسة: عالمة تجارية عمانية مشهورة في مجال صناعة 
والنسائية  الرجالية  العطور  من  متنوعة  مجموعة  تقدم   ، العطور 
ورذاذ  والعود  والمسك  اللبان  مثل   ، المنزلية  والعطور  واألطفال 

الشعر.

الهاتف: 72460606
alwidad_perfume :انستقرام

alwidad.perfume@gmail.com :بريد إلكتروني

Locations: Muscat 

Profile: An Omani company specializing in the manufacture 

of perfumes and incense with a variety of special or 

international smells.

Mobile number: 95919103
Instagram: lapis_lazuli_stones
Email:jasim998yara@gmail.com

LAPIS LAZULI STONES 

  أحجار الالزورد

المواقع: مسقط
نبذة عن المؤسسة: شركة عمانية متخصصة في صناعة العطور 

والبخور بمختلف الروائح الخاصة أو العالمية.

الهاتف: 95919103
lapis_lazuli_stones :انستقرام

jasim998yara@gmail.com :بريد إلكتروني
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Locations: Muscat 

Profile: Al-Hosn Perfumes was found to show the possibility 

of bringing the meaning of the Omani perfume culture 

back to the path of the perfume trade in the past.

Mobile number: 99448844

Instagram: alhusnperfume

Email:dr.mamary@altaher.com 

AL HUSN PERFUMES 

  الحصن للعطور

المواقع: مسقط
نبذة عن المؤسسة: تم العثور على شركة الحصن للعطور إلظهار 
إمكانية إعادة معنى ثقافة العطور العمانية إلى مسار تجارة العطور 

في الماضي.

الهاتف: 99448844
alhusnperfume :انتسقرام

 dr.mamary@altaher.com :البريد اإللكتروني

Locations: Muscat 

Profile: Specialized in the f ield of high quality perfumes 

and incense with modern smells.

Mobile number: 99599199

Instagram: DROPS.PERFUME.om

Email:onantel99599199@gmail.com 

DROPS PERFUME

المواقع: مسقط
نبذة عن المؤسسة: متخصص في مجال صناعة العطور والبخور 

ذات الجودة العالية والروائح الحديثة.

الهاتف: 99599199
DROPS.PERFUME.om :انستقرام

onantel99599199@gmail.com :البريد اإللكتروني



44 W W W.SME.GOV.OM 45W W W.SME.G OV.O M

Locations: Al Batinah South

Profile: Perfumes and incense with dazzling smiles, 

specially made to suit the tastes of Omanis and give them 

the opportunity to smell the f inest local and international 

scents.

phone: 97949439

instagram: al.as6oori

email: amahmdalryamy2@gmail.com

ALASTOORI

االسطوري

الموقع: جنوب الباطنة
صنعت  مبهرة  بابتسامات  وبخور  عطور  المؤسسة:  عن  نبذة 
أرقى  لشم  الفرصة  ومنحهم  العمانيين  أذواق  لتناسب  خصيصا 

الروائح المحلية والعالمية.

هاتف: 97949439
al.as6oori :االنستقرام

amahmdalryamy2@gmail.com :البريد اإللكتروني

Locations: Muscat 

Profile: The embodiment of a unique vision that carries 

creativity in its folds for the professionalization in the 

perfume industry, a feature that Omani luxury aspires to 

since its establishment in 2012. 

phone: 94444964

instagram: Omanluxury.om

email:muadh@omanluxury.om

OMAN LUXURY

الفخامة العمانية

المواقع: مسقط
ثناياها  اإلبداع في  لرؤية فريدة تحمل  المؤسسة: تجسيد  نبذة عن 
إليها  تطمح  ميزة  وهي   ، العطور  صناعة  في  االحتراف  أجل  من 

الفخامة العمانية منذ إنشائها في عام 2012.

الهاتف: 94444964
Omanluxury.om :االنستقرام

muadh@omanluxury.om :البريد اإللكتروني
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SWEET & FOOD
 الحلويات واألغذية
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Locations: Muscat 

Profile: Well-known Omani brand in the production 

and marketing of pure honey inspired by the Omani 

environment, such as Omani honey, honey spoons, and 

the luxurious Al-Hojari Luban.

Mobile number: 99601190

Instagram: dukan_alasal

Email: hamood@dukanalasaal.com

DUKAN ALASAL 
AL OMANI

دكان العسل العماني

المواقع: مسقط
إنتاج  في  معروفة  عمانية  تجارية  عالمة  المؤسسة:  عن  نبذة 
مثل   ، العمانية  البيئة  من  المستوحى  الصافي  العسل  وتسويق 

العسل العماني ، ومالعق العسل ، والحجري اللبان الفاخر.

