
يالسجل التجاري  كة  المركز اإلنتخاب  اسم الشر
يمي 1107767 ي للتجارةالبر

زينب بنت خميس بن عبدهللا البلوش 

يمي 1260654 ميادين العز للمقاوالت ش م مالبر

يمي 1075159 مشاري    ع خط ليوا للتجارة البر

يمي 1400748 يكة تضامنيةالبر محمد عامر العلوي وش 

يمي 1258827 حجر المسك للتجارةالبر

يمي 1418724 منصور بن علي بن احمد بن علي الشامسي للتجارةالبر

يمي 1247065 العالم السحري للتجارةالبر

يمي 8078343 صالح بن عبداللة بن صالح البادي للتجارةالبر

يمي 1107225 يكه للتجارةالبر عبدالرحمن بن غافان بن محمد الشامسي وش 

يمي 1046687 كة البنيان المتحدة ش م مالبر ش 

يمي 1317742 العفيف لألقمشة ش م مالبر

يمي 1358950 مزون لألعالفالبر

يمي 8069620 فدك االستشارية للمقاوالتالبر

يمي 1413553 تالل بركاء الوطنية الرائدةالبر

يمي 1160665 الحكمة لجلب األيدي العاملةالبر

يمي 1268455 مزون محضه للتجارهالبر

يمي 8056609 يكة للتجارة تضامنيةالبر بن سعيد العلوي وش 

يمي 1351501 مركز بسمة الصباح للتجميلالبر

يمي 1404288 القرص المعماريالبر

يمي 1250471 معرض الصحراء للسياراتالبر

يمي 1138177 ة للتجارةالبر ز الصناعات المتمب 

يمي 8040907 ي للتجارةالبر محمد بن علي بن جمعه الكعبر

يمي 1146918 كة التوباز الهندسية ش م مالبر ش 

يمي 8043868 ي الدار توصيةالبر
مبانز

يمي 8063680 ز الصافيه للتجارهالبر العي 

يمي 1130206 مفتاح الخب  الهندسية ش م مالبر

يمي 1332399 يكه للتجارة ش م مالبر سلطان بن عبدهللا الجابري و ش 

يمي 1365432 قاع المحيطات للتجارةالبر

يمي 1286697 ي للتدريبالبر
معهد لغب 

يمي 1324649 اعمار المدينة المتطورة للتجارةالبر

يمي 1386870 نايف سلمان للتجارةالبر

يمي 1410664 ي للتجارةالبر
سيف بن مبارك بن حمد البلوش 

يمي 1149380 وان للتجارة البر توصية/ مجد القب 

يمي 8068267 ي للتجارةالبر جاسم بن احمد بن راشد الكعبر

يمي 1029638 كة الهنوف الوطنية للتجارة البر تضامنية/ ش 

يمي 1355495 حمد عبدهللا محمد المقبالي للتجارةالبر

يمي 1215765 مركز السهم للتجارةالبر

يمي 1199090 مشاري    ع المسافر لألعمال توصيةالبر

يمي 8076634 الروضه للرخام ش م مالبر

يمي 1318534 مؤسسة الغيث للتجارة و الخدمات الصناعيةالبر

يمي 1084042 جودة االعمال للتجارة ش م مالبر

يمي 1368716 سالمة المقبالي للتجارةالبر

يمي 1097604 الرساب لتخليص المعامالت وطباعة المستندات البر

يمي 1007178 تالل جبل حفيت للتجارةالبر

يمي 1171048 العالمية لجلب األيدي العاملةالبر

يمي 8045062 راية بنت علي بن حميد الغيثية للتجارةالبر

يمي 1092228 اق للصناعات الحديدية ش م مالبر البر

يمي 1381640 الرؤيه الواضحة لإلستثمار ش م مالبر

ي  ي السجل اإلنتخاب 
 
كات ومؤسسات القطاع الخاص المسجلة ف القائمة األولية لشر



يمي 1063160 أصيل البرصة للتجارة ش م مالبر

يمي 1385625 زيانه بنت حميد بن راشد المحروقية للتجارةالبر

يمي 1101524 شمس العواصم للتجارةالبر

يمي 1428692 زهره أمارس للتجارةالبر

يمي 1308357 سليمة بنت علي الفارسية للتج ارةالبر

يمي 1381294 فراشه الزين للتجارةالبر

يمي 1057521 الماس محضه للتجارةالبر

يمي 1191286 المحامد المتحدة للتجارةالبر

يمي 1029654 ي للتجارةالبر
احمد بن محمد بن عبدهللا البلوش 

يمي 1394510 يمي للتجارةالبر تساهيل البر

يمي 1221204 اطاللة الصحراء للتجارةالبر

يمي 1367432 رمال كحل الذهبيةالبر

يمي 1372630 العاش للتجارةالبر

يمي 8072140 /المستقبل لجلب األيدي العاملة البر

يمي 1424656 مشاري    ع الراشدية للتجارةالبر

يمي 1334434 يمي الذهبية للتجارةالبر مهرة البر

يمي 1342615 قية للتجارةالبر زهرةصاللة الرس 

يمي 1401269 مشاري    ع الحديد الالمع للتجارةالبر

يمي 1169126 الهدف لجلب األيدي العاملةالبر

يمي 1176885 الجزيرة لجلب األيدي العاملةالبر

يمي 1301457 كة محمد خميس البادي للتجارة تضامنيةالبر ش 

يمي 1222721 دار زرقاء اليمامة للتجارة ش م مالبر

يمي 1203475 الخدمات األولالبر

يمي 1281733 مملكة حماسه للتجارةالبر

يمي 1239838 مملكة صهبان للتجارة توصيةالبر

يمي 1175044 ي للتجارةالبر
سيح الفز

يمي 8006512 محمد بن حمد بن سالم للتجارهالبر

يمي 8043094 ي وولده للتجارة توصيةالبر
ز مراد بخش البلوش   حسي 

كة عنب  ش 

يمي 1308820 اع المنب  للتجارةالبر الرس 

يمي 1075225 مؤسسة  خليفة البادي السويدي البر

يمي 1389647 التمام الدولية لالستثمار ش م مالبر

يمي 1346467 مشاري    ع امتالك الحديثةالبر

يمي 8056153 رمال سمائل الذهبية للتجارةالبر

يمي 8013519 احمد بن محمد المزاحمي للتجارهالبر

يمي 1252323 الحصون الوطنية للمقاوالتالبر

يمي 1334221 مؤسسة جرس التعاون الذهبيةالبر

يمي 1417314 غرب العمرية للتجارةالبر

يمي 1065356 حمود بن عبدهللا بن حمدان المقبالي للتجارهالبر

يمي 1215177 طريق المرسة للخدمات الزراعيةالبر

يمي 1416080 يمي للتجارةالبر نسايم البر

يمي 1191095 ي للتجارةالبر
ز
قمر الفياف

يمي 8045658 جوهرة الجزي للتجارة والمقاوالتالبر

يمي 1065124 ياس العربية ش م مالبر

يمي 8058695 ياس الطبية ش م مالبر

يمي 1063981 ياس للصيدلة واألجهزة الطبية ش م مالبر

يمي 8025029 خط واسط للتجارهالبر

يمي 8000697 يالبر
سعيد بن سيف بن عبيد العزانز

يمي 1096772 روح االماكن للتجارة البر

يمي 1152358 دار الصفاء الحديثة للتجارة ش م مالبر

يمي 8076073 توصية/ الواحة الشمالية للتجارة البر

يمي 1071514 يمي ش م مالبر جامعة البر

يمي 1018992 ز للتجاره ش م مالبر حصاد السني 



يمي 1014937 يمي للتنميه واالستثمار ش م ع مالبر كة البر ش 

يمي 1440542 المشاعر للتجارةالبر

يمي 8006725 ي للتجارهالبر
راشد بن سعيد بن سليمان الغيب 

يمي 1085669 العقربية للتجارةالبر

يمي 8001545 محالت ابراهيم بن خدابخش واوالده ش م مالبر

يمي 1418164 حمد بن شميل للمقاوالتالبر

يمي 1246080 كة النارص العرصية للبناء والتشييد ش م مالبر ش 

يمي 1090411 مدرسة توام العالميةالبر

يمي 1005514 ي للتجارة والخدمات البر توصية/ بحر الخليج العرنر

يمي 8047227 مؤسسة المزاحمي الحديثة للتجارةالبر

يمي 1352525 يميالبر صيدلية البر

يمي 1254179 كة ابناء علي بن سيف النعيمي للتجارة تضامنيةالبر
ش 

يمي 1251521 ي للتجارةالبر
ز
ي الكامل والواف روانر

يمي 1408654 ة للتجارةالبر ز توليب المتمب 

يمي 1208083 تقنية المدن للمقاوالت واالستثمار توصيةالبر

يمي 1273897 شاب الوسمي للتجارة تضامنيةالبر

يمي 1046190 الصفا للبالستيك ش م مالبر

يمي 8019363 مصنع الوادي للمياه المعدنية الطبيعيةالبر

يمي 8019142 موءسسة البساط االخرصز للخدمات الزراعيةالبر

يمي 8045860 يمي للتجارة والمقاوالتالبر دلتا البر

يمي 1290661 يمي المتكاملة للتجارة توصيةالبر جسور البر

يمي 1390979 امل بنت سيف بن راشد االشخري للتجارةالبر

يمي 1015310 مشاري    ع المنعي الحديثه للتجارهالبر

يمي 1317449 ز التجارية ش م مالبر كة عوض وحسي  ش 

يمي 1240035 مطعم ومقىه ريف حلب  ش م مالبر

يمي 8052476 فهد بن محمد بن علي العيسانى للتجارةالبر

يمي 1419132 شمس الذهبية للنقلياتالبر

يمي 8062404 االختصاصيون للتجاره ش م مالبر

يمي 1210366 تضامنية/ طالب بن احمد بن محمد الجابري للتجارة البر

يمي 8025118 طالب بن احمد بن محمد الجابري للتجارهالبر

يمي 8050538 ي للتجارةالبر عبد هللا بن سالم بن علي الكعبر

يمي 8040206 سعيد الشامسي للتجارةالبر

يمي 8081069 مؤ سسه الريان الحديثه للتجارهالبر

يمي 1218660 علي بن سالم بن سيف الزيدي للتجارةالبر

يمي 8053367 محمد بن خميس بن علي الشامسي للتجارةالبر

يمي 1327066 ة للتجارةالبر ز أجواء واسط المتمب 

يمي 1216128 دانة الواسط الذهبية للتجارةالبر

يمي 1168068 حمد بن خميس بن محمد الشامسي للتجارة والمقاوالتالبر

يمي 8076553 سالم بن احمد بن حمد النعيمي للتجارةالبر

يمي 1107836 محمد بن احمد النعيمي للتجارة البر

يمي 1375875 روائع الربيعالبر

يمي 8086087 مشاري    ع الجوف الحديثهالبر

يمي 8083029 درة الشام للتجارةالبر

يمي 1256410 الغواص لجلب األيدي العاملهالبر

يمي 8024847 الجزيل لالستثمارالبر

يمي 1090853 يمي التجارية ش م مالبر كة أوتار البر ش 

يمي 1421977 ز للخدمات العامةالبر األمي 

