
 شركـات األسماك 
 الحاصلة على شهادة

ضبط الجودة



ــوم ــي تق ــتمرة الت ــة والمس ــود المبذول ــار الجه ــي اط  ف
ــات ــر المنتج ــمكية لتوفي ــروة الس ــة والث ــا وزارة الزراع  به
 الســمكية وفــي ظــل المســتجدات الحاليــة التــي تمــر بهــا
اثــر فايــروس كورونــا  كوفيــدا (١٩) تقــوم  الســلطنة 
ومصانــع شــركات  مــع  التنســيق  خــالل  مــن    الــوزارة 
فــي ومنتجاتهــا   األســماك  توفيــر  علــى     األسمــــاك  
 المنافــذ التســويقية بمخـتــــلف محافظــات الســلطنة مــع
 التأكيــد بأنــه فــي حالــة تطلــب ضــخ كميــات إضافيــة مــن
ــرة ــوق متوف ــات الس ــة متطلب ــات تلبي ــأن آلي ــماك ف  األس
ــه ــا يتطلب ــوق بم ــداد الس ــان ام ــرة لضم ــتفعل مباش  وس
 مــن اســماك مــن خــالل إمكانيــات والســعة التخزينيــة
 للشــركات  واســتعدادها الســتقبال المنتجــات الســمكية
ــمكية ــات الس ــر االحتياج ــن وتوفي ــن والناقلي ــن الصيادي  م

 للمستهلكين  بشكل مباشر



اسم الشركــــــة

شركة األسماك العمانيــة

غال

مصيرة

صوقرة

صاللة

99708080غالء - بوشرمؤسسة العنكاوي

التواصلاألفرع
93651708  الفاضل/ نايف الرئيسي

  مدير المشتريات 

99858190 الفاضل/ عادل الصالحي
99371794 الفاضل/ سالم الغابشي

99102480

9321348 الفاضل/ انيل

الفاضل/ النيش

الفاضل/ راشد

99800307المعبيلة - السيبرواد االبتكــــار الفاضل/ سليمان

99240340الرسيلالجرجــــــور الفاضل/ ناصر

95752980صورفخر البحـــــــار الفاضل/ سونيج

99085710ظفارظفار للصناعات السمكية الفاضل/ ميلياني

96416498الرسيلالمنوري العالميــة الفاضل/ اسماعيل

99413156صورالمـــــــرادم الفاضل/ ناصر

92829989الرسيلالمرســـى الفاضل/ فيصل

92100108 الوادي الكبيرالخليج األزرق الفاضل/ محمد

9922081الدقمالسردين الحديثة الفاضل/ سالم

99070678 الفاضل/ ماجد

98202193صاللةالجيدانـــــــــــي الفاضل/ سمير

96661744قرياتخط الساحل الفاضل/ علي

93592811جعالن بني بو عليمحمد البطيني الفاضل/ محمد



99414446محوتثروة اسماك خليج مصيرة الفاضل/ محمد

99277061جعالن بني بو عليانوار الجـــــاز الفاضل/ سعيد

99605541صوراسماك السطح الفاضل/ رديش

96223369صحاررواسي جبل حفيت الفاضل/ رضا

99277061جعالن بني بو عليفخر البحار الوطنية الفاضل/ سعيد

97881776صاللةالبحيحـــــــــي الفاضل/ اقبال

9618949صوراسماك الشرقية الفاضل/ يونس

96041684جعالن بني بو عليرمال شاطيء الدفة الفاضل/هيثم

9983315جعالن بني بو عليأمواج المحــــيط الفاضل/ خليفة

92802809محوتسعيد حمد الحميدي الفاضل/ سعيد

92192896 الفاضل/ فهد

99363369مصيرةشوامخ الجزيرة الفاضل/ سالم

92431382صاللةانوار البـــــــــحر الفاضل/ سريج

99630311بدبدالمحيطات الخمسة الفاضل/ أحمد

التواصلاألفرعاسم الشركــــــة

 بحر مصيرة للمنتجات
السمكية

92802809 الوادي الكبير الفاضل/ سعيد

92192896 الفاضل/ فهد

92802809محوتبحر الشرقيــــــــــة الفاضل/ سعيد

92192896 الفاضل/ فهد

الدقم



99669844الحيل-السيبامجاد الحيــــــــــل الفاضل/ محبوب

90406000سمائلحوض الكوثـــــــــر الفاضل/ محمد

92117266صورالمحيطات المتصلة الفاضل/ محمود

األمير لألسماك الوطنية

جعالن بني بو علي

93333537 الفاضل/ حسين

منبع الجودة العالمية

جعالن بني بو علي

99031110 الفاضل/ حميد

96661744االشخرةأبو ايمان البلوشي الفاضل/ علي

98899969جعالن بني بو عليأعماق البحار الوطنية الفاضل/ عادل

 سليم بن سليمان الوهيبي
للتجارة

92757299جعالن بني بو علي الفاضل/علي

96937071جعالن بني بو عليقمة الجوهـــــــــرة الفاضل/ خالد

99530310الخابورةمجـان لالستيراد والتصدير الفاضل/ حمد

99530441 الفاضل/ شاور

99336191صورالعمالقة المتحدة الفاضل/ سعيد

91426541صورشروق الشمس العالمية الفاضل/ عبداهللا

93207511جعالن بني بو عليجوشي جهون الفاضل/جوشي

التواصلاألفرعاسم الشركــــــة

94874474مرباطرصيف البحر الفاضل/عبدالسالم