الهاتف: 99601190
dukan_alasal :انستقرام

hamood@dukanalasaal.com :بريد إلكتروني

Locations: Muscat 

Profile: Omani Company Name provides handmade dates 

and sweets, in unique and different arrangements.

Mobile number: 97483887

Instagram: meshanoman

Email: Meshan@meshan.net

MESHAN GLOBAL  

 ميشان

المواقع: مسقط
نبذة عن المؤسسة: اسم الشركة العمانية يوفر التمور والحلويات 

المصنوعة يدوًيا بترتيبات فريدة ومختلفة.

الهاتف: 97483887
meshanoman :انستقرام

Meshan@meshan.net :بريد إلكتروني
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Company Name: Al Wafra Foods

Locations: Muscat 

Profile: Wafra Foods specialize in marketing, distributing 

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

& GCC.

Mobile number: 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. 

الهاتف: 99844497
Alwafrahfoods :اإلنستجرام

 nsralaraimi@gmail.com  :البريد اإللكتروني

Locations: Ash Sharqiyah North

Profile: The Company Name produces Omani coffee with 

flavors 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

THE MOOD COFFEE 

المزاج للقهوة

الموقع: شمال الشرقية
بنكهات  العمانية  القهوة  ينتج  الشركة  اسم  المؤسسة:  عن  نبذة 
والقرنفل  والهيل  الزعفران  مثل  العمانية  الهوية  من  مستوحاة 

والورد والقهوة السوداء.

الهاتف: 968+ 99241109
al_mazaj_coffee :انستقرام

abo.omar1193@gmail.com :بريد إلكتروني
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Locations: Al Batinah South

Profile: Omani Company Name managed by Omani 

women specializes in the development of traditional 

f ishery products. Salty Fish, Pickled Squid, Shrimp Powder, 

and Squid meatballs in Omani and Asian sauce.

Mobile number: 99366352

Instagram: meshanoman

Email: rozana.vnt@gmail.com

ROZANA 
(SEA DELIGHT) 

 بحر المسرة

الموقع: جنوب الباطنة
عمانيات  تديره  الذي  العمانية  الشركة  اسم  المؤسسة:  عن  نبذة 
مالح  سمك  التقليدية.  السمكية  المنتجات  تطوير  في  متخصص 
عمانية  بصلصة  سبيط  لحم  كرات   ، روبيان  بودرة   ، مخلل  حبار   ،

وآسيوية.

الهاتف: 99366352
meshanoman :انستقرام

rozana.vnt@gmail.com :البريد اإللكتروني

الموقع: محافظة مسقط
باالضافة  متنوعة  تمرية  منتجات  المؤسسة:  عن  نبذة 
لتوفير الطحينية وكريمة الكاكاو المحلى بالتمر بديل صحي 

للكاكاو او الكريمات الغير صحية.

الهاتف: 99820024
tmriela_om :االنستغرام

 sabrahsaif@gmail.com :البريد االلكتروني

Location: muscat 

Profile: providing A variety of date products, different 

flavour of tahini and sweetened cocoa cream with dates, a 

healthy alternative to cocoa or unhealthy creams.

Phone: 99820024

Instagram: tmriela_om

Email: sabrahsaif@gmail.com 

TMRIELA

تمريال
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Location: muscat 

Profile: Gulf and Turkish spices to suit everyone’s tastes, 

also they provide different flavours of coffee

Phone: 92824425

Instagram: otest.om

Email: ayshtaldghyshy@gmail.com

THE ORIGINAL TASTE 

 المذاق الطيب االصيل

Locations: Al Batinah North

Profile: The Company Name is an expert in producing the 

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

Omani Luban; Served in Glass containers and is 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: شمال الباطنة
أنواع  أنقى  إنتاج  في  متخصص  الشركة  اسم  المؤسسة:  عن  نبذة 
العسل الطبيعي من أشجار السدر والسمر والزهور واللبان العماني. 

تقدم في عبوات زجاجية ومتوفرة بأحجام مختلفة.

الهاتف: 968+ 95955205
ypyap_and_param :انستقرام

ypyapandparam@gmail.com :البريد اإللكتروني

الموقع: محافظة مسقط 
أذواق  مع  تتناسب  وتركية  خليجية  بهارات  المؤسسة:  عن  نبذة 

الجميع باالضافة إلى نكهات مختلفة من القهوة 

الهاتف:92824425 
 otest.om :االنستغرام

ayshtaldghyshy@gmail.com :البريد االلكتروني
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Locations: Muscat 

Profile: Omani Company Name specializing in the 

manufacture and sale of various traditional Omani sweets 

with new, diverse, and distinctive flavors.

Mobile number: +968 99526911

Instagram: Mahhoo0

Email: aalmaslhi@gmail.com

MAHHOO - ALESSRA 
KITCHEN

ماهو مطابخ اإلسراء

المواقع: مسقط
نبذة عن المؤسسة: اسم الشركة العمانية المتخصصة في صناعة 
جديدة  بنكهات  التقليدية  العمانية  الحلويات  أنواع  مختلف  وبيع 

ومتنوعة ومميزة.

الهاتف: +99526911968
Mahhoo0 :اإلنستقرام

aalmaslhi@gmail.com :بريد إلكتروني

Locations: Al Batinah North

Profile: The Company Name is an expert in producing the 

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

Omani Luban; Served in Glass containers and is available 

in different sizes.

Mobile number: +968 95955205

Instagram: ypyap_and_param

Email: ypyapandparam@gmail.com

THE MODERN 
SINDIYAN

 السنديان العصرية

الموقع: شمال الباطنة
أنواع  أنقى  إنتاج  في  متخصص  الشركة  اسم  المؤسسة:  عن  نبذة 
العسل الطبيعي من أشجار السدر والسمر والزهور واللبان العماني. 

تقدم في عبوات زجاجية ومتوفرة بأحجام مختلفة.

الهاتف: 968+ 95955205
ypyap_and_param :انستقرام

ypyapandparam@gmail.com :البريد اإللكتروني
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Locations: Ad Dakhiliyah

Profile: Omani Company Name specialized in producing 

the most delicious types of honey and its derivatives, 

packing them in glass containers attractively and 

distinctively. Such as: Sammar, Sidr, Luban, flowers and 

apricot jam with honey.

Mobile number: +968 94904968

Instagram: alakber_honey

Email: alakberhoney@gmail.com

ALAKBER HONEY

مناحل العكبر

الموقع: الداخلية
نبذة عن المؤسسة: اسم الشركة العمانية المتخصصة في إنتاج ألذ 
أنواع العسل ومشتقاته وتعبئتها في عبوات زجاجية بشكل جذاب 
ومميز. مثل: سمر ، سدر ، لبان ، أزهار ومربى مشمش مع العسل.

الهاتف: 968+ 94904968
alakber_honey :انستقرام

alakberhoney@gmail.com :بريد إلكتروني

Locations: Al Batinah South 

Profile: Omani Company Name specializing in the 

production of the f inest f ish products. Such as f ish f illings, 

f ish paste, and f ish gravy with different flavors.

Mobile number: +968 94117403

Instagram: lawamis.om

Email: lawamiscompany@gmail.com

LAWAMIS

لوامس

الموقع: جنوب الباطنة
إنتاج  المتخصصة في  العمانية  الشركة  المؤسسة: اسم  نبذة عن 
أجود المنتجات السمكية. مثل حشوات السمك ومعجون السمك 

ومرق السمك بنكهات مختلفة.

الهاتف: 968+ 94117403
lawamis.om :انستقرام

lawamiscompany@gmail.com :البريد اإللكتروني
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 الباجي للحلويات

الموقع الجغرافي: محافظة ظفار
من  المصنوع  التقليدي  القشاط  يقدم  الباجي  المؤسسة:  عن  نبذة 
ومحبين  المتذوقين  إعجاب  على  ينال  ومميزه  حديثه  بطريقه  النارجيل 

نكهة النارجيل.  
   

الهاتف: 99580546 +968
Albagi_sweet:االنستجرام

Geographical location: Dhofar Governorate
About the institution: The traditional cream of hookah 
made of water in a modern and distinctive way, attracts 
the admiration of connoisseurs and lovers of the flavor of 
waterpipe.

Phone: +968 99580546
Instagram: Albagi_sweet

Locations: Al Batinah South

Profile: Omani brand specialized in spices making inspired 

by the authenticity of Omani hospitality with delicious and 

distinctive flavors.

Mobile number: +968 98881600

Instagram: bharatalbadr

Email: badria1600@gmail.com

BHARAT AL BADR 

بهارات البدر

الموقع: جنوب الباطنة
التوابل  صناعة  في  متخصصة  عمانية  ماركة  المؤسسة:  عن  نبذة 

مستوحاة من أصالة الضيافة العمانية بنكهات لذيذة ومميزة.

الهاتف: 98881600
bharatalbadr :اإلنستقرام

badria1600@gmail.com :البريد اإللكتروني
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Locations: Al Batinah north
Profile: “Sohar Dates”,, to produce different types of date 
mixtures, aiming to benefit from the Omani heritage 
and the experiences of ancestors;  In providing modern 
products, with economic returns, and high nutritional 
value.

Mobile number: +968 94109183
Instagram: umoorsohar

Locations: Muscat 

Profile: Specialising in manufacturing the f inest types of 

kunafa and Shami sweets with different types, such as 

kunafa with different sauces, Qatayef and baklava.

Mobile number: +968 96221177

Instagram: Konafahouse.om

Email: mohammed.alismail88@gmail.com 

TUMOOR SOHAR KONAFA HOUSE
دار الكنافةتمور صحار

الموقع: شمال الباطنة
نبذة عن المؤسسة:“تمور صحار” ، إلنتاج أنواع مختلفة من خلطات 
في  األجداد.  وخبرات  العماني  التراث  من  االستفادة  بهدف   ، التمر 

تقديم منتجات حديثة ذات مردود اقتصادي وقيمة غذائية عالية.

رالهاتف: 968+ 94109183
umoorsohar :انستقرام

الموقع الجغرافي: محافظة مسقط
الكنافة  انواع  اجود  صناعة  في  متخصصين  المؤسسة:  عن  نبذة 
والحلويات الشامية بأنواع مختلفة مثل, الكنافة بصلصات مختلفة 

والقطايف والبقالوة. 

    
الهاتف: 96221177 +968

Konafahouse.om:االنستجرام
 mohammed.alismail88@gmail.com :البريد اإللكتروني
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Locations: Al Batinah South

Profile: Omani Company  specializing in Omani sweets 

with various tasty flavors.  Special and royal Halwa.

Mobile number: 92963660

Instagram: al_rawzina

Email: ahlamayahyai85@gmail.com

AL_RAWZINA OMANI 
SWEETS

JALAAN HONEY

 الروزنة للحلوى
العمانية

 مناحل جعالن

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

والسلطانية. 

الهاتف: 92963660
al_rawzina :االنستجرام

 ahlamayahyai85@gmail.com :البريد اإللكتروني

Location: governorate of al sharqia south

Profile: A company distinguished by providing the f inest 

types of Omani bee honey extracted from Sidr and Samar 

trees and apiaries formed in the high mountains.

Mobile number: +968 96558564

Instagram: jalaan_honey

Email: almasroori89@hotmail.com 

الموقع الجغرافي: محافظة جنوب الشرقية
النحل  عسل  انواع  اجود  بتقديم  تتميز  شركة  المؤسسة:  عن  نبذة 
العماني المستخرج من شجر السدر والسمر والمناحل المتكونة في 

أعالي الجبال. 
 

   
الهاتف: 96558564 +968
jalaan_honey:االنستجرام

 almasroori89@hotmail.com :البريد اإللكتروني
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FASHION
األزيــــــاء
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Locations: Ash Sharqiyah North 

Profile: 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 taste and 

requirements.

Mobile number: 99786850

Instagram: hat_balqees

Email: blqeesoman2@gmail.com

KHASHKHAT BALQEES 

كشخة بلقيس

الموقع: شمال الشرقية
نبذة عن المؤسسة: ماركة عمانية تقدم أحدث تصميمات المالبس 
ويمكن  العصرية  الموضة  مع  يتماشى  بما  والعربية  العمانية 

تصميمها حسب ذوق العميل ومتطلباته.

الهاتف: 99786850
hat_balqees :انستقرام

blqeesoman2@gmail.com :بريد إلكتروني

Locations: Muscat 

Profile: The institution manufactures products that 

preserve the memory of the Oman and enhance the 

authenticity of the Omani culture, such as notebooks, a 

bag of environmentally friendly materials with designs 

that express the Omani identity, and small velvet bags.

Mobile number: 96899440312

Instagram: : 7ala_dresses

Email: umshahadlolo@gmail.com

HALA FASHION 

حال لألزياء

المواقع: مسقط
نبذة عن المؤسسة: تقوم المؤسسة بتصنيع منتجات تحافظ على 
ذاكرة السلطنة وتعزز أصالة الثقافة العمانية ، مثل الدفاتر ، وحقيبة 
 ، العمانية  الهوية  عن  تعبر  بتصاميم  للبيئة  الصديقة  المواد  من 

وأكياس صغيرة من المخمل.

الهاتف: 96899440312
7ala_dresses :انستجرام

umshahadlolo@gmail.com :البريد اإللكتروني
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Location: al dakhiliyah 

brief: Specialised in selling and providing Omani 

chemists and massars with high quality and professional 

manufacture.

Phone: 92429500

Instagram: al_shabab__palace

Email: alishaqi91@gmail.com

AL SHABAB PALACE 

قصر الشباب

Location: Muscat 

brief: Specialising in handcrafted products, which are 

beautifully crafted and designed hair accessories. 