يمي 1406405 كبسة زر للطباعة الذكيةالبر

يمي 1092697 تضامنية/ مشاري    ع أبواب التقوى التجارية البر

يمي 8079250 ي للتجارهالبر
كه عبدهللا بن هالل بن حمد الوحس  ش 

يمي 1194824 أطاللة الطريف للتجارةالبر

يمي 1176899 النفحات العرصية للتجارة والمقاوالتالبر



يمي 1139264 األبراج لجلب األيدي العاملة البر

يمي 8042349 محمد بن خميس بن سعيد الساعدي للتجارةالبر

يمي 8081964 ي للتجارةالبر راشد بن سالم بن حمد الكعبر

يمي 1382394 مشاري    ع ارض المستقبل للخدمات الوطنيةالبر

يمي 7052790 البلورة الوطنية للتجارة ش م مالبر

يمي 8043264 ي للتجارة تضامنيةالبر
 
ف كة االبداع الرس  ش 

يمي 8008426 ينابيع الروضه للتجارهالبر

يمي 1031476 كة األفالج الذهبية للتجارة والمقاوالتالبر ش 

يمي 1067957 البلورة الرائدة للتجارة والمقاوالتالبر

يمي 8041539 محمد بن خالد بن سعيد الحبسي للتجارةالبر

يمي 1402368 ريف المحافظةالبر

يمي 1253318 دار المباليس للتجارةالبر

يمي 8068100 الرموز العربية للتجارةالبر

يمي 1150500 التكافل العالمية للتجارة ش م مالبر

يمي 1376207 ميادين الفكر العالميةالبر

يمي 8082529 التماثل للتجارة ش م مالبر

يمي 8012717 الفنار الماشي للتجارةالبر

يمي 1027384 ي للتجارة البر
أبو خالد اليحيانى

يمي 1336335 غاية النعيمي للتجارةالبر

يمي 8053537 مفروشات المنال تضامنيةالبر

يمي 1011624 عوض بن عبدالرحيم بن محمد الفارشي للتجارهالبر

يمي 1011317 ز العالمية للتنمية واألستثمارالبر بن شاهي 

يمي 8065012 التكافل األول ش م مالبر

يمي 8041300 ي للتجارةالبر
احمد بن فارس بن سالم العزانز

يمي 7060955 كة مرتفعات النجيد للتجارة البر تضامنية/ ش 

يمي 1428424 خط الظاهرة للمشاري    ع المتقدمةالبر

يمي 1211910 غابات الجود للتجارهالبر

يمي 1253096 نيارين للتجارةالبر

يمي 8065276 يكه للتجار تضامنيةالبر ي وش 
كة عبدهللا بن حمود بن خرباش الغيب  ش 

يمي 1075784 أمجاد المدينة الذهبية للتجارةالبر

يمي 8063346 بشائر صعراء للتجارهالبر

يمي 1149453 باب الجزيل لإلعمال التجاريةالبر

يمي 8006504 كة علي بن محمد بن حميد العلوي واوالده للتجاره وا توصيةالبر
ش 

يمي 1128017 خليفه بن عل بن محمد العلوي للتجارهالبر

يمي 1378061 زالبر ي المتمب  الجمال العرنر

يمي 1199174 اآلمان الشاملة للتجارة توصيةالبر

يمي 8079048 رصوح الماسيةالبر

يمي 8080887 مشاري    ع الغدير الحديثه  للتجاره ش م مالبر

يمي 3249760 رمال الشهامة للتجارة والمقاوالتالبر

يمي 8051577 يمي للتجارة توصيةالبر كة ابراج البر ش 

يمي 1126903 مشاري    ع تاج مجان الشامخالبر

يمي 1228645 دانة الدار الحديثة للتجارةالبر

يمي 1178912 ز الجديدة شالبر  ش م م0م.م.أسواق هدايا العي 

يمي 1020969 ي الممتاز لخياطة المالبس الرجالية ش م مالبر العرنر

يمي 1079799 خط صعراء للتجارةالبر

يمي 1136295 أقواس جعالن الوطنية للتجارةالبر

يمي 1440788 بن علي الماسيهالبر

يمي 1141812 بهجة  الغريفة للتجارةالبر

يمي 1296971 فيصل محمد البادي للتجارةالبر

يمي 1342704 أفاق فدى الحديثة للتجارة والمقاوالتالبر

يمي 1009279 وليد بن سليمان بن سعيد االسماعيلي  للتجارةالبر

يمي 1150052 الشموع للخدمات التعليميةالبر



يمي 1092834 اطلس الباطنة للتجارة،البر

يمي 1306674 درر حي النهضة للتجارةالبر

يمي 1389603 النمر الذهبية للتجارةالبر

يمي 1093645 البلدان المتحدة للتجارة ش م مالبر

يمي 1119909 مشاري    ع اإلنجاز الماسية البر

يمي 1014777 ي الحديثه للتجاره تضامنيةالبر
كة الفز ش 

يمي 1012128 خالد بن عبدهللا بن محمد الجابري للتجارهالبر

يمي 1234000 يكة للتجارة ش م مالبر رحيم اكبر وش 

يمي 1289095 الصاروج لألعمال الفنية والتجارية ش م مالبر

يمي 1423909 المحيط للنقليات ش م مالبر

يمي 1381131 اف ش م مالبر أسطول األحب 

يمي 1422169 ي للتجارةالبر
ارجوان الفضز

يمي 1408991 عاصمه المجد الحديثة للتجارةالبر

يمي 1110992 جرس العلياء للتجارةالبر

يمي 8009295 مفروشات بن كرمالبر

يمي 1024709 محمد بن سعيد بن سالم النعيمي للتجارةالبر

يمي 1401924 أري    ج السليفالبر

يمي 1362514 أجيال السنينة االستثماريةالبر

يمي 1044536 األفعال للتجارةالبر

يمي 8068186 الطيف للصناعات الهندسية والهياكل المعدنيةالبر

يمي 1266735 يمي للتجارةالبر روز البر

يمي 1685309 ي للتجارة والمقاوالتالبر
عبدهللا بن سعيد العيسانى

يمي 1036085 سكن للتطوير واالستثمارالبر

يمي 1364488 كة السيف الالمع العالميةالبر ش 

يمي 8010170 السيف الالمع للتجارهالبر

يمي 1222414 المصنع الحديث للصناعات الحديدية ش م مالبر

يمي 1282489 كة النجوم السبعة الرائدة ش م مالبر ش 

يمي 1012106 مشاري    ع ابو سلطان الحديثهالبر

يمي 1136887 مشاري اللوجستية توصيةالبر

يمي 8008671 الخندق للتجارهالبر

يمي 8037841 مؤسسة سلطان البادي للتجارة والمقاوالتالبر

يمي 1138696 أماشي دوت للتجارةالبر

يمي 8053790 مؤسسة رمال الجيمي التجاريهالبر

يمي 1192075 مؤسسة حسان العزيزي للتجارةالبر

يمي 8086885 رصوح الخليج للتجارهالبر

يمي 1289266 مشاري    ع الياسات العرصية التجاريةالبر

يمي 8000034 ي للتجارة والمقاوالتالبر
موءسسة حمد بن سالم العزانز

يمي 8020191 ي للتجارةالبر
حمد بن سالم بن احمد العزانز

يمي 8078572 كه واحه الجزي للتجاره تضامنيةالبر ش 

يمي 1357989 روضة الجزي للتجارة ش م مالبر

يمي 1260317 واحه الجزي الوطنيه للتجاره توصيةالبر

يمي 8087466 النبع الخالد   للتجارهالبر

يمي 1382450 ي للتجارة العامة توصيةالبر السيف العرنر

يمي 8071381 أسفار العالمية للتجارةالبر

يمي 1382597 عبدهللا الشبلي لالستشارات الهندسيةالبر

يمي 8085986 هالل بن راشد بن سالم المعمري للتجارهالبر

يمي 1023991 نارص بن علي بن حميد الشملي للتجارةالبر

يمي 8059861 ي للتجارهالبر
راشد بن حميد بن حمد البلوش 

يمي 1359188 قمر الفجر للتجارةالبر

يمي 1100582 كة فلك السعادة التجارية ش م مالبر ش 

يمي 1379445 كائه ش م مالبر عبدالمجيد سادات وش 

يمي 1318393 ز للتجارةالبر مملكة الياسمي 



يمي 1103072 أشار المستقبل العرصيةالبر

يمي 1114094 كة عادل بن حمدان بن جمعة للتجارة البر تضامنية/ ش 

يمي 8067198 ي للتجارةالبر
ياش بن خليفه بن علي العزانز

يمي 1090245 فدكالبر

يمي 1080790 اسواق انوار الخليج ش م مالبر

يمي 1261291 ةالبر ز يمي المتمب  نور البر

يمي 8086060 دار الخليج للتسويق ش م مالبر

يمي 1212677 امداد الرائدة لالستثمار تضامنيةالبر

يمي 1181116 مشاري    ع عبدهللا الرائدة للتجارةالبر

يمي 1307561 دانة محضة العالميةالبر

يمي 1235780 العبوه الملكية لزيوت التشحيم توصيةالبر

يمي 1150389 ز للتجارة البر كة مسار العي  ش م م/ ش 

يمي 1221525 إبهار الماسيةالبر

يمي 8083053 ي الحديثة للتجارة البر
ز
كة العواف تضامنية/ ش 

يمي 1240329 ي الحديثة للتجارة ش م مالبر مرتفعات الرانر

يمي 1219119 /الرعد لفن المعمار للمقاوالت البر

يمي 1237422 ونيات توصيةالبر العرين لبيع وتصليح اإللكب 

يمي 1384428 كائه للتجارة ش م مالبر عبدالستار وش 

يمي 1248684 مرش االتحاد العالميه ش م مالبر

يمي 1059505 كة البانوش المتحدة للتجارةالبر /ش 

يمي 7068760 التقوى العالي    ة ش م مالبر

يمي 1285293 جبل محضة الشامخة الحديثة للتجارةالبر

يمي 8081115 نوفل بن سيف بن سعيد المسكري للتجارهالبر

يمي 1177944 مشاري    ع اريام الريف الحديثة للتجارة والمقاوالت البر

يمي 1016234 يعقوب بن هالل بن سالم الرشيدي للتجارهالبر

يمي 1218112 التصميم لألسالك الحديديه ش م مالبر

يمي 1188031 أساس الطموح للتجارةالبر

يمي 1112280 باسم بن مرهون بن محمد بن عامر الفارشي للتجارة والمقاوالتالبر

يمي 1135189 الشيار للتجارةالبر

يمي 1285500 كة سيوح حفيت للتجارة توصيةالبر ش 

يمي 1414794 الورشة العالمية المتجددةالبر

يمي 8063370 ي للتجارهالبر سيف بن نارص بن سعيد الكعبر

يمي 1064148 الخليجية لحلول تجديد االطارات ش م مالبر

يمي 8050104 ي للتجارةالبر
حمدان بن راشد بن سالم العيسانى

يمي 1039713 هالل بن محمد بن سعيد الساعدي للتجارهالبر

يمي 8086435 جوهره المري للتجارهالبر

يمي 1283019 جوهرة المري العالمية للتجارة ش م مالبر

يمي 1405938 الرجاء للتجارةالبر

يمي 1136565 نجوم الغريفة للتجارةالبر

يمي 1029336 مرتفعات وادي الحيول للتجارةالبر

يمي 1411415 الخواطر الماسية للتجارةالبر

يمي 8070016 كة األفراح الوطنية البر تضامنية/ ش 

يمي 8071047 مشاري    ع بن كرم التجاريةالبر

يمي 8010285 مشاري    ع يعقوب بن كرم التجاريهالبر

يمي 8079277 كة بن كرم الحديثة لالستثمار ش م مالبر ش 

يمي 1234503 فندق أريانا ش م مالبر

يمي 1222311 كائة للتجارة توصيةالبر ي وش  مشاري    ع العمب 

يمي 8008647 ة للتجارةالبر ز الخندق المتمب 

يمي 1186897 يمي الذهبية للتجارة   البر  0واحة البر

يمي 1074668 /التالل الساطعة للتجارة والمقاوالت البر

يمي 1174352 بالتينيوم الخليج لإلستثم    ارالبر

يمي 1264568 نسيم بات للتجارةالبر



يمي 1036153 تضامنية/ مستقبل محضه للتجارة البر

يمي 1006919 مؤسسة جبال افتاء للتجارهالبر

يمي 1412095 مشاري    ع الرواية الحديثة ش م مالبر

يمي 8077363 اجواء فدى للتجارةالبر

يمي 1137171 ز للتجارةالبر أثب  العيني 

يمي 1067720 مزايا الخب  التجاريةالبر

يمي 1105690 دار النعم للتجارة والمقاوالت ش م مالبر

يمي 1339380 واحة الرواشي الشامخة للتجارة توصيةالبر

يمي 1317625 العنكبوت الماشي للتجارةالبر

يمي 8044546 ي للتجارةالبر
عبدالعزيز بن خميس بن مراد البلوش 

يمي 1003195 غصن الحناء للتجارهالبر

يمي 1346361 جبل النور الالمع ش م مالبر

يمي 1254321 كة أعمار صعراء التجارية توصيةالبر ش 

يمي 8001693 مجموعة الجابري للتجارهالبر

يمي 8083347 مرتفعات  محضه للتجارهالبر

يمي 1167886 فن الجودة الوطنية للتجارة ش م مالبر

يمي 1332165 زالبر صيدلية العي 

يمي 8086354 ي للتجارهالبر اجواء دنر

يمي 8082146 يمي التجاريةالبر مشاري    ع روائع البر

يمي 1397774 ز السهيلة للتجارةالبر بساتي 

يمي 1375694 دانة شاطى البحرالبر

يمي 1404119 مشاري    ع الشوامخ المتطورةالبر

يمي 1356993 علي بن محمد بن سالم الكندي للتجارةالبر

يمي 1405906 ربوع المحافظة الشمالية للتجارةالبر

يمي 1134294 كة المسكري الرائدة للتجارة تضامنيةالبر ش 

يمي 1185735 كة الطبقات الثالثية للمشاري    ع والتعدين ش م مالبر ش 

يمي 1077982 ي وخميس الساعدي للتجارة ش م مالبر
كة سلطان اليحيانى ش 

يمي 1015199 ي وولده للتجاره تضامنيةالبر
كة سليمان بن علي بن عبدهللا العزانز

ش 

يمي 1158328 أسواق نجوم الخليج ش م مالبر

يمي 1081727 مشاري    ع السفاين الذهبيهالبر

يمي 8085102 ق  للتجارهالبر باديه الرس 

يمي 1076513 مشاري    ع ابن محمد الصباحي التجاريةالبر

يمي 1264861 الذيب األبيض للتجارةالبر

يمي 1435941 ز واسط العالميهالبر بساتي 

يمي 1404911 ة للتجارةالبر ز يمي المتمب  زهرة البر

يمي 1110261 كة واسط العرصية للتجارة ش م مالبر ش 

يمي 8056366 شعاع المدينة للتجارة والمقاوالتالبر

يمي 1212061 طيف محضه للتجارهالبر

يمي 8055920 تالل المنجرد للتجارهالبر

يمي 8068500 كة الطب  للتجاره تضامنيةالبر ش 

يمي 8017034 مدرسة عمر بن الخطاب الخاصهالبر

يمي 8011532 ي الظاهرة للتجارةالبر موءسسة روانر

يمي 1417322 الجودة الشاملة المتكاملةالبر

يمي 1251095 ميثاق للتأهيلالبر

يمي 1188787 قرص الروضة للتجارةالبر

يمي 1029480 ابراج الجزيرة الوطنية للتجارة ش م مالبر

يمي 1416694 جوج للتجارةالبر

يمي 8048339 فندق محضةالبر

يمي 1322980 طالس الماسية ش م مالبر

يمي 1147632 مؤسسة وجوه للتجارةالبر

يمي 1315948 شهد حماسة الجديد للتجارةالبر

يمي 8080330 ي للتجارهالبر
خليفه بن سالم بن علي العيسانى



يمي 8011877 الظفرة االول ش م مالبر

يمي 8083894 يمي ومحضه للتنميه واالستثمار ش م ع مالبر كة البر ش 

يمي 1333417 قمة المستقبل الحديثة للتجارةالبر

يمي 1072219 كة المجال األول التجارية البر /ش 

يمي 8002193 مالذ الطب  الحديثة للتجارةالبر

يمي 1080388 يمي للتجارة البر ز البر رياحي 

يمي 1342990 ز للمقاوالت واالستثمارالبر الكهرمان الممب 

يمي 1144808 درر المحافظة الماسية للتجارةالبر

يمي 1332277 اع الديرة للتجارة توصيةالبر ش 

يمي 1414428 أبناء خرباش الدولية للتجارةالبر

يمي 1137847 تضامنية/ روعة األسطورة للتجارة البر

يمي 1222815 اسواق هدايا مسقط ش م مالبر

يمي 1019470 مشاري    ع صوت االمواج التجاريهالبر

يمي 1374735 اسطول الساحل المتحده تضامنيةالبر

يمي 8060010 اريام نجد للتجارهالبر

يمي 1346019 قناديل محضة للتجارةالبر

يمي 1348510 ق األول لألستثمارالبر البر

يمي 1314031 فلج المعاول للتجارةالبر

يمي 1050863 واجهة الظاهرة للتجارة البر

يمي 1427545 ريماس لجلب االيدي العاملةالبر

يمي 1043778 ش م م/ نخيل صعراء للتجارة البر

يمي 1190941 تضامنية/ أبناء مطر للتجارة والمقاوالت البر

يمي 1314560 ماوراء البحار للصناعات الغذائية للتجارةالبر

تضامنية/ ربوع المدينة للتجارة الداخلية5113164

باكس ش م مالداخلية1294883

الفتح للمنتجات الغذائية ش م مالداخلية1169820

مؤسسة عويفيه للتجارةالداخلية5067960

يالداخلية1401820 مشاري    ع شمال الحجر الغرنر

ات منح الراقيةالداخلية1288435 خب 

مش اري  ع األثم  د الداخلية1204587

مناظر الجيله للتجارة الداخلية1168119

يالداخلية1205580 /ريماس سمائل الذهبر

ربيع الشمال المتحدة تضامنيةالداخلية1063419

يجات الذهبية للتجارةالداخلية1400995 الرس 

يالداخلية1359952 بريق نزوى الذهبر

أطياف الهالل للتجارةالداخلية1083184

مشاري    ع اإلسماعيلي الحديثةالداخلية1016837

تضامنية/ الراحة الذهبية الداخلية1130910

ات عز الوطنيةالداخلية1070714 مشاري    ع خب 

امداد للتطوير ش م مالداخلية1228399

مشاري    ع سمائل الفيحاء الشاملةالداخلية1219902

صحاري كوثر للتجارةالداخلية1014707

طالئع الزاهية توصيةالداخلية1149375

الخليجية لألعمال والتجارةالداخلية1393173

ات البيت العرصيالداخلية1259720 ز تجهب 

أسواق العطاء للتخفيضات و التجارةالداخلية1354830

ء للتجارة الداخلية5144850 ي
اس المضز تضامنية/ النبر

ز للتجارة والمقاوالتالداخلية1014804 مرتفعات حلفي 

ق للتجارة والمقاوالتالداخلية1039258 ابو مرس 

امجاد الطليعة للتجارة الداخلية1084471

مرتفعات المزيونة المتحدةالداخلية1182328

ي الشاملة الداخلية1083448
 
مشاري    ع البيت الراف



دار الهندسه للتجارةالداخلية1032285

احمد بن سعيد بن عبدهللا الشكيلي للتجارة الداخلية1087068

ي للتجارهالداخلية1362865 أبو فادي العبر

المفضلي للمشاري    عالداخلية1022128

أرض الغاف الذهبيةالداخلية1405253

أرض الغاف للتجارة والمقاوالت ش م مالداخلية1102106

أحمد بن محمد بن حمود الرواحي للتجارةالداخلية5130140

نافذة صحار للتجارة ش م مالداخلية1009276

كة وادي سخنان للتجارةالداخلية1327186 ش 

ات واحة خميلة للتجارةالداخلية1190389 خب 

يالداخلية1355611
الدرع التقبز

دار الثباتالداخلية1403603

ابراج مجان الحديثةالداخلية1075023

شعلة الشمال للتجارة ش م مالداخلية5108276

ي للتجارة والمقاوالتالداخلية1076884
خلفان عبدهللا حمدون الحسيبز

غاردينيا لبيع الهدايا والزهور واألعمالالداخلية1265986

ي ش م مالداخلية1276608
 
ف دار الذوق الرس 

غدير الغنتق للتجارةالداخلية5138086

ة للتجارةالداخلية1418925 ز آفاق سماء قاروت المتمب 

روح الضياء للطبالداخلية1406694

بروج بسياء للتجارةالداخلية1425199

اسوار الحمراء للتجارة ش م مالداخلية5126738

ز للتجارةالداخلية5132584 أضواء ح العي 

دار الشهباء للمشاري    ع والخدمات تضامنيةالداخلية5152259

مؤسسة بهجت الفيحاء للتجارة والمقاوالتالداخلية1009966

اطراف المدينه للتجاره والمقاوالتالداخلية1684230

اءالداخلية1369391 ل الخرصز ز وق للبز الرس 

تضامنية/ ثالثية االبعاد الوطنية الداخلية1020765

مطبعة الداخلية ش م مالداخلية5052610

مشاري    ع شباب شافع للتجارةالداخلية1164113

فجر السوادي للتجارة والمقاوالت ش م مالداخلية5145929

مؤسسة إبن سيف الزهيمي للتجارةالداخلية1297438

أبو علي الرواحي للتجارةالداخلية1163550

أبو جاسم الشكيلي للتجارةالداخلية5065720

الث    ق  ة المت  ك   املة لإلستثمار ش م مالداخلية1184426

لمسات االنتصارالعالميةالداخلية1434203

جمال القرية للتجارةالداخلية1310569

نسمه العليل للتجارة والمقاوالتالداخلية5143730

ارض الفجريه للتجارةالداخلية1020532

ي للتجارةالداخلية1261656
خالد بن محمد بن سالم الحارن 

مجوهرات البيانالداخلية1289412

مشاري    ع قوافل البستان تضامنيةالداخلية1274029

مؤسسة نجم الخليج الذهبيةالداخلية1138500

ي للتجارةالداخلية1276775 سعود بن سليمان القصانر

العالمية للخدمات التجاريةالداخلية1106572

سماء تنوف للتجارة والمقاوالتالداخلية1062970

إطاللة سمائل للتجارة والمقاوالتالداخلية1062459

مشارف مدينة التاري    خ للتجارةالداخلية1065675

مؤسسة الزبب  الداخلية ش م مالداخلية5064910

مالمح الفيحاء التجاريةالداخلية1171585

مشاري  ع الربخ  ي الدوليةالداخلية5010780

ي للتجارة و المقاوالتالداخلية5092159
أحمد بن سعيد بن نارص الربخز



ي الوطنيةالداخلية1114209
مشاري    ع الربخز

ي للتجارة و المقاوالتالداخلية5100496
مؤسسة أبراهيم الربخز

خطوط دلتا الدوليةالداخلية1042042

دلتا لالستشارات الهندسيةالداخلية1321316

مشاري    ع سيف بن احمد الراشدي الداخلية1198455

الطريق المثاليالداخلية1276839

مشاهب  الجازر لألعمالالداخلية1408274

مشاري    ع القواعد الوطنيهالداخلية1057085

خط بحر العرب لألعمال الهندسية ش م مالداخلية1368739

خط بحر العرب للتجارة والمقاوالت الداخلية5139058

االسماعيلي لألعمالالداخلية1338216

اإلقدام العالميةالداخلية1106084

الميدانية لإلستشارات الهندسيةالداخلية1321297

مشاري    ع نجم القمهالداخلية1066113

ع للتجارةالداخلية1019487 واحة الرس 

الرسة العاليالداخلية1290634

شموع سنت لألعمال التجاريةالداخلية1279120

أنوار وادي قريات الفضيةالداخلية1245467

ز المتكامل ش م مالداخلية1326990 خط التمب 

األسطورة الفضيةالداخلية1362619

معالم الصحراء لخدمات حفر اآلبار تضامنيةالداخلية1159416

ة توصيةالداخلية1084416 ز أبراج الصحراء للمشاري    ع المتمب 

بطي بن حمود بن خنفور الدرعي للتجارةالداخلية5031753

مرتفعات الرفوف للتجارةالداخلية1418362

مشاري    ع الحباسالداخلية1234021

ز للتجارة والمقاوالت ش م مالداخلية1007974 بحر التمب 

االدالج للتجارةالداخلية1646516

مروج لإلعمارالداخلية1413774

انجوان لإلعمارالداخلية1245749

قلعة العوامر الوطنيةالداخلية1251563

كة زاهرالداخلية5037433 ش 

امجاد مجان لألمن والسالمهالداخلية1278601

مصنع الجص ش م مالداخلية1221202

الوفاق للتجارةالداخلية5044146

ي لالستثمارالداخلية1389611
العدوانز

قلعة بهالء المتكاملةالداخلية1191118

مشاري    ع األبتكار الذهبيةالداخلية5117780

كة الهذيلي للتجارة والمقاوالتالداخلية5095573
ش 

صيدليه بلسم ش م مالداخلية1097817

رصوح منح للتجارةالداخلية1031317

ريماس الشاملة لألعمالالداخلية1392279

ميالف الريم للتجارةالداخلية1405601

الصقور للطاقة واالتصاالتالداخلية1082835

شموع الراسيات الذهبيةالداخلية1410546

ي للتجارة الداخلية1133166
هيثم بن احمد بن سعيد اليحيانى

االفق لألعمالالداخلية1424526

ربوع فهود للمشاري    ع المتقدمة تضامنيةالداخلية1377881

ي الخوير للتجاره تضامنيةالداخلية1037768
ز
فياف

تضامنية/ بهجة القابضية للتجارة والمقاوالتالداخلية1134413

ه الداخلية1197276 ز ش م م/ شموخ إزكي للمشاري    ع المتمب 

رونق الحضارة الشاملةالداخلية1267238

ي فرق للتجارةالداخلية5060001 روانر



مشاري    ع سواحل الخليج الوطنيةالداخلية1083890

شمعة الداخلية للتجارةالداخلية1045097

ق الداخلية للتجارةالداخلية5151554 بب 

بسمة المسار للتجارةالداخلية1153020

حدائق مزون الحديثة تضامنيةالداخلية1401120

يالداخلية1237723 مشاري    ع شاج مجان الذهبر

سجنجل لألعمالالداخلية1293152

السهل والجبل للتجارةالداخلية1248660

ي للتجارةالداخلية5052319
الوسام الفضز

المصيف للتجارةالداخلية1459996

ي المتحده تضامنيةالداخلية1096238
مشاري    ع الكميانز

ي للتجارةالداخلية5014816
محسن بن زهران بن سعيد الكميانز

مشاري    ع ترانيم الفلج التجاريهالداخلية1129585

ش م م/ معهد الصدارةالداخلية5135400

جنوب بهالء للتجارة و المقاوالتالداخلية5011620

ول قلعة العوامرالداخلية5010209 محطة بب 

أحمد بن حامد الجهضمي للتجارةالداخلية1102550

مؤسسة ابو الهيثم العامري للتجارة والمقاوالتالداخلية5146070

مشاري    ع الوسيط الراقيةالداخلية1177594

خدمات وصيانه المحركات الرسيعة ش م مالداخلية1081525

مشاري    ع أصائل الجبل للتجارةالداخلية1376503

تالل بدبد المتحدةالداخلية1118703

الجداره للمنازلالداخلية1247954

فيض المغرف للتجارةالداخلية1231460

-مشاري    ع فيض المعمورة الداخلية1214037

توصية/ ابراج بهالء للتجارة و المقاوالت الداخلية5127653

ي للتجارة و الخدماتالداخلية5065399
الشعاع الوطبز

ي لألعمالالداخلية1405061 مشاري    ع هزاع الجنيبر

ورود ظهر لألعمالالداخلية1406825

وسام ظهر لألعمالالداخلية1407102

مشاري    ع الرسعة الوطنيةالداخلية1183418

الرواد للخدمات الفنية ش م مالداخلية1337247

الداخليه للمنتجات االسمنتيه ش م مالداخلية5101131

الداخلية للخرسانة الجاهزة ش م مالداخلية1099104

مستقبل الخليج للتقنيه ش م مالداخلية1208901

مؤسسة الخدمات العمانيةالداخلية5025877

الجمهور للعمارة واالنشاءاتالداخلية1402577

العالميه لتطوير المشاري    ع الصناعيهالداخلية1128290

سماء سمائل الشاملهالداخلية1096872

ف  خر ن  زوى المتحدهالداخلية1203418

ي للتجارةالداخلية1030409 ايمن بن حمد بن نارص السيانر

مشاري    ع الخلوف لألعمالالداخلية1410239

سمو األصالة لإلستثمارالداخلية1055962

ز الحديثة ش م مالداخلية1067261 دوستي 

مشاري    ع االحسان الماسيةالداخلية5078660

حجر نزوى الملكي للتجارةالداخلية1210116

اء الجنوبيه لالعمال التجاريهالداخلية1422546 مرتفعات الخرصز

مصنع عمان لموانع الترسبالداخلية1136824

االركان االساسيةالداخلية1410585

مشاري    ع واحة المدينه العامرهالداخلية1186720

الداخليه للنقل والتجارةالداخلية5077680

بوارق نزوى الدولية لالستثمار ش م ع مالداخلية1240728



أبراج  الدقم العالمية للتجارةالداخلية1141570

-جزيرة حوار للتجارة والمقاوالت الداخلية1018854

ونيات والتجارةالداخلية1764640 مركز روح االمل لالكب 

بهجة هصاص للتجارة والمقاوالتالداخلية1112006

ضياء هصاص للتجارةالداخلية1190575

واحة بهالء الشاملةالداخلية1052115

الحبسي للتسوق ش م مالداخلية1154371

تضامنية/ انوار الغافات للتجارة الداخلية5130700

مشاري    ع جبال مسندم الذهبيةالداخلية1118372

تضامنية- مشاري    ع ابن مفتاح الوطنية الداخلية5148693

أفكار القرية للتجارةالداخلية1213755

الزوايا المتقاطعة للتجارة الداخلية1177186

ي للتجارة الداخلية1175046
مؤسسة أبو حمد الطيوانز

مشاري    ع الخطاب العالميةالداخلية1247428

فخر صوقرة لألعمالالداخلية1408599

ات خروبه للتجارةالداخلية1237674 خب 

مرتفعات البهالنية للتجارةالداخلية1279042

المتوسط الناجحالداخلية1386752

جوهرة بوش  للتجارة والمقاوالتالداخلية1071624

عمان بولوكن ش م مالداخلية5116236

الهالل للصناعات البالستيكية ش م مالداخلية1037855

/مشاري    ع روعة نزوى الداخلية1206772

مملكة الفضيات للفضةالداخلية1245095

قصور مجان للتجارةالداخلية1263853

ي للتجارةالداخلية5103649
محمد بن ربيع بن محمد الفرقانز

تعاون لالستثمار ش م مالداخلية1260948

العربية للصناعات االسمنتية ش م مالداخلية5118727

اع للتجارة والمقاوالتالداخلية5150892 الب 

كاه الداخلية5000203 تضامنية/ مشاري    ع ابن الكندي وش 

ابناء سالم بن سعيد بن حامد السيانر ش م مالداخلية1107739

امجاد كرشاء الذهبية للمقاوالتالداخلية1125151

يالداخلية1242864
مشاري    ع االتقان الحقيف 

عبدالرحمن بن سعيد بن حمد الرواحي للتجارةالداخلية1250155

نسائم ليالي السعد للتجارةالداخلية1378647

الداخليه للمنتجات النفطيه ش م مالداخلية5090520

مشاري    ع الماجد الذهبيهالداخلية1162176

دروب االمل للتجارة والمقاوالتالداخلية1423273

سيجاء لالنشاءت والتعمب الداخلية1430003

العقر لالنشاءت والتعمب الداخلية1430011

ي للتجارةالداخلية1109234 مرتفعات العبب 

البيت األمن للمشاري    ع الفنيةالداخلية1337811

اطاللة التقدمالداخلية1347833

ي للتجارةالداخلية5098181
راشد بن نارص العدوانز

يكه للتجارة الداخلية5137870 ي و ش 
تضامنية/ سلطان النبهانز

الخليج العالمي للخدمات المتكاملةالداخلية5065305

عبدهللا بن محمد بن زهران الجابري للتجارةالداخلية1330667

شباب هصاص للتجارة ش م مالداخلية1153738

ساج الصحراء للتجارة والمقاوالتالداخلية1188911

ي الوطنيةالداخلية1088123 مشاري    ع القصانر

ي للتجارةالداخلية5056950
أبو عماد الطيوانز

برج الهوب للتجارةالداخلية1599720

الهوب للمشاري    ع العرصيةالداخلية1363892



ق اللوجستية للتجارةالداخلية1229514 مؤسسة بب 

تاج مشارف بهالء للتجارة والمقاوالتالداخلية1167471

العمران للمنتجات االسمنتية  الحديثة ش م مالداخلية1058852

الصيت للتجارهالداخلية1191331

مؤسسة سعيد العامري للتجارهالداخلية6087396

همائل بهالء للتجارة  الداخلية1195111

افنان الصويري    ج للتجارةالداخلية1349728

ي الشاملةالداخلية1061383
مشاري    ع البطرانز

روح نسايم مسقط للتجارةالداخلية1071229

أنوار المعيدن للتجارةالداخلية1035450

مشاري    ع الخدمة الفضيةالداخلية1053556

مشاري    ع التميمي الوطنيهالداخلية1173186

قصبان للتجارةالداخلية1330759

مؤسسة ال حمود للتجارةالداخلية1089528

يالداخلية1187427 مشاري    ع أبو عبد المهيمن القصانر

ي للتجارة الداخلية1344404 'عبدهللا بن سيف  بن علي الندانر

مشاري    ع ابن الفهدي للتجارةالداخلية5142008

مشاري    ع بهجة لزغ للتجارة تضامنيةالداخلية1094877

مؤسسة الطالع للتجارة و المقاوالتالداخلية5007011

ي الوطنيةالداخلية5146747
طمانز مشاري    ع البر

الرسي    ع  لتخليص المعامالتالداخلية1163645

أزياء لباس الجودالداخلية1419593

ريماس إزكي للتجارة الداخلية1175145

أم بشار للتجارة الداخلية1211926

براعة العالمية للخدمات ش م مالداخلية1309953

دارس للتنمية واألستثمار ش م مالداخلية1143230

الدرب األخرصز للمشاري    ع المتكاملةالداخلية1083854

العدوي للخدمات الشاملهالداخلية5048869

ي ش م مالداخلية1163131 النداء الذهبر

ة للتجارة العالميةالداخلية1287420 الحب 

محامد لزغالداخلية1224721

االخوة الطيبة للتجارةالداخلية1131280

سعيد بن نارص الرواحي للتجارةالداخلية1741110

الوتد لإلنشاء والتصميمالداخلية5132541

كة للتجارةالداخلية1350402 مؤسسة ربيع البر

نزوى الهندسيةالداخلية5007771

ي للتجارة والمقاوالت الداخلية1065194 ابو سفيان السيانر

/معالم مدينة السالم للتجارة الداخلية1023440

خطوط النجاح الرائدةالداخلية1289112

ة للتجارة والمقاوالت ،،الداخلية1046859 كة كنوز مصب  ش 

مشاري    ع الكروم الوطنية ش م مالداخلية1160727

كة نزوى للرخام تضامنيةالداخلية5102499 ش 

الداخلية للخدمات اللوجستية ش م مالداخلية1039618

بنفسج الشمال للمشاري    ع الماسيةالداخلية1237809

روافد البندر المتحدةالداخلية1282016

اطراف المعمورة للتجارة الداخلية1094828

ي للتجارةالداخلية5127815 ابو المنذر العبر

اإلبداع للرخام والجرانيتالداخلية1059682

تضامنية/ مشاري    ع الحراث الوطنية للتجارة الداخلية1052068

ية للتجارةالداخلية1424004 العبر

كة فارس االهلية تضامنيةالداخلية1116888 ش 

مشاري    ع أبو مالك الماسية للتجارة والمقاوالت الداخلية1122796



برج المحور للتجارةالداخلية5049393

ين الوطنية للتجارة والمقاوالت الداخلية1153552 تالل جبر

فلج المرصج للتجاره والمقاوالتالداخلية5033918

درة الصفاء للتجارةالداخلية1062770

ي للتجارة والمقاوالتالداخلية1158811
يحب  الزكوانز

ز الحابسي للتجارة والمقاوالتالداخلية1135344 توصية- أبو األمي 

مؤسسة الحابسي للتجارةالداخلية1622960

دار الوديعهالداخلية1339355

توصية/ مشاري    ع مجان الشاملة الداخلية1010827

مجموعة مجان إلدارة الفنادق ش م مالداخلية5104190

المبهر لألعمالالداخلية1361516

ات المستقبل الوطنيةالداخلية1120175 مشاري    ع خب 

مشاري    ع العاديات األصيلةالداخلية1198106

أبو الصلت النارصي للت   جارةالداخلية1197111

عيون سمائل للتجارةالداخلية1755781

كة الطاقة الموحدة العالمية ش م مالداخلية1841653 ش 

مصنع عمان إلنت  اج الم    وارد الحدي    دي  ة ش م مالداخلية1192102

حصون الجبل األخرصز العالمية ش م مالداخلية1131693

ب        رهان للخ       دمات الرائ  دة ش م مالداخلية1079815

كة مسقط الرائدة للرخام ش م مالداخلية1342557 ش 

إنجاز للمشاري    ع واألعمال والتطويرالداخلية1733443

الهواجس الدوليه للتجارةالداخلية5055768

نجوم البشائر للتجارةالداخلية1410072

ي ش م مالداخلية1355139
معهد التدريب الفبز

الهالل للهندسة و المقاوالتالداخلية1363793

تضامنيه تضامنية/ مشاري    ع بركات بهالء الداخلية5146852

الحاجر للمشاري    ع الرائدةالداخلية1208995

مؤسسة حارة الحاجر للمشاري    ع ش م مالداخلية1179022

أمتار لما وراء البحارالداخلية1105038

ي للمشاري    ع ش م مالداخلية5107741
الحوقانز

أبو نوح للتجارة ش م مالداخلية5009200

يالداخلية1164379 مفتاح الخب  الذهبر

ملتف  األمل للتجارةالداخلية1170491

وسام منحالداخلية5089115

ي الذهبية تضامنيةالداخلية1080404 مشاري    ع القصانر

اعمار للنقل والخدمات ش م مالداخلية1817116

كة الباحة العربية الداخلية5001854 /ش 

تضامنية/ مشاري    ع قرن الروضة  الوطنية الداخلية5055474

ي للتجارةالداخلية5106451
مؤسسة بدر بن محمد الحوقانز

المدينة للرياضة و التجارةالداخلية5081718

ى للتجارة ش م مالداخلية1240611 الوسام المضز

اء للتجارةالداخلية1076965 ي بدبد الخرصز روانر

تيارات للتجارةالداخلية1185152

كة مسقط الرائدة للبالستيك ش م مالداخلية1176540 ش 

مؤسسة جبال الخزينةالداخلية1411572

روضة الناظر للتجارةالداخلية1218089

ش م م/ امواج الخب  للتجارة الداخلية5123917

عهد بهالءالداخلية1431332

السعاليه للتجارةالداخلية5068940

رياض السعالية للتجارةالداخلية1230804

المحتشم للتجارة والمقاوالت ش م مالداخلية1075905

ي الوطنية الداخلية1198673
ز
مشاري    ع إبن العوف



معالم الشباك للتجارة ش م مالداخلية1035082

م ش م م0م0االعمال العرصيه ش الداخلية5149312

ابن صالح للتجارة ش م مالداخلية1350269

ات ش م مالداخلية1132193 ز شموخ للتجهب 

مي للتجارةالداخلية1818180
أبو العالء الحرصز

اللمسة الذهبية للتجارةالداخلية5135672

أكاديمية إغناءالداخلية1103088

رمال سمائل للتجارةالداخلية1407040

مشاري  ع المب  ادر الراق   يالداخلية1200713

نبع الورود للتجارةالداخلية1222866

منارة المنابك للتجارةالداخلية1246391

ي للتجارة الداخلية1192462 ميدان العرص الذهبر

ميدان العقر للتجارةالداخلية5109051

ات الهالل االبيضالداخلية1376854 خب 

مملكة البناءالداخلية1242390

ي للتجارةالداخلية5049768 أحمد بن سعيد بن عبدهللا القصانر

أحجار بهالء للتجارةالداخلية1220420

محجر بهالء للرخام والجرانيتالداخلية1157857

مشاري    ع العقب  الوطنيهالداخلية5151082

مؤسسة عبدهللا بن خصيب الصارمي للتجاره والمقاوالتالداخلية1574175

كة تقنية الخليجية الملكية ش م مالداخلية1244690 ش 

ي الغنتق للتجارهالداخلية5136199
ز
فياف

عبدهللا احمد عبدهللا الجابري للتجارةالداخلية1075217

مشاري    ع االرائك المتكامله الداخلية1108648

الموج االحمر للتجارةالداخلية5138060

ي للتجارةالداخلية5136458
عبدهللا بن أحمد بن سعود السليمانز

االصالة لالعمار الداخلية1081229

الحجر الملكي للمشاري    ع الوطنية ش م مالداخلية1188595

قشعم للتجارةالداخلية5040728

بيان الحمراء للتجارةالداخلية1022603

مؤسسة الخطمه الذهبيه الداخلية1189172

كة الخطمه للنقليات و التجارة تضامنيةالداخلية5046122 ش 

صحارى الخطمه للنقل و التجارة ش م مالداخلية5116708

/الجودة العليا للتجارة الداخلية1002292

تيجان بهالء للتجارة تضامنيةالداخلية1175175

ز خردل للتجارةالداخلية1092704 عي 

الجودة لخدمات الفحص المتكاملة ش م مالداخلية1206494

ي للتجارةالداخلية1296062 مؤسسة المنذر العبر

ي المتكاملةالداخلية1316868
أعمال العزوانز

قيه للمونه الجافة ش م مالداخلية1105549 الرس 

ي للتجارةالداخلية1029320
أبو قضي الزكوانز

 مشاري    ع مسفاة الخواطر الوطنية الداخلية1136308

كة مسفاة الخواطر للتجارة و المقاوالت الداخلية5106478 تضامنية/ ش 

عمان لصناعة المحوالت والمفاتيح الكهربائية ش م مالداخلية1259761

الحلول الذكية للصناعة والخدمات ش م مالداخلية1228429

أمجاد االمل للتجارةالداخلية1020970

تضامنية/ انوار مدينة التاري    خ للتجارة الداخلية5132908

بهجة السعد للتجارةالداخلية5138531

البوابة الميدانية ش م مالداخلية1061082

ي للتجارة والمقاوالت الداخلية1063429
تضامنية/ األبداع الفضز

األمان للمشاري    ع الفنية الداخلية1319396

ي للتجارةالداخلية5106168
سعيد بن عبدهللا الطيوانز



االعمدة للصناعات الفنية و االعمال الميكانيكيةالداخلية1324627

خليل بن خلفان بن خصيب الصارمي للتجارةالداخلية1252153

شموع األمل الذهبية تضامنيةالداخلية1100598

اسواق سماء الخليج ش م مالداخلية1194607

رحاب وادي قريات للتجارة والمقاوالتالداخلية1014787

طالئع الزهور للتجارةالداخلية5134692

مؤسسة إدريس االسماعيلي للتجارةالداخلية1321016

ضياء الملتف  للتجارةالداخلية1253911

آفاق تنوف الحديثة للتجارة الداخلية1186725

بسمة نزوى للتجارةالداخلية5139317

سعيد بن محمد بن سالم الخاطري للتجارةالداخلية5048630

مشاري    ع رواشي المجد الحديثةالداخلية1107901

نسيم دار الخب  للتجارة الداخلية1095347

االيادي الطيبة لجلب االيادي العاملةالداخلية1108972

هديل السالم للتجارة تضامنيةالداخلية1361839

ي للتجارة والخدماتالداخلية1320968 أبو الهيثم القصانر

ي للتجارة والمقاوالتالداخلية1136332
مؤسسة أيمن اليحيانى

طالئع الريف المثالية للتجارةالداخلية1344107

جنائن الورود للتجارةالداخلية1012574

ونزيةالداخلية1319148 مشاري    ع الفجر البر

صحاري بغداد للتجارةالداخلية1002986

ات الحور للتجارةالداخلية1109414 خب 

ه العامرهالداخلية1294349 مشاري    ع دار الخبر

ي الحديثةالداخلية1004544
مشاري    ع الربخز

هود بن عبد الحكيم بن سالم ال الشيخالداخلية1128609

الصحراء للمشاري    ع الراقيةالداخلية1090643

ز للتجارةالداخلية5134978 شعاع العي 

رصح الجود العالميهالداخلية1308626

مشاري    ع اثار عز الوطنيةالداخلية1117469

روافد حي السعد للتجارةالداخلية1203099

مبارك العدوي للتجارةالداخلية1277593

ي للتجارةالداخلية5026695 الوسام الذهبر

دنيا العمران للتجارةالداخلية1393938

عرص النماء توصيةالداخلية1391153

الدانة العربية للتجارةالداخلية1008047

ق األوسط ش م مالداخلية5129028 اثب  الرس 

مرتفعات المناخر للتجارةالداخلية5106516

واحة إزكي الحديثةالداخلية1342764

مشاري    ع المنترص الراقية تضامنيةالداخلية1130122

س  اف   ان   ا ال  دول  ي  ةالداخلية1287615

أقوات للتجارة والمقاوالت ش م مالداخلية1050004

انوار صحراء العالميةالداخلية1134446

سيح الرسية للهندسة ش م مالداخلية5027314

خط عويفيه للتجارةالداخلية1110178

الخليج للمثبتات والصناعات الحديديةالداخلية5105145

ز الداخلية1195579 ش م م/ خط التواصل الممب 

ز للتجارةالداخلية1239962 الصخر المتمب 

كة بيت الجبل للتجارة ش م مالداخلية1579177 ش 

مرتفعات القيع للتجارةالظاهرة 1149006

إعمار الصحراء للمشاري    ع الوطنيةالظاهرة 1317123

مشاعل ينقل للتجارةالظاهرة 7063113

عوض بن محمد بن سيف الساعدي للتجارهالظاهرة 7038330



محمد بن عوض بن محمد الساعدي للتجارةالظاهرة 1110580

عامر العلوي للتجارةالظاهرة 1165378

كة أبو عاصم البادي للتجارة الظاهرة 7034784 تضامنية- ش 

مشاري    ع ابتكار الشمال العالميةالظاهرة 1023662

بو سيف للمشاري    ع الشاملةالظاهرة 1428303

ي االصيل للتجاره و المقاوالت تضامنيةالظاهرة 1011115 كة العرنر
ش 

مشاري    ع الديار الوطنية المتقدمة ش م مالظاهرة 1066445

الشاسع للمشاري    ع الحديثةالظاهرة 1387204

ز سلسبيل للمشاري    ع التجاريةالظاهرة 1429083 عي 

سما الجبيل الذهبيةالظاهرة 1285522

ي للتجارة والمقاوالتالظاهرة 1386034
سد العرش 

صخور فدىالظاهرة 1265213

ي للمشاري    ع الرائدةالظاهرة 1410952
 
الذوق الراف

مكارم اللثيلهالظاهرة 1410769

ق للمشاري    ع الفضيةالظاهرة 1179529 بوابة الرس 

أرياف فهود العالمية ش م مالظاهرة 1176514

سماء الدريز للتجارةالظاهرة 1427315

لمعة المستقبل الرائدهالظاهرة 1437444

صقور الجو للتجارةالظاهرة 7065485

أثب  الظاهرة للمشاري    ع الماسيةالظاهرة 1258924

درة الكون للمشاري    ع الماسيةالظاهرة 1189570

أبو حمد النارصي للتجارةالظاهرة 7075731

ي المتحده ش م مالظاهرة 1100458 صحراء عبر

صقر الوقبة للتجارة والمقاوالتالظاهرة 7003692

زهرة الواحة الفضية للتجارةالظاهرة 1251223

اسناد للمشاري    ع المتطورةالظاهرة 1283969

أنوار البليده للتجارةالظاهرة 1032681

غضيا للتجارةالظاهرة 1418332

المقسومه للمشاري    ع الراقيةالظاهرة 1428752

ز للتجارةالظاهرة 1216283 هدوء الليل المتمب 

الظاهرة للمشاري    ع المستقبليةالظاهرة 1345872

بهجات الغملول للتجارةالظاهرة 1433575

ربوع الظوي  هريةالظاهرة 1438016

سيناء الماسيهالظاهرة 1437816

أبو سالم الخميسي للتجارةالظاهرة 1234032

كة سهول حمراء الدروع توصيةالظاهرة 7062338 ش 

ي العرصيةالظاهرة 1286682 دانة عبر

سيف بن نارص الشملي للتجارةالظاهرة 1144550

مرجان الخليج للمشاري    ع الذهبيةالظاهرة 1233671

واحة الديار المتقدمةالظاهرة 1274859

مؤسسة نسائم معول للتجارة والمقاوالت الظاهرة 1063916

خط األناقة لألعمال التجاريةالظاهرة 1357070

-معالم النهضه الحديثة للتجارة الظاهرة 1100244

ي لألعمال التجاريةالظاهرة 7000740
 
الصعود الراف

ات الشمال للتجارةالظاهرة 7072236 خب 

أحمد بن عبدهللا البادي للتجارةالظاهرة 1109822

أحمد المعمري للمشاري    ع الرائدةالظاهرة 1186094

رونق األمواج للتجارةالظاهرة 1226968

مشاري    ع المسافر المتكاملةالظاهرة 1171402

يالظاهرة 7001428 مؤسسة سالم العمب 

نسناس الشمال الذهبية الظاهرة 1175481

ربوع الجبية للمشاري    ع الذهبيهالظاهرة 1428583



تالل حمراء الدروع للتجارةالظاهرة 1060337

أم ُمعاذ الشكيلي للتجارةالظاهرة 1383847

كة صقور الظاهر التجارية  الظاهرة 1024938 تضامنية- ش 

موك للتجارةالظاهرة 1039692 مكارم الب 

الحصيل للتجارةالظاهرة 7029403

واحة الرايبة للتجارةالظاهرة 7054319

ي للتطويرالظاهرة 1379800
الكادر الوطبز

جوهرة الظهرة للتجارةالظاهرة 1085722

وادي مقنيات للمشاري    ع الذهبيةالظاهرة 1217301

يالظاهرة 7012632
بطي بن سليم بن راشد السكيب 

ز الهجر للتجارةالظاهرة 1052703 رياحي 

عمر للمشاري    ع الرائدةالظاهرة 1211154

ي للتجارةالظاهرة 7031173
ز
راشد بن علي بن راشد المجرف

لؤلؤة تنعم للتجارةالظاهرة 1116619

العهد للمشاري    ع الهندسيةالظاهرة 1081672

أزهار مقنيات للتجارةالظاهرة 1044752

ي الماسيةالظاهرة 1324218 شمس عبر

نور ينقل للتجارةالظاهرة 1441254

اء الرائدةالظاهرة 1377708 تالل قمب 

ي للتجارةالظاهرة 1337713 هال عبر

مؤسسة سيف بن خميس بن سيف البادي للتجارةالظاهرة 7004010

ي للتجارةالظاهرة 1431007
نجمة الدبيس 

روائع النسيم الوطنيةالظاهرة 1185602

الضنكي الحديثة للتجارة والمقاوالتالظاهرة 1041933

ي التجاريةالظاهرة 1289355 دانات عبر

مشاري    ع شاج الجزيرة للتجارةالظاهرة 7073089

محالت شهاب بن أحمد بن حميد الشكيلي للتجارةالظاهرة 7004621

أطياف ينقل للتجارةالظاهرة 7069430

المنذر بن مسلم بن سليمان المقبالي للتجارةالظاهرة 1282515

ي للتجارةالظاهرة 1339897  الذهبر
ز خط العيني 

أنوار شموع الخليج للتجارةالظاهرة 1082044

غليل القصد للمشاري    عالظاهرة 1412222

روضة المروج الذهبيةالظاهرة 1410894

النرس الجديد للخدمات تضامنيةالظاهرة 1379284

النرس للتقنية العالمية تضامنيةالظاهرة 1381428

هرمز للخدمات واإلستثمارالظاهرة 1334848

رق الرسحة للتجارةالظاهرة 1417769

خط البويردة للتجارةالظاهرة 1063895

مزن العطاء للتجارة ش م مالظاهرة 1744631

ربوع المحافظة الذهبية للتجارةالظاهرة 1425144

ي ش م مالظاهرة 1246477 مجمع المنصور الطبر

ي العالميةالظاهرة 1035174
ز
مشاري    ع عبدالعزيز المجرف

ز السابة ش م مالظاهرة 1324220 زهرة بساتي 

كة روافد الريحانالظاهرة 1242981 ش 

نسيم الراكي للمشاري    ع الرائدةالظاهرة 1402249

ي للتجارةالظاهرة 1405545 خط المظهار الذهبر

معالم بالد الشهوم للتجارةالظاهرة 1133968

سد البدعه للتجارةالظاهرة 1241768

إتش إم إي للتجارة والمقاوالتالظاهرة 1277565

سعيد بن علي بن محمد العلوي للتجارةالظاهرة 1361167

أثب  الجبل االخرصز للتجارةالظاهرة 1288594

الغيث الوافر للتجارة والمقاوالتالظاهرة 1295463



شموخ الظاهرة العالميةالظاهرة 1063786

التنفيذ الدوليةالظاهرة 1214159

قرية تنوفالظاهرة 1179909

نارص بن سعيد بن نارص الشهومي للتجارةالظاهرة 1112078

مستقبل الغد للتجارةالظاهرة 1266989

كة ساسال للتجارة والمقاوالت شالظاهرة 7015453 م ش م م0م0ش 

كة صحاري أسود للتجارة والمقاوالت ش الظاهرة 7061447  م ش م م0 م 0ش 

ز الوطنيةالظاهرة 7026358 كة شموخ وادي العي  ش 

يالظاهرة 1277417 ي الذهبر
انز خط المخرصز

ي للتجارةالظاهرة 7028822
أحمد بن حمدان بن علي الكلبانز

روائع الجبية للتجارة الظاهرة 1235636

ي للتجارةالظاهرة 1145934 شالالت عبر

بيت األناقة للتجميلالظاهرة 1362562

السديري للمشاري    ع الرائدةالظاهرة 1216438

ذروة السنام للتجارةالظاهرة 1380978

أم ليث للمشاري    ع الرائدةالظاهرة 1262705

سلطان بن خميس بن سعيد الزيدي للتجارةالظاهرة 7028873

أمجاد فدى للتجارهالظاهرة 1009638

صقور البويردةالظاهرة 1405126

كة الضوء العالي للتجارة والمقاوالت الظاهرة 7014317
تضامنية- ش 

ي لتجارةالظاهرة 1381497
 
واحة العراف

سيف بن محمد بن علي الشكيلي للتجارةالظاهرة 7026498

ي للتجارةالظاهرة 1314679 األعصار الغرنر

اضواء الغرب الشاملةالظاهرة 1400477

يالظاهرة 1414646
أبو علي المقرش 

سالم بن محمد بن حارب العلوي للتجارة الظاهرة 7038879

كة التبادل المتحدة ش م مالظاهرة 1100414 ش 

مشاري    ع الكوثر الذهبيةالظاهرة 1285695

اري للتجارةالظاهرة 7039840 زينة البر

صقر ينقل للتجارةالظاهرة 7059744

تضامنية- دار الكرامة للمشاري    ع الرائدة الظاهرة 1176677

لمار للتجميلالظاهرة 1065916

الدرع الجديد للتجارة والمقاوالتالظاهرة 1320356

مشاري    ع ام رنا للتجارة المتطورةالظاهرة 1416449

مؤسسة عمالء للمشاري    ع الشاملةالظاهرة 1148376

الوان مقنيات للتجارةالظاهرة 1096566

هضاب الصفا للتجاره والمقاوالتالظاهرة 1410484

ي للتجارةالظاهرة 7073917 عبيد بن محمد اليعقونر

برج الحصن للتجارةالظاهرة 1437507

ي للتجارةالظاهرة 1150633 اقة عبر إش 

بوابة ينقل للتجارةالظاهرة 7071299

ى للتجارهالظاهرة 7021518 عبدهللا بن خميس بن عبدهللا العبر

خط البطائن للتجارةالظاهرة 1241790

إبن فارس للمشاري    ع المتكاملةالظاهرة 1378384

ةالظاهرة 1384162 ز مشاري    ع سهول الشمال المتمب 

ز للمشاري    ع الرائدةالظاهرة 1297778 صحاري العيني 

هبة الدريزالظاهرة 1356555

نجمة الخابورةالظاهرة 1406031

ونزيةالظاهرة 1414332 واحة المدينة البر

سدر الصفاء للتجارةالظاهرة 1034605

مشاري    ع بشائر جبل المشط للتجارةالظاهرة 1104326

الملوك للبناء والتجارةالظاهرة 7021658



االيدي الجامحة للتجارةالظاهرة 1331192

بيانات لالستشارات الجغرافيةالظاهرة 1307285

السوادي للمشاري    ع الرائدةالظاهرة 7071809

وهج مقنيات الذهبية للتجارةالظاهرة 1279331

الغنيمه للمشاري    ع الرائدة للتجارةالظاهرة 1286329

راشد بن سعيد بن راشد العلوي للتجارةالظاهرة 7005776

توافيق الدار الذهبيةالظاهرة 1342295

كه حمراء الدروع للخدمات النفطية ش م ع مالظاهرة 7054947 ش 

ع للتجارةالظاهرة 1095465 ز الرس  بساتي 

أبو ماجد للمشاري    ع المتكاملةالظاهرة 1127314

المستطيل للتجارةالظاهرة 1079303

مشاري    ع المستطيل العالميةالظاهرة 1413845

ز واألبداعالظاهرة 1408525 آفاق التمب 

مؤسسة أبو عبدهللا الشكري للتجارةالظاهرة 1110237

نسيم المازم للتجارة الظاهرة 1234993

مرتفعات نتيه للتجارةالظاهرة 7059817

ي ش م مالظاهرة 1093410 مجمع نعيم مجان الطبر

مدار الظاهرة ش م مالظاهرة 7068930

حمدان بن سليم بن حريب المنذريالظاهرة 7010710

كنوز الظاهرة الذهبية للتجارة تضامنيةالظاهرة 1078225

آفاق المحزمي للتجارةالظاهرة 1415967

بوادر األمل للتجارةالظاهرة 1230900

تضامنية- السليف الذهبية للتجارة الظاهرة 7003510

مشاري    ع مشارف الواعده تضامنيةالظاهرة 1005453

ي للمشاري    ع الشاملةالظاهرة 1204175
 
مزون العراف

ي للمنتجات األسمنتية ش م مالظاهرة 7052910 مصنع عبر

ي للتجارةالظاهرة 7069499
سيف بن خميس اليحيانى

دار النمر للتجارة والمقاوالتالظاهرة 7027834

يالظاهرة 1404802 ياء الذهبر
خط الب 

ز الجابري للتجارةالظاهرة 1038957 أبو معب 

ز للتجارةالظاهرة 7042221 مؤسسة حصن العيني 

سعيد بن محمد الفارشي للتجارةالظاهرة 7041217

عبدالعزيز الذيب الشهومي للتجارةالظاهرة 1367041

أثب  السليف للتجارةالظاهرة 1165955

مؤسسة ينابيع مسكن للتجارةالظاهرة 1128745

مؤسسة محمد بن معيوف الدرعي للتجارةالظاهرة 1018526

أبو وضخ للتجارةالظاهرة 7072295

كة دائمالظاهرة 1410981 ش 

مشاري    ع شاج االندلسالظاهرة 1090215

مؤسسة الخضاري للتجارةالظاهرة 7027818

ابن سالم للمشاري    ع اللوجستيةالظاهرة 1246327

أسعد الزيديالظاهرة 1381796

شموع القريةالظاهرة 1142216

ي فداءالظاهرة 7035250 روانر

تضامنية- روائع عمال للتجارة الظاهرة 1159311

معماريات البوادي للتجارةالظاهرة 1403778

رمال الهجر للتجارةالظاهرة 1001410

مرتفعات الهجر الجديدةالظاهرة 1419939

زهرة السعد للتجارهالظاهرة 1262061

ي  للتجاره تضامنيةالظاهرة 8085196
رياض  األمانز

يكه للتجارة تضامنيةالظاهرة 7027494 كة شور بن محمد بن سيف الزيدي وش  ش 

ي للتجارة والمقاوالتالظاهرة 7025467
مؤسسة علي بن صالح الكلبانز



-مقنيات الوطنية الظاهرة 7074522

ي توصيةالظاهرة 7036566
ز
كة سليمان بن علي بن مسعود المجرف

ش 

ز للمشاري    ع المتكاملةالظاهرة 1208195 بوابة التمب 

السهم األسود للتجارة                     ،الظاهرة 1096614

صحاري الطيب للتجارهالظاهرة 7014210

تضامنية- شمال الطيب للتجارة الظاهرة 1123994

مؤسسة اآلفاق الماسية الرائدةالظاهرة 1249930

مكارم الجنوب للمشاري    ع الماسيةالظاهرة 1267699

جسور المستقبل الشمالية للتجارةالظاهرة 1281223

برادات الزهراءالظاهرة 1427959

مشاري    ع أجران الحديثةالظاهرة 1016873

ينابيع السليف للتجارةالظاهرة 7042841

النرص األول لألستثمار ش م مالظاهرة 7055226

ضياء الخليج للتجارةالظاهرة 7066635

شموخ البويردة للتجارةالظاهرة 1277491

المغيدر للمشاري    ع المتقدمةالظاهرة 7030363

يالظاهرة 7014813
خميس بن محمد بن أحمد العيسانى

بشائر للمشاري    ع الحرصيةالظاهرة 1419386

ز الدولية لإلستثمار والخدمات توصيةالظاهرة 1263324 تمكي 

ز الرائدة لإلنشاءاتالظاهرة 1381201 تمكي 

كة التشييد العالمي لإلنشاء والتعمب الظاهرة 1407468 ش 

ي للتجارة والمقاوالتالظاهرة 7018622
مؤسسة علي بن سعيد بن علي اليحيانى

ي التجارية ش م مالظاهرة 1169679 براري عبر

مشاري    ع الخاطري للتجارةالظاهرة 7043430

رموز الخليج للمشاري    ع الرائده تضامنيةالظاهرة 1011737

ي للتجارةالظاهرة 1243785
الكهرمان الفضز

أم خليفة للمشاري    ع الحديثةالظاهرة 1281134

كة نخيل هيفاء التجارية الظاهرة 1087524 توصية- ش 

مؤسسة رياض ضنك للتجارةالظاهرة 7056087

مشاري    ع العلو الشامله توصيةالظاهرة 1150169

ز الصوارخالظاهرة 1414424 شموخ عي 

بوابة الصفا للتجارةالظاهرة 1042934

الخاجة للتجارة والمقاوالتالظاهرة 1099287

مؤسسة دار النماء الماسيةالظاهرة 1292316

مشاري    ع أبو حمد الذهبية الظاهرة 1129919

زينة الواحاتالظاهرة 1140893

مشاري    ع تكوين األنشائيةالظاهرة 1433319

ي للتجارةالظاهرة 7029136 رمال عبر

قالع الشمال للتجارةالظاهرة 7062087

مكارم العبله للتجارةالظاهرة 1104019

الشاطر لالعمال الفنيةالظاهرة 1342552

مشاري    ع أبو أحمد الذهبية الظاهرة 1129825

نجم سهيل للمشاري    ع المتطورةالظاهرة 1257089

مشاري    ع الديار الوطنية ش م مالظاهرة 1103470

سليمان بن نارص بن بطي الشكيلي للتجارةالظاهرة 7030320

اللثيلة لألعمال والخدماتالظاهرة 1414716

ركن االسطورةالظاهرة 1370756

سنت الشاملة ش م مالظاهرة 1111605

توصية- سفوح هيفاء للتجارة الظاهرة 1161204

رعد المدينة للتجارة الظاهرة 1113854

صحاري الرب  ع الخالي للتجارةالظاهرة 1405119

ز البليدة للتجارةالظاهرة 1136133 بساتي 



توصية- جبال كريبة للتجارة الظاهرة 1103763

مات للتجارةالظاهرة 1339343 مها هجب 

ي للتجارهالظاهرة 1003345
مؤسسة ابو سلطان الحوسبز

نارص بن سالم بن نارص الكلبانز للتجارةالظاهرة 7025475

شذى األناقة للتجارةالظاهرة 1277424

مسلم بن سليمان العلوي للتجارةالظاهرة 7008716

بيداء الظاهرة للتجارة ش م مالظاهرة 7070969

ةالظاهرة 1362766 ز ركن الجودة المتمب 

يالظاهرة 1361709 ركن الجودة الذهبر

ي للتجارة والمقاوالتالظاهرة 1340125 أشبال عبر

أبو نايف العلوي للتجارةالظاهرة 1213870

ي للتجارةالظاهرة 1146810
زايد بن حمود بن سيف الصارحز

ي الشمال الماشيالظاهرة 1307783
ضز

مزارع العروبة للتجارةالظاهرة 7061811

موارد ضنك للتجارة الظاهرة 1128837

تالل جبل ضنك للتجارةالظاهرة 1139572

ينابيع المري للتجارةالظاهرة 1084307

السامي لألعمال المتقدمةالظاهرة 1359461

تضامنية- اعمار المازم الدولية الظاهرة 1220461

خميس بن سعيد بن عل الساعدى للتجارةالظاهرة 7008600

كسارات الخليج ش م مالظاهرة 7068328

شوامخ الحويراء للتجارةالظاهرة 1439313

أبناء الفوارس العالميةالظاهرة 7064306

أبو حميد الغافري للتجارةالظاهرة 1129552

ي للمشاري    ع الوطنيةالظاهرة 1293676
بن محمد الهنانى

سهول الرحاب الماسيةالظاهرة 1426295

ي للتجارةالظاهرة 1038814
عبدهللا بن سيف الهنانى

أمجاد عمال العالميةالظاهرة 1412364

مؤسسة ابو بشار العلوي التجاريةالظاهرة 1106648

يالظاهرة 7011610
خليفة بن محمد بن نارص الهنانى

آفاق السليف للتجارهالظاهرة 1003995

أثب  الظاهرة لألعمال والخدماتالظاهرة 1417031

اء المتكاملةالظاهرة 1166427 الخطوط الخرصز

 للتجارةالظاهرة 1074505
ُ
ربيع دمشق

الخطوط الصفراء للتجارةالظاهرة 1209473

زهرة الحشمان للتجارةالظاهرة 1422648

مؤسسة حمد بن حمدان الخاطري للتجارةالظاهرة 1044693

المجرة لإلنشاء والتعمب الظاهرة 1405510

رتاج المدينة للمشاري    ع الماسيةالظاهرة 1194654

ي للتجارةالظاهرة 1026652
 
محاسن العراف

لمسات فدى للتجارةالظاهرة 1195377

ةالظاهرة 1360732 ز الرحبة للمشاري    ع المتمب 

ي للتجارهالظاهرة 7074670
ز
أبو عماد المجرف

الجزيرة لألعمال الرسيعةالظاهرة 1429328

غزالن المرتفع للتجارةالظاهرة 1110728

ي للتجارةالظاهرة 1099466
علي بن عبدهللا بن صالح الشيبانز

بوابة الخوير للتجارةالظاهرة 7072007

أكليل للمشاري    ع التجاريةالظاهرة 1415963

كة وادي الفتح للتجارة الظاهرة 7074905 تضامنية- ش 

جمعة بن ساعد بن سعيد الغافري للتجارة ش م مالظاهرة 7015330

زالظاهرة 1414916 صمود العيني 

واحات فدى للتجارةالظاهرة 1277608



ات السلمي التجاريةالظاهرة 7057130 مشاري    ع خب 

مشاري    ع العارض الوطنية للتجارةالظاهرة 7065558

ي للتجارةالظاهرة 1216606
ز
أم الالف

روضة دمشق للتجارةالظاهرة 1013795

سهول حابس للتجارهالظاهرة 1150767

نسائم الوجن للتجارةالظاهرة 1288336

مؤسسة آل يعقوب للتجارة والمقاوالتالظاهرة 7018754

أضواء الفج للتجارةالظاهرة 7003706

بوابة اإلتقان للتجارةالظاهرة 1158603

بيت الربان للتجارةالظاهرة 1008611

كة ربوع كبارة للتجارة تضامنيةالظاهرة 7048440 ش 

الراية للمشاري    ع المتطورةالظاهرة 1283167

آفاق الجبية للتجارةالظاهرة 1162410

تعاضد ينقل للتجارةالظاهرة 1414251

ز المدام للتجارةالظاهرة 1188777 بساتي 

سحاب الخب  للمشاري    ع الوطنيةالظاهرة 1189349

أبو يوسف للمشاري    ع الرائدةالظاهرة 1208299

ز الخليج للمشاري    ع الرائدة توصيةالظاهرة 1219234 بساتي 

الذوق الملكي للمشاري    ع الرائدةالظاهرة 1175022

مرايا للمشاري    ع الرائدةالظاهرة 1270614

المجد لجلب األيدي العاملةالظاهرة 1134410

مشاري    ع مزايا ضنك للتجارةالظاهرة 1085839

مؤسسة المجد الشامخ للتجارةالظاهرة 7055900

رمال فهود الفضية للتجارة والخدماتالظاهرة 1427523

كة رياض الظفرة للتجارة والمقاوالت الظاهرة 1010024 توصية- ش 

مرتفعات ضم للتجارةالظاهرة 1053588

مشاري    ع افاق ضنك الذهبية الظاهرة 1089145

ربوع الوهرة الذهبية للتجارةالظاهرة 1257139

تضامنية- مشاري    ع الجليد الحديثة الظاهرة 1085566

ي للتجارةالظاهرة 7064292 شعاع عبر

ي الفنيةالظاهرة 1395872
مشاري    ع مرتفعات الريحانز

رمال خط الدقم للتجارة والمقاوالتالظاهرة 1403989

(ثنائية اللغة  )مدرسة السمو الخاصة الظاهرة 1344523

ي الفضيهالظاهرة 1299521 رمال عبر

شمال المجرة األرجوانية المتحدةالظاهرة 1400094

خميس الشاعر للخدمات التجاريةالظاهرة 7040407

حصن ينقل للتجارهالظاهرة 7061200

محمد بن عبدهللا بن حميد الزيدي للتجارة الظاهرة 1089038

أسواق ومخابز سما الظاهرة ش م مالظاهرة 7001967

جلفار العالمية لألغذية ش م مالظاهرة 1316334

أسواق ومخابز مسقط الجديدةالظاهرة 1357830

ربوع الوهرة للتجارة الظاهرة 1072800

ي للتجارةالظاهرة 1093974
يوسف بن سليمان اليحيانى

مشاري    ع ظاهر الفوارس الذهبية ش م مالظاهرة 1087697

نجوم الرمل للتجارةالظاهرة 1006965

ي للتجارةالظاهرة 7061536
خليفه بن بطي البلوش 

كة أصائل مجان التجارية الظاهرة 1043037 تضامنية- ش 

بنت النور الماسيةالظاهرة 1109531

أصايل الخليج للتجارةالظاهرة 7068310

يالظاهرة 1284156  الصحراوي الذهبر
ز التني 

التعاضد العالميةالظاهرة 1075608

ي للتجارةالظاهرة 1060215
ابراهيم بن طالب بن مصبح الكلبانز



ي للتجارة والمقاوالتالظاهرة 1401716
المدار الثانز

كة رياح الوقبة الظاهرة 1085759 تضامنية- ش 

كة واحة دمشق للتجاره شالظاهرة 7064918 م ش م م0م0ش 

غيم للمشاري    ع الرائدةالظاهرة 1361550

ريف لالنجازات العالميةالظاهرة 1277013

فهود للمشاري    ع المستقبليةالظاهرة 1349042

تالل حي البرصةالظاهرة 1410958

ي للتجارهالظاهرة 1009654
صالح بن علي بن صبيح الهنانى

ي للتجارةالظاهرة 7064004
 
سفوح العراف

لمار الظاهرةالظاهرة 1278389

مؤسسة واحة مجان الماسيه للتجارةالظاهرة 1296180

قوافل ينقلالظاهرة 1416325

أم سعيد للمشاري    ع الماسيةالظاهرة 1209413

سمو الدريز للمشاري    عالظاهرة 1415502

مشاري    ع المظهار الذهبيةالظاهرة 1086175

بلسم الظاهرة للتجارةالظاهرة 1261968

واحة الوقبة للتجارةالظاهرة 1197617

عوض الخاطري للتجارة الظاهرة 1114479

أم المنار للمشاري    ع الماسيةالظاهرة 1342257

محمد بن مسعود بن محمد الحاتميالظاهرة 1770420

مؤسسة كبارة للتجارة والمقاوالتالظاهرة 7009747

فهد عبدهللا الخاطري للتجارهالظاهرة 1317013

اللمسات الخمسة للتجارةالظاهرة 1359411

يرسا بنت ياش البلوشية للتجارةالظاهرة 1436480

النمل للتجارة والمقاوالت الظاهرة 1150057

القرن االخرصز للتجارةالظاهرة 1046740

ي للتجارةالظاهرة 1110379
يانز عبدالعزيز الرس 

تغاريد الواعدة للتجارةالظاهرة 1268009

مؤسسة وادي التوامي للتجارة والمقاوالتالظاهرة 1076684

نبض الطف للتجارةالظاهرة 1403735

ي الخاصة الظاهرة 1348178
 
(أحادية اللغة)مدرسة العراف

ي الوطنيةالظاهرة 1146483
مشاري    ع سعيد الهنانى

مؤسسة فلج العقيضي للتجارةالظاهرة 7002769

أبو غيث المنعي للتجارةالظاهرة 1065444

أنوار واحة العارض للتجارةالظاهرة 1160032

واجهه بوابة ينقلالظاهرة 1425458

واجهة صحم الذهبيةالظاهرة 1425486

وهج الجبيلالظاهرة 1430616

طموح االمتياز للتجارةالظاهرة 1391961

ز العرصيةالظاهرة 1220821 مشاري    ع العيني 

توصية- انوار مجان الذهبية للتجارة الظاهرة 1018750

ي للتجارةالظاهرة 7035454
سيف بن سليم بن سالم الكلبانز

معالم دوت الوطنيةالظاهرة 1139028

واحة أسود للتجارة والنقل ش م مالظاهرة 7001231

واحة حمراء الدروع للتجارة والمقاوالتالظاهرة 1104567

رمال فهود الذهبية ش م مالظاهرة 1391417

ظالل الورد توصيةالظاهرة 1141409

ونزيةالظاهرة 1366573 الدرايش البر

االكارم الوطنيه للتجارة والمقاوالتالظاهرة 1030672

مشاري    ع خط الجزيره العربية ش م مالظاهرة 1046844

ي للتجارةالظاهرة 1249904
ابن سلطان الهنانى

النهضة للمشاري    ع الرافدةالظاهرة 1403267



بهجة كبارة للتجارةالظاهرة 1018955

أحالم الواعده للتجارةالظاهرة 7075588

تضامنية- نