
 منافذ بيع األسماك
 في محافظات السلطنة



� تقــوم بها الــوزارة للحد
�� إطــــــار الجهــود المبذولـــــة وا��جــــــراءات ا��حتــــــــــرازية الــ

  

�  توف��
وس كورونا (كوفيد ١٩) ولما تمثلة ا��سواق السمكية من أهمية بالغة    من تداعيات انتشار ف��

� محافظات الســلطنة ،
 المنتــج الســم¥� للمســتهلك المحــ£� ، حيث تم غلق ا��ســواق الســمكية  

ــار ا��سمــــــاك بضـــــــرورة إيجــاد قنــوات ــيه الصياديــن وتجـــ  وعليــه تقـــــــوم  الــوزارة بتوجـــ

ــة ــز التجاريــ ــة والمراكـــ ــذ التسويقــيـــ ــاد المنافـــ   بارتي ــتهلك®� ــة المس ــة و توجي ــويقية بديل  تس

 المتوفـــــــرة  فـــــي كــــــل و�يــــة ، كمــا تــم التواصــــل المباشـــر مـــع المنافــــذ التسويقيـــة

� يوضـــــح بيانــات
ة ، والكشــف ا�¶� � تســويق المنتجــات الســمكية خـــــ«ل هــذه الفــ��

     الراغبــ®�

� مختلف محافظات السلطنة
المنافذ التسويقيـــة والمراكز التجارية  



  محافظة مسندم
والية خصب 

والية دبا 

99625115 ليما  مؤسسة صروح ليما للتجارة

99708080السوق القديم  مرتفعات قبة للتجارة

98003325السوق القديم يوسف حربي للتجارة

مؤسسة محمد بن عبدالرب بن زيد
99159200ميناء الصيد   الظهوري للتجارة 

92459277ميناء الصيد   مؤسسة ساحل منطف للتجارة

92937377ميناء الصيد مؤسسة وديان دبا للتجارة

92288811ميناء الصيد خور معلى للتجارة

 مؤسسة علي بن محمد بن سيف
98121303 ميناء الصيد  الشحي للتجارة

- السوق القديم شاطئ شم للتجارة

99317910السوق القديم  شاطئ كمزار للتجارة

99317910 الصناعية  شاطئ كمزار للتجارة

 96554000 مؤسسة سلطان الشحي للتجارة

 99468816الصناعيةسما الحالة للتجارة

الصناعية



والية بخاء 
99317910ميناء الصيد  شاطئ كمزار للتجارة

  محافظة البريمي

والية البريمي 
96480018  خضراء السيح الصياد الصغير

95395467 أرض الجوراشد عبداهللا راشد الجابري

92564254 صعراء  علي عامر سالم العلوي

95145477 صعراء هضاب الوادي

96175936 ليما  الصياد الصغير

72351386 خضراء السيح البراق لبيع االسماك

   71936097أرض الجو لولو هايبر ماركت

  محافظة مسندم



   محافظتي شمال وجنوب الباطنة

والية شناص 
 مؤسسة عارف بن سالم بن حمد

92827272حميرا  المعمري للتجارة

98866620العقر   الغواص الماهر لبيع وشوي االسماك

99322727حميرا  مؤسسة الجزاف للتجارة

99322727العقر  مؤسسة الجزاف للتجارة

97888842النعمى اسرار المحيط لبيع االسماك

96474728البليدة  الحادق لبيع االسماك

95037799اسور المزاريع       أمواج البحر الرائدة

99747336سوق الخضار انوار عبق الماضي

95468831السوق مشاريع يوسف الشرقي

- السوق   مول شناص

والية لوى 
97827705لوى الجديدة   بيت صحار لالسماك شوي

99665059لوى الجديدة  سما لوى للتجارة

-لوى الجديدة  لوى مول

96607202لوى الجديدة اسوار الحد العالمية

92819188سور بني حماد   مشاريع الحاج للتجارة



   محافظتي شمال وجنوب الباطنة

والية صحار 
97888824الطريف أسرار المحيط لبيع األسماك

97444595الحظيرة  أجواء الخريف للتجارة

99719009الغشبة سور الصين المميز لتجارة

95180047غيل الشبول خالد بن سالم العيسائي للتجارة

93695115صالن رونق الشرق/بحر صالن

96232878حي الرفعة الماء العذب للتجارة

95223346فلج القبائل  وليد وخالد أبناء ناصر المنذري /الساحل

95223346الوقيبة  نجوم الشرق الوطنية

99432293  الميناء ريم صحار

99432293الميناء  صدف صحار

- الطريف   مركز كارفور

-الوقيبة  اللولو هايبر ماركت

- الوقيبة    نستو هايبر ماركت



   محافظتي شمال وجنوب الباطنة

والية صحم 

99459945
97995755

92292742الحويلسالم بن مبارك المرزوقي

-

-

95929323مخيليف اآلمال المبهرة لبيع وشوي

90606091الحويل            ورسان الحديثة المميزة للتجارة

72277120ديل ال عبدالسالم           الشموسي لبيع وشوي األسماك

96495741حفيت   مؤسسة دار البركات للمشاريع المتكاملة

92528367ديل ال عبدالسالم   محمد بن ثاني الكحالي للتجارة

97888842الحويل اسرار المحيط الحويل

الحويل  مؤسسة المميز لبيع وشوي االسماك

خور  الحمامسمايل هيبر ماركت

 الحويل جراندمشاريع المشاهير الماسية للتجارة
هايبر ماركت

96686398مخيليف - الردة   اعمار صحم الزاهر للتجارة والمقاوالت



   محافظتي شمال وجنوب الباطنة

90369778
99418099

والية الخابورة 
99532710السوق  رمال السرحات

92528367

93303233

خور رسل  محمد بن ثاني الكحالي للتجارة

 السرحات    شركة لولؤة  السرحات

 قصبية البوسعيد  أبو شمة المعمري للتجارة والمقاوالت

99532710 -   اللولو هايبر ماركت

-95452100     مركز قباء

95366446  المسيلة   حمدان بن ناصر للتجارة

95050911   افاق الخابورة الشاملة سور الدواحنة



   محافظتي شمال وجنوب الباطنة

والية السويق 
99785907 البداية      مشاريع احمد بن عبيد القرطوبي 

92304369ضيان الجهاور   أصيل ضيان

9941077االميناء مشاريع الصياد

92528367البداية محمد بن ثاني الكحالي للتجارة

99627331الثرمد  الهامور لشوي األسماك

99187716البداية  نجوم البداية الحديثة

99339880مشايق   أرياف سور بني قرين

92241137   البداية   رواد السويق الحديثة

91248464 السويق اللولو هايبر ماركت

26803501البداية  اللولو هايبر ماركت

93312355-    جنوب المدينة هايبر ماركت

99216004-   التاج هايبر ماركت

99462429-     المرضوف هايبر ماركت



   محافظتي شمال وجنوب الباطنة

والية المصنعة 
97330930المغسر  طاقة

94378623الشعيبةالمرساة الفضية

والية وادي المعاول 
95441409وادي المعاول  الطيور الجارحة

93222017المعاولخالد بن سيف المعولي

93931011الطريف فانوس الطريق للتجارة-صالح بن درويش الرزيقي

99627331الطريف الهامور

79331223الحصن                        مؤسسة طلبيات البحر للتجارة

الطريفنستو هايبرماركت

الطريف الطيبات هايبرماركت

95271056

 71400136القرط  مكة هايبرماركت

 -

99270405

 

92047380 

والية العوابي 
92211825العوابيحصن المشرق العربي

95441409العوابيهامور المحيط



   محافظتي شمال وجنوب الباطنة

واليات / بركاء ،الرستاق  ونخل 
99462738بركاء - الصومحان خط الطائين الحديثة

99575785بركاء - الصومحان  أصداف الشاطئ الذهبية

99627331بركاء - مريصي الهامور

91398935بركاء اللولو هايبر ماركت

-بركاء كارفور هايبر ماركت

-الرستاقمركز حور العين

98868273 الرستاق- الغشب  سمكة التنين

-الرستاق  اللولو هايبر ماركت

99655443الرستاقبوابة البحار السبع

99858483 نخل  ابوسليمان الصارمي للتجارة

93337361نخلعبداهللا حمد السيابي

 مشاريع ام سباء بيع وشوي
األسماك والماكوالت البحرية

 نخل – لفة
92145798  العقيبة

99462738 بركاء -الصومحان مؤسسة حميد بن ناصر بن حميد

 94993236 بركاء - العامرة المنجور

91889898الرستاقسالم بن سليمان العبري

95114481الرستاقعقبة ريام الحديثة

96772774



والية السيب 
92022663الموالح  شركة الريان الدولية للمشاريع الحديثة

92425648 الموالح الجنوبية   مؤسسة ابو مرعد للتجارة

92843880الخوض السادسة مؤسسة حي السعد العالمية

الحيل الجنوبية مؤسسة التسوق

99330612 المعبيلة الشمالية مؤسسة شارع بساتين الحيل للتجارة

الحيل الجنوبية  محل عزان بن حمد الجابري

93306683المعبيلة كثبان الرسيل - اسماك مجمدة

95640900-   مشاريع بسمة االمل المتكاملة

94411641  المعبيلة الصناعية  جمعة جميل راشد الجنيبي

95640900المعبيلة الصناعية  اسماك االنوار

91666030الشرادي    محمود البلوشي للتجارة -اسماك مجمدة

93093496الشرادي   مسارات السيب لالعمال

95144962الشرادي      ابو امنية المخيني للتجارة - اسماك طازجة

  محافظة مسقط

97986622
99361610

99711965
96026849

98070060الشرادي مؤسسة ابو ريم المخيني للتجارة

71777960الحيل الجنوبية   المسار األحمر توب فيش



والية السيب 

  محافظة مسقط

99760362المعبيلةعين زمزم المتحدة للتجارة

92779404 الموالح الشمالية  شركة عوافي لالعمال الدولية-فيش باسكت

-الخوض  مركز ياس للتسوق

24534268 المعبيلة  مجمع العريمي / كارفور

- المعبيلة  مسقط مول / لولو هايبر ماركت

-

-

-

-

 المعبيلة   مركز نستو

 الحيل الشمالية   مركز نستو

الخوض مركز رامز للتسوق

الخوض  مركز اللولو

80074447الخوض    مركز الجملة

97647615 الحيل الشمالية   ومضة للمشاريع المتكاملة

96191329 الحيل الشمالية     ابو معتز القاسمي - اسماك مجمدة

97289117                   جزر السيب الماسية  سور ال حديد
99338241

- 92247095 اسماك البلد
96498781

96632496الخوض السادسة    قبطان المحيط الحديثة

98070060الشرادي     أبو امينة المخيني للتجارة بيع األسماك الطازجة



والية السيب 
 جوارك وادي محرم للتجارة القاسمي

99583914الحيل الشمالية - اسماك مجمدة

الموالح الجنوبية   الحجري المتحدة – بيع وشوي االسماك

خدمة التوصيل   الغبيراء لشوي االسماك

  شركة رواد االبتكار المعبيلة

المعبيلة الجنوبية تربليون للتجارة

الرسيل

99777781

 شركة الجرجور

الرسيل

99240340

   شركة المنوري العالمية

الرسيل

92948991

     شركة المرسى

-

99413156

  شركة بحر مصيرة للمنتجات السمكية

 الحيل

  99341670

 شركة امجاد الحيل

شركة الصاروج لالغذية الحيل

الجفنين

93367575

   مؤسسة وريف الود

  محافظة مسقط

97574546
95764060
95358786
92504790
99558278
92828999

95292429
99669844

96608865
92194181

حلة النصر    الصالحي بيع وشوي األسماك

الحيل الشمالية

99388507

 شهد للمشاريع الكبرى بيع األسماك

 الحيل الشمالية

97101029

   الذهبي لالسماك الطازجة

95130453 بيع األسماك الطازجة مرتفعات الحيل الجنوبية

92113009



والية بوشر 
97056578العذيبة مؤسسة جنات العالمية

96676543 غال   محمد بن مسلم السعدي للتجارة

97644595أبراج النهضة مؤسسة السمكة الماسية

غال مؤسسة نورة بنت مراد بن أحمد البلوشي

غال الصناعية النور هايبر ماركت

النور هايبر ماركت
األنصب  شركة ساحل الدفه للتجارة

 قرب مجمع بوشر
الرياضي

99278060

99278060

  العالم لالستثمار والتموين

96539222   الخوير الجنوبية   شركة صدى الجبال للتجارة

97771980 الخوير الجنوبية  أبو حمد الحكماني للتجارة

99091863 الخوير الجنوبية    شركة افاق السدر

األنصب     العالم لالستثمار والتموين

94843666 الخوير       شمس الضحى للتجارة

  محافظة مسقط

99112088
95952414

79770244

92439652

-      هايبر ماركت ملينيوم

91327443الخوير  33    مركز سبار

99610801  الخوير   الشارخة لبيع وشوي األسماك

 المحيطات للتجارة سبع سمكات
91770751الخوير  33      لبيع األسماك الطازجة

 قرب مجمع بوشر
الرياضي



  محافظة مسقط
والية بوشر 

98940230العذيبة  ايمن بن محمد الحبسي بيع األسماك الطازجة

99622701العذيبة     المسافي المتحدة األسماك الطازجة

98168555الغبرة   ازهار المطر الحديثة  األسماك الطازجة

95251188الغبرة    محل ملك األسماك للمأكوالت البحرية

-الخوير  ك ام هايبر ماركت

الخوير     مارس هايبر ماركت

الخوير         رامز هايبر ماركت

24504504الخويرعمان افنيوز مول لولو هايبر ماركت

الخوير    مسقط جراند مول كارفور

العذيبة    الميرة هايبر ماركت

الخويربانوراما مول سبينس هايبر ماركت

الخوير    الفير هايبر ماركت

97710284غال    منفذ شركة األسماك العمانية

والية مطرح 
95853900المسفاة مطرح  شركة النوخذة للتجارة

-القرم    مركز سلطان

-دارسيت    اللولو

93604726

24509570

-

-

-

-

-

-



  محافظة مسقط

والية قريات 
96661744-  خط الساحل

99546406  خدمة توصيل    ال شعبان لألسماك الطازجة

خدمة توصيل سمك مندوس

 حي الظاهر  امواج الصيرة -خدمة توصيل

الميناء    واحة الساحل لبيع األسماك

  النورس الرحال لبيع األسماك  منتزه البحيرة

 عفا

92554433

95454040

     سور شياع الحديثة  لبيع األسماك

97642259  حي الظاهر    شركة الوستاد لبيع األسماك

96499853
98265772

99319919
92154903

99272844
96325142

والية مطرح 
93820320المطار القديم  سبار هايبر ماركت- فجر الجنوب الشرقي للمشاريع

99219929 الوادي الكبير  جبال الوادي الحديثة

99777308الحمرية  الوادي األخضر لألعمال

97883484الحمرية الشعاع الذهبي

92382595الحمرية  ابو جواهر للمشاريع الرائدة

96040775روي  أبو ايهم المشرفي للتجارة

-روياللولو



والية العامرات 

92517166العامرات  شركة رابح ش م م

98594000 العامرات الخامسة   مؤسسة بحيرة طيوي للتجارة

99382768جحلوت الحشية  شركة ربوع صياء للتجارة

99818814 العامرات الثانية  شركة الماء األزرق للتجارة

95765873مدينة النهضة  اشراقات الشرقية

95483149العامرات قرب الجملة  سمك الجزيرة

91768777الخامسة  ركن العامرات لبيع وشوي األسماك

92366668الثالثة  اسماك الوطن

اللولو هايبر ماركت - مركز الجملة - الصفاء - مكة هايبر ماركت

  محافظة مسقط

والية منح 
91249616السوق عمير المنذري

99278060السادسةساحل الدفة النور هايبر ماركت

93154291 مدينة النهضة  مؤسسة الكواكب الخمسة العالمية

90568370السادسة واحة الساحل الحديثة  اسماك الوطن

793643570الخامسة  شركة واحة الشرق الحديث للتجارة

929669930

  محافظة الداخلية

90740750



والية نزوى 
  مركز اللولو للتسوق - مركز جراند للتسوق - مركز القبائل للتسوق

99382992سعالمحل خالد عبد اهللا زاهر الخصيبي

71771000قرب سوق السمك  محل محمد الخروصي

71771000فرق  محل محمد الخروصي

99219416حي العين  محل سعيد العنقودي 

97256628جحفانمحل منصوري العنقودي

 أبو وليد الخصيبي لبيع وشوي
  االسماك الطازج و الدواجن

سعال

السوق مرسي الصياد لبيع و شوي االسماك

99382992

71771000

  محافظة الداخلية

والية الحمراء 

-

96020014  التبين للتجارة بيع وشوي الدواجن
     واللحوم واالسماك الطازجة والمجمدة

 ظهرة اليشن للتجارة بيع وشوي
  األسماك الشعبية

وادي غول

92509332

 يخت الدقم  بيع و شوي االسماك
 الطازجة و  غيرها من المأكوالت

  البحرية  ومنتجاتها
95373529وادي غول

99005165فرق كارفور

95314441السوق   مشاريع الرميضي الذهبيه لبيع األسماك الطازجة



والية بهال 
  مركز جراند للتسوق  - مركز الكرامة للتسوق - مركز مكة للتسوق

99330440المعمورة      تاج مشارف بهال للتجارة

 مشاريع الجناءن الساطعه لبيع
99382432الجيلة  وشوي األسماك الطازجة

71771000 صناعية بهال   مشاريع خيرات نزوى التجارية

  محافظة الداخلية
والية أدم 

-البسيتين اسواق أدم لتميز

-جامع البوسعيدي مركز الجامع للتسوق

- الفليج   خط الكوثر للتسوق

-السوق   اسواق سما الخليج

والية ازكي 
99282310-  الصحراء العالمية

95354195الطوق اسرار الطوق

98076997 قلعة العوامر   بوادي ارض الخير

93816638 جنب السوق         منفذ شركة األسماك العمانية

99040735 السوق   شوامخ العنقاء لألعمال

94594142 السوق   ربوع الساكبية للتجارة

90688714  السوق    عزو الظاهرة للتجارة

97320517



  محافظة الداخلية

والية سمائل 
93823994لزغ  دار العاتكة للتجارة

-المدرة مركز الجملة

- المدرة   الكرامة هايبر ماركت

والية بدبد 
92779404فنجاء  مكارم بحر مصيرة

92779404السيح األحمر فيش باسكت

99817722  ثميد  المحيطات الخمسة

95569737-   محل محفوظ سالم السليمي

98218036 -  محل مصطفى بن جمعة العامري

97060907 -  محل  حمد الهنائي

99659866

96998030

92217913

92605569

90406000

 -   محل عيسى مرهون ناصر السيابي

 -    محل خميس مرهون ناصر السيابي

- محل نبيل حمد الهنائي

-  محل أحمد عب اهللا القرواشي

-    حوض الكوثر

96064352  لزغ            مشاريع تالل الحزم الحديثة

99630311



  محافظة الظاهرة

والية عبري 
   اللولو هايبر ماركت عدد2 - مكة هايبر ماركت  - جراند - رامز

97012529 الدريز   ياقوت الدريز للتجارة

96163888 الدريز   نسايم عبري للتجارة

92221999 الدريز   أبو بدر المنظري

93338838العراقي    أنور شموع الخليج

72182438عمال   نبراس الصفري للتجارة

92882667عمال   رحاب عمال الجديدة

955750344سوق البلدية                    أبو نايف العلوي

96300012الصناعية                  عماد المجرفي للتجارة



  محافظة الظاهرة

والية ينقل 
95478851البويب   نبراس الصقري للتجارة

99363646الصوادر  شركة االيضاح للتجارة التضامنية

92150826 الصوادر    مشاعل اللجمة للتجارة

99231819الصوادر    الرامي للمشاريع الرائدة

97087201 الصوادرحصن ينقل للتجارة

99369095الصوادر   مشاريع الخاطري للتجارة

والية ضنك 
   مركز الصفا

-  وليد الشملي للتجارة بيع األسماك الطازجة والمجمدة

-

99060636

-

92005080 العالية     نهضة الخليج العربي للتجارة



  محافظة شمال الشرقية

والية المضيبي 
-سناو     اللولو 

-

99033323

 المضيبي - سناو         الفيحاء هايبر ماركت

والية ابراء 
--    اللولو هايبر ماركت

99047532-   محل الساعور

95031879-   محل صالح الكيتاني للتجارة

99047532-   الصحراء العالمية

99872221سناو   شركة غزال السلطنة

99033323سناو    شركة الصحراء العالمية

-     المصباح المنير الحديث

99872221    مجد المنير

السوق - المضيبي    شركة الصحراء العالمية

السوق - المضيبي

السوق - المضيبي

96114153الشريعة- سمد الشان     مجد المنير

  93587863    المعمورة -سمد الشان      شركة الصحراء العالمية



  محافظة شمال الشرقية

والية بدية 

صخر الكهوف الطازج

96112088الواصل

    مؤسسة خالد بن سالم بن سعيد الحجري للتجارة

96666343الشارق

91931690

96592222

90826139

98284235

    المرجان األخضر للتجارة والمقاوالت

96592222المنترب     محل عبداهللا الجعفري

   الحوت األزرق للتجارة

المنترب

   مؤسسة محمد بن احمد المعمري للتجارة - مجمد

المنترب

          صخور شواطئ الخليج - مجمد

الغبي

الظاهر

والية وادي بني خالد
92339545حي النهضة  مؤسسة صالح بن مسلم النظيري



الشرية

 محافظة جنوب الشرقية
  والية  صور

97771980رأس الحدشركة أبو حمد الحكماني للتجارة

99007150رأس الحدفايز عبداهللا المهيري للتجارة

97111057رأس الحدشروق رأس الحد للتجارة

92103649السوق العامالزاكي للتجارة والمقاوالت

98996457السوق العامالمحيطات المتصله ش م م

95030600السوق العامسعيد محمد سعيد الغيالني للتجارة

92016094السوق العامشموخ شياع للتجارة

99007428السوق العامخالد بن سالم بن راشد المخيني

99074221السوق العامشموخ العيص للتجارة

92158080العيجةسعيد عبداللة علي الدهمشي  للتجارة

92230303السوقمرتفعات الوالية للتجارة

98976901العيجةساحل شياع للتجارة

99744900الكهربةالعزام للتجارة

92649922الكهربةشركة محمد وسالم الفارسي للتجارة

99470847الشريةصتاع المستقبل للتجارة

99494627الشريةمشاريع رمال الشرية الذهبية للتجارة

-احمد بن سعيد ناجم للتجارة

99661146الشريةافاق الريادة للتجارة



 محافظة جنوب الشرقية
  والية  صور

99551737الشريةمؤسسة رمال الشرية للتجارة

99494627الشريةسعيد عبداللة علي الدهمشي للتجارة

92279937الشريةربوع الجبل للتجارة

99452310جبل التيلفزيونالسليالت للتجارة

92108020جبل التيلفزيونمشاريع الصادق المتحدة

92311567المرتفعةمرخى صور للتجارة

99353050الصناعيةاسماك السطح للتجارة

الصناعيةالريم لبيع االسماك

92522328

92246479البرموسسسة عيسى بن خميس السناني للتجارة

99418179الشعبيةفايزبن ربيع العريمي للتجارة

97075915الغليلةموسسة مدائن العفية الشاملة للتجارة

99442100جبل العيدنجمة المندوس للتجارة

90961739جبل العيدمحمد بن حمد بن محمد المخيني للتجارة

95332243جبل العيداحمد بن سالم بن خميس الحربي

97311940سنيسلةمراسي راسد الحد المكامله للتجارة

95177331مخاازهار حي الشروق للتجارة

مخابن حريق للتجارة

-

92661661بالد صورابوفهد الحتروشي للتجارة



 محافظة جنوب الشرقية
  والية  صور

99069114بالد صورنسمات الشرقية

94002084بالد صوراحمد بن سعيد بن سليم العلوي

99272844بالد صورسور شياع للتجارة

92661661بالد صورابوفهد الحتروشي للتجارة

92117266بالد صورالمحيطات المتصلة ش م م

97771980بالد صورابواحمد الحكماني للتجارة

98976901بالد صور سور شياع الحديثة

بالد صورالريم للتجارة

99574382زايد الحربي للتجارة العيجة - خرابه

-

99834777

والية جعالن بني بو علي
92200801سيح قـريحةاضواء البادية للتجارة

95555431 سيح قـريحةابو عالية الجعفري للتجارة

سيح قـريحةقاسم محمد علي الرزيقي للتجارة

99834777 سيح قـريحةابراج االشخرة العصرية للتجارة

سيح قـريحة شركه زينة جعالن  للتجارة

- سيح قـريحةشركة شاطي خويمة للتجارة

99377281 سيح قـريحةناصر سلطان الحكماني/اسماك  جعالن

-



 محافظة جنوب الشرقية
والية جعالن بني بو علي

99321277سيـح قــريحـةقواعد الشرقية

93751000سيـح قــريحـة اضواء جنوب الشرقية

سيـح قــريحـةعواصف وادي سال للتجارة

92372976

95357223سيـح قــريحـة انوار البحار

99529255سيـح قــريحـة واحة غويلة

- سيـح سنـــدة مسلم سلطان حمد الحكماني

-

97770148 سيـح سنـــدةمشاريع البندر الشاملة

 سيـح سنـــدةسعيد الكتياني

98230308

92368270 شهب العين

99114339 مصباح الوسطى

 سيـح العـــــالخميس سعيد خميس الجعفري للتجارة
99479847 جنوب - شمال

94404620فليــــــجعلي بن عبداهللا بن علي المقحوصي

99005636فليــــــج سعيد احمد علي الغيالني

98229910فليــــــج سالم البطيني

98954112خيرات األشخرة

99109199-محمد علي صالح الساعدي

صــــالل الشرقنبراس العال

99473376صــــالل الشرقحمد محمد حمد الغنبوصي للتجارة

-

 سيـح العـــــال
 جنوب - شمال

 سيـح العـــــال
 جنوب - شمال



 محافظة جنوب الشرقية
واليةجعالن بني بو علي

99114339سيـح الصــادر مصباح الوسطى

99575877مديـــــويرة محمد عبداهللا سالم الجعفري

مديـــــويرة شركة ابو ماهر المتميزة

99277785

95555431مديـــــويرةابو عاليه الجعفري

92895396 االشخـــــــرة بو تركي الماردي وشريكة

 االشخـــــــرة دفة الخير

-

92535064 االشخـــــــرةشركة ابو سويلم للتجارة

 االشخـــــــرةعبداهللا سليم حمد الجعفري

عبداهللا محمد  الزرعي للتجارة

98077170

97300556 فرسان الشرقية للتجارة

 خــــــويمــــةدانة جعالن الحديثة للتجارة

99797821 الســـــــــويــحرمال الساحل للتجارة

92826686 الســـــــــويــح

99544448الــــرويسدروب المطايا للتجارة

99034752بيان الفجر العصرية للتجالرة

-

الــــرويس

 االشخـــــــرة

 االشخـــــــرة

عبداهللا ناصر حمد السنيدي

99416282



 محافظة جنوب الشرقية
والية الكامل والوافي
99737304الوافي/الشارع العامناصر بن صالح بن خميس الحربي

96105399الوافي/الشارع العامابو بشار المقحوصي

الكاملابو مودة الماردي للتجارة
المنطقة التجارية/

93988601

 الكامل/السيحسعد بن مسلم بن خميس الساعدي للتجارة
99326820الحدري

 الكامل/السيحمحمد بن عبداهللا بن سالم الجعفري للتجارة
99575877الحدري

الكامل/الشارع العامالقمة الثابتة للتجارة

98849757

92324999الوافيمؤسسة اصايل الكامل الحديثة للتجارة

الكاملسهم الوحدة للتجارة

ضياء الكامل الحديثة للتجارة

99109199

90959074سالسل جعالن الذهبية للتجارة

97770148 

الكامل

الكامل

99717445مصيرةاصالة مصيرة المتحدة للتجارة

92264666مصيرة أجواء مصيرة المتحدة للتجارة

99578220مصيرة

91379088مصيرةأجواء مصيرة المتحدة للتجارة

مشاريع مصيرة العصرية

واليةمصيرة



 محافظة جنوب الشرقية

98844119المسيلة رياح الحصن للتجارة

99819099حارة الصواويع محمد بن علي بن صالح الساعدي

 عامر بن راشد بن خميس الصواعي

99033144فلج المشايخ نبراس العال للتجارة والمقاوالت

92673835الغيمة المشايخي وشريكه للتجارة

قرون سعيد بن ناصر العويسي للتجارة

96663966الوافي مؤسسة أبو راشد العويسي للتجارة

-

99186887السيح الشرقي محمد بن سالم المشايخي

93519810الغنيمية افاق وادي سال للتجارة

92355789سوق االهالي

98884164اللويه سما وادي المالحي للتجارة

92884465 دفة الخير للتجارة

-

حصن المشايخ

 أبو االيمامة المشايخي للتجارة

والية جعالن بني بو حسن

الغنيمية 91129538



 محافظة الوسطى

72355841الدقمريتاج الدقم للتجارة

93465327الدقمريتاج الدقم للنجارة

ندى الدقم للتجارة

71336230الدقمشركة وادي الذئاب للتجارة

71336230الدقممها الدقم للتجارة

9113110أسماك محوت للتجارة

91129538

محوت

الدقم

  والية محوت

  والية الدقم

99868498 مشاريع بالحدب بيع وشوي األسماك هيما

  والية هيما



 محافظة ظفار

  والية صاللة
93273938 السعادةمنفذ شركة أنوار البحر

   91331517 صاللة الغربية منفذ أمواج ظفار لألسماك ( سمكاني

99673485صاللة مولمؤسسة صالح مقبل العامري للتجارة

95558898عوقد الشماليةمؤسسة القرن الذهبي الدولية

98270113صاللة الجديدةمنفذ شركة األسماك العمانية

94742111الواديشركة تيما الحديثة

 شارع السلطان  خط الدهاريز
94868111 قابوس

92959986

والية ثمريـــت
99081008ثمريت التجاريةمؤسسة نسائم حكبيت للتجارة

ثمريت التجاريةمؤسسة جوهرة البحار الذهبية

 الوادي االستقرارمؤسسة سهل صحلنوت
  94311333    هايبر ماركت

92480004 عوقد الغربية مؤسسة رواسي الخليج الشاملة

(



والية المزيونة
  92933980المزيونةمؤسسة اعمار النهضة للتجارة

 محافظة ظفار

  والية مرباط
92997367صناعية مرباطمؤسسة سالم مسلم احمد المطرفي

90404096مرباط مؤسسة العمري الحديثة

والية طاقـــــــة
92997367طاقة الغربيةمؤسسة سالم مسلم احمد المطرفي

91117711 طاقة الغربية مؤسسة العمري الحديثة

والية رخيوت
98888341 شهب أصعيب شركة سمحان المتحدة - المرفأ

90650033 مدينة الحق   مؤسسة عبداهللا المعشني