Phone: 99889735

Instagram: flunah.a

Email: asm_amri@hotmail.com 

FLUNAH

فلونة

الموقع: محافظة الداخلية
الكميم والمصار  بيع وتوفير  المؤسسة: متخصصون في  نبذة عن 

العمانية بجودة عالية وصناعة احترافية. 

الهاتف: 92429500
 al_shabab__palace :االنستغرام

 alishaqi91@gmail.com :البريد االلكتروني

الموقع: محافظة مسقط 
نبذة عن المؤسسة: متخصص في المنتجات المشغولة يدويا وهي 

عبارة عن اكسسوارات للشعر متقنة الصنع والتصميم

الهاتف: 99889735
 flunah.a :االنستغرام

 asm_amri@hotmail.com :البريد االلكتروني
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location:Muscat
Profile: design traditional Omani fashion in a modern and 
contemporary style, but without changing or distorting 
the traditional Omani costumes style.

phone: 93399233
instagram:khuzama126
Email: knknkn999111@gmail.com

KHUZAMA

خزامى

الموقع : مسقط
بأسلوب  التقليدية  العمانية  األزياء  تصميم  المؤسسة:  عن  نبذة 
العمانية  األزياء  نمط  أو تشويه  تغيير  ولكن دون   ، حديث ومعاصر 

التقليدية.

الهاتف: 93399233
khuzama126 :االنستقرام

knknkn999111@gmail.com :البريد اإللكتروني

الموقع: محافظة مسقط
عصري  بأسلوب  النسائية  الحقائب  تصميم  المؤسسة:  عن  نبذة 

وحديث. 

الهاتف:92065559 
Nawariz.om :االنستغرام

 nawariz.oman@gmail.com :البريد االلكتروني

Location:  Muscat

Profile: Design women’s handbags in a modern. 

Phone: 92065559

Instagram:Nawariz.om 

Email:nawariz.oman@gmail.com

NAWARIZ

 نواريز 
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Locations: Muscat

profile: A company that sews the f inest types of men’s 

dishdashas with the most luxurious fabrics that came 

from Most of the world’s countries and sale Al-Massar 

and kamim that are woven with distinctive and civilized 

inscriptions from hands that work perfectly and according 

to customers’ requests.

 

phone:92206236

instagram: Hmz.om

email: hamazoman3@gmail.com 

HMZ

همز

المواقع: مسقط

الدشاديش  أنواع  أجود  بخياطة  تقوم  شركة  المؤسسة:  عن  نبذة 

العالم  دول  معظم  من  أتت  التي  األقمشة  أنواع  بأفخم  الرجالية 

وبيع المسار والكميم المنسوج بنقوش مميزة وحضارية من أيادي 

تعمل بإتقان ووفق متطلبات العمالء الطلبات

 

الهاتف: 92206236
Hmz.om :االنستقرام 

hamazoman3@gmail.com :البريد اإللكتروني

Locations: Muscat 
Profile: Omani brand is well known for designing the 
most luxurious of men’s and women’s clothes and provide 
other products such as Luban, perfumes, and gifts. All the 
products are high quality and detailed.

Mobile number: 92922131
Instagram: saafoman
Email: ruqaiya@saafoman.com

SAAF 

سعف

المواقع: مسقط
بتصميم  العمانية  التجارية  العالمة  تشتهر  المؤسسة:  عن  نبذة 
أفخم المالبس الرجالية والنسائية وتقديم منتجات أخرى مثل اللبان 

والعطور والهدايا. جميع المنتجات عالية الجودة ومفصلة.

الهاتف: 92922131
saafoman :انستقرام

ruqaiya@saafoman.com :بريد إلكتروني
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Locations: Muscat 
Profile:Manufacture of the f inest types of Omani misr and 
omani kema that give the man elegance and distinction 
by maintaining the style of the authentic Omani dress. 
Tidhkar also offers many other gifts such as incense and 
perfumes.

phone:77381833
instagram:tidh_kar
email: Abdalraod51@gmail.com 

TIDHKAR

تذكار 

المواقع: مسقط
والكيما  العمانية  مصر  أنواع  أجود  تصنيع  المؤسسة:  عن  نبذة 
أسلوب  على  بالحفاظ  والتميز  األناقة  الرجل  تمنح  التي  العمانية 
الهدايا  من  العديد   Tidhkar يقدم  كما  األصيل.  العماني  اللباس 

األخرى مثل البخور والعطور.

 الهاتف: 77381833
tidh_kar :االنستقرام 

Abdalraod51@gmail.com :بريد إلكتروني

Locations: Muscat

profile: Tailoring, selling and sewing Arab and non-Arab 

women’s clothing and designing artif icial clothing and 

ornaments.

phone:99325902

 instagram: boutiqueumduaa

email:ahda1973@gmail.com  

UMDUAA PROJECTS

 مشاريع ام دعاء

المواقع: مسقط
النسائية  المالبس  وخياطة  وبيع  تفصيل  المؤسسة:  عن  نبذة 

العربية وغير العربية وتصميم المالبس والحلي الصناعية
.

الهاتف: 99325902
boutiqueumduaa :االنستقرام 

ahda1973@gmail.com :البريد اإللكتروني
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BEAUTY AND SKIN CARE
    العنايـــــــة بالبشــــــرة   
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Locations: Al Batinah South

Profile: Omani brand specializes in the manufacture of 

beauty products inspired by Omani nature, such as hair 

dye with natural Omani henna, which is free of chemicals, 

and hair masks from Omani henna and Sidr.

Mobile number: 92683380

Instagram: : grandmas_mixes

Email: z_alsalami@hotmail.com

GRANDMA’S MIXES

 خلطات الجدة

الموقع: جنوب الباطنة
في  متخصصة  العمانية  التجارية  العالمة  المؤسسة:  عن  نبذة 
العمانية  الطبيعة  من  المستوحاة  التجميل  مستحضرات  صناعة 
مثل صبغ الشعر بالحناء العماني الطبيعي الخالي من الكيماويات 

وماسكات الشعر من الحناء العماني والسدر.

الهاتف: 92683380
grandmas_mixes :االنستجرام

z_alsalami@hotmail.com :البريد اإللكتروني

Locations: Dhofar 

Profile: The Company Name mainly works to transform the 

raw material of frankincense from the Omani nature into 

beauty products. Such as Luban oil, distilled Luban water, 

& Luban soap.

Mobile number: 95751166

Instagram: nf_products

Email: almaree.mohd@gmail.com

FRANKINCENSE ROAD

طريق اللبان

الموقع: ظفار

نبذة عن المؤسسة: اسم الشركة يعمل بشكل رئيسي على تحويل 

إلى مستحضرات تجميل.  العمانية  الطبيعة  الخام من  اللبان  مادة 

مثل زيت اللبان وماء اللبان المقطر وصابون اللبان.

الهاتف: 95751166
nf_products :االنستجرام

almaree.mohd@gmail.com :بريد إلكتروني
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Locations: Dhofar 
Profile: The Company Name mainly works to transform the 
raw material of frankincense from the Omani nature into 
beauty products. Such as Luban oil, distilled Luban water, 

& Luban soap.

Mobile number: 95751166
Instagram: nf_products
Email: almaree.mohd@gmail.com

FRANKINCENSE 
PRODUCTS 

DEVELOPMENT 

 مؤسسة تطوير
منتجات اللبان

الموقع: ظفار
نبذة عن المؤسسة: اسم الشركة يعمل بشكل رئيسي على تحويل 

مادة اللبان الخام من الطبيعة العمانية إلى مستحضرات تجميل.
مثل زيت اللبان وماء اللبان المقطر وصابون اللبان.

رقم الجوال: 95751166
nf_products :االنسجرام

almaree.mohd@gmail.com :بريد إلكتروني

Locations: Al Batinah North

Profile: Certif ied Omani Brand specialized in skin care 

using only natural and chemical-free ingredients. Some 

of the products are daily cleansing/moisturizing oil & fruit 

acid soap.

Mobile number: 99419384  _ 96671074

Instagram: X.sh_92

Email:  Smilelight.IIc@gmail.com

SHEIKHA AL-AMIRI 

شيخة االميري

الموقع: محافظة شمال الباطنة
تصنيع  على  تعمل  مسجلة  عمانية  عالمة  المؤسسة:  عن  نبذة 
من  وخالية  طبيعية  مكونات  باستخدام  والجمال  العناية  منتجات 
أحماض  صابونة  اليومي،  التطهير  زيت  مثل:   الكيميائية.  المواد 

الفواكه، زيت الترطيب اليومي. 

الهاتف: 99419384 - 96671074
X.sh_92 :االنستجرام

Smilelight.IIc@gmail.com:البريد االلكتروني
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Location: Al Batinah South  

Prof ile: The Company Name provides natural skincare 

and hair products inspired by the Omani environment, 

Including shampoo, conditioner, and face cleanser.

Mobile number: 91238716

Instagram: : ynsoap

Email: naeema.alhashmi@ynsoap.om

YN NATURAL CARE

ين للعانية الطبيعية

الموقع: جنوب الباطنة
للعناية  طبيعية  منتجات  الشركة  اسم  يوفر  المؤسسة:  عن  نبذة 
ذلك  في  بما   ، العمانية  البيئة  من  مستوحاة  والشعر  بالبشرة 

الشامبو والبلسم ومنظف الوجه.

الهاتف: 91238716
ynsoap :االنستجرام

naeema.alhashmi@ynsoap.om :بريد إلكتروني

Location: Muscat 

Profile: Skincare Omani brand produces high-quality 

beauty products such as skin serums, masks, scrubs, and 

soap.

Mobile number: 99275050

Instagram: Iris_om17

Email: irisoman0017@gmail.com

IRIS FOR NATURAL & 
COSMETIC 

 آيرس للمنتجات
 الطبيعية والتجميلية

الموقع: مسقط
للعناية  العمانية  التجارية  العالمة  تنتج  المؤسسة:  عن  نبذة 
بالبشرة منتجات تجميل عالية الجودة مثل أمصال البشرة واألقنعة 

والمقشرات والصابون.

الهاتف: 99275050
Iris_om17 :االنستجرام

irisoman0017@gmail.com :البريد اإللكتروني
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Location: Muscat 

Profile: Haircare Omani brand produces high-quality 

OHAIR oil. The oil is rich in healthy, nourishing, and 

refreshing ingredients.

Mobile number: 93379335

Instagram: ohair.om

Email: alinajafajmi@gmail.com

OHAIR

بيوتيفالياوهير

الموقع: مسقط
نبذة عن المؤسسة: العالمة التجارية العمانية للعناية بالشعر تنتج 
الزيت غني بالمكونات الصحية والمغذية  زيت OHAIR عالي الجودة. 

والمنعشة.

الهاتف: 93379335
ohair.om :االنستجرام

alinajafajmi@gmail.com :بريد إلكتروني

Location: Muscat 

Profile: Beautifly produce luxurious skin care products. We 

carefully choose and combine 100% natural ingredients 

from all over the world to create our unique products 

which promote healthy & balance skin.

Mobile number: 97326091 

Instagram: beautifly.om

Email: beautiflyoman@gmail.com 

BEAUTIFLY

الموقع: مسقط

بشكل  بالبشرة  للعناية  فاخرة  منتجات  إنتاج  المؤسسة:  عن  نبذة 

جميل. نختار بعناية ونجمع مكونات طبيعية ٪100 من جميع أنحاء 

العالم لنصنع منتجاتنا الفريدة التي تعزز صحة البشرة وتوازنها.

الهاتف: 97326091
beautifly.om  :االنستجرام

beautiflyoman@gmail.com :البريد اإللكتروني
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Locations: Muscat 
Profile: Oman frankincense company
 It offers a range of products extracted from the purest 
types of frankincense in Oman to reach different 
consumers, whether at home, beauty salons and resorts.

Mobile number: 90905420
Instagram:luban.oman 
Email: info@lubanoman.com 

LUBAN OMAN

لبان عمان

الموقع : محافظة مسقط
نبذة عن المؤسسة: شركة لبان ُعمان تقدم مجموعًة من المنتجات 
لمختلف  لتصل  السلطنة  في  اللبان  أنواع  أنقى  من  المستخلصة 
المستهلكين سواء في المنزل أو صالونات التجميل والمنتجعات. 

الهاتف: 90905420
luban.oman :االنستجرام

 info@lubanoman.com :البريد االلكتروني

الموقع: محافظة ظفار
الحوجري  اللبان  من  طبيعية  عناية  منتجات  المؤسسة:  عن  نبذة 

تحت دراسة علمية متخصصة للعناية بالبشرة والشعر
 

الهاتف:91133533
lubaniah:انستاغرام

 atabook@umich.edu :البريد االلكتروني

Location: dhofar

Brief: Natural care products from Al-Hojari frankincense 

under a specialised scientif ic study for skin and hair care

Phone: 91133533

Instagram: lubaniah

Email: atabook@umich.edu  

LUBANIAH

لبانية
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VARIOUS PROJECTS
مشاريــــع متنوعـــة 



92 W W W.SME.GOV.OM 93W W W.SME.G OV.O M

Location: Muscat 
Profile: Omani Company Name specializes in 
manufacturing innovative products in the tourism sector, 
such as the outdoor chair powered by solar energy, and 
camping equipment.

Mobile number: 95141641 - 96100195
Instagram: Lets_go_company
Email: info@letsgooman.com

LET’S GO 

لتس جو

الموقع: مسقط
نبذة عن المؤسسة: اسم الشركة العمانية متخصص في تصنيع 
المنتجات المبتكرة في قطاع السياحة ، مثل الكرسي الخارجي الذي 

يعمل بالطاقة الشمسية ، ومعدات التخييم.

الهاتف: 95141641 - 96100195
Lets_go_company :االنستجرام

info@letsgooman.com :البريد اإللكتروني

Location: Muscat 

Profile: Omani Brand specializes in designing and 

producing innovative technologies that contribute to 

facilitating people’s lives. Teeb Incense Burner is the f irst 

automatic incense burner manufactured in Oman.

Mobile number: 96159459

Instagram: Teeb.om

Email: invkhalid@gmail.com

TEEB

طيـــــب

الموقع: مسقط

في  متخصصة  العمانية  التجارية  العالمة  المؤسسة:  عن  نبذة 

الناس.  حياة  تسهيل  في  تساهم  مبتكرة  تقنيات  وإنتاج  تصميم 

مبخرة الطيب هي أول مبخرة أوتوماتيكية تصنع في سلطنة عمان.

الهاتف: 96159459
Teeb.om :انستجرام

invkhalid@gmail.com :بريد إلكتروني
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Location: Muscat 

Profile: The f irst Omani initiative specialized in providing 

services in space technology, advanced technologies, 

education initiatives, space research, and consulting. The 

Company Name published the “Space” Encyclopedia book 

and Augmented Reality Space Cards.

Mobile number: 99753355

Instagram: space.om

Email: brilliant.00@hotmail.com

GLOBAL SPACE & 
TECHNOLOGY

 الشركة العالمية
للفضاء والتكنولوجيا

الموقع: مسقط
نبذة عن المؤسسة: أول مبادرة عمانية متخصصة في تقديم خدمات 
في تكنولوجيا الفضاء ، والتقنيات المتقدمة ، والمبادرات التعليمية ، 
وأبحاث الفضاء ، واالستشارات. نشر اسم الشركة كتاب موسوعة 

الفضاء وبطاقات الواقع المعزز الفضائية.

الهاتف: 99753355
space.om :انستغرام

brilliant.00@hotmail.com :البريد اإللكتروني

الموقع: مسقط
سجادة  عن  عبارة  وهو  صاله  طقم  المؤسسة:  عن  نبذة 
ومصحف ولبس الصاله ومسباح يتميز الطقم بالوان واشكال 

زاهية وجميلة ويتميز أيضا بجودته ودقته العالية. 

الهاتف: 98254426
lamsati_alhabsi  :االنستغرام

 lamsati2013@gmail.com :البريد االلكتروني

Location: muscat 

Brief: A prayer set, which consists of a rug, a Qur’an, prayer 

clothes and a misbah. The set is characterised by bright 

and beautiful colours and shapes, and is also distinguished 

by its high quality and accuracy.

Phone: 98254426

Instagram: lamsati_alhabsi

Email: lamsati2013@gmail.com 

LAMSATI

 لمستي
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Location: muscat 

Brief: An institution working on the manufacture, 

implementation, design and sale of card games and 

interested in the f ield of educational entertainment

Phone: 94044489

Instagram: ideal_om

Email: i.trainingoman@gmail.com 

IDEAL OMAN

عمان ايديل

Locations: Al Batinah South

Profile: The Company Name provides technical services 

within a different and wide range, such as events 

photography, thermal printing, packaging, and covers for 

thermal and regular albums.

Mobile number:  97473088

Instagram: alamani.studio

ALAMANI

األماني

الموقع: جنوب الباطنة
نبذة عن المؤسسة: يقدم اسم الشركة خدمات فنية ضمن نطاق 
والتعبئة  الحرارية  والطباعة  األحداث  تصوير  مثل   ، وواسع  مختلف 

والتغليف وأغلفة األلبومات الحرارية والعادية.

الهاتف: 97473088
alamani.studio  :اإلنستقرام

الموقع: محافظة مسقط
وتنفيذ  على صناعة  تعمل  المؤسسة: مؤسسة  نبذة عن 
وتصميم وبيع االلعاب الورقية ومهتمين في مجال الترفيه 

التعليمي 

الهاتف: 94044489
ideal_om :االنستغرام

 i.trainingoman@gmail.com :البريد اإللكتروني



98 W W W.SME.GOV.OM 99W W W.SME.G OV.O M

W W W.SME.G OV.O M

تــم إعــداد وإخــراج هــذا الدليــل بــكل حــب 

للتســويق  أم  لتــس  وكالــة  قبــل  مــن 

 %  100 عمانيــة  شــركة  اإللكترونــي، 

تنميــــــــــــــة  لهيئــة  وتقديــر  -شــكر 

مــــــــــــؤسسات الصغيــرة والمتوســطة 

على ثقتهم بالشباب العماني.

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 their confidence in 
the Omani youth.
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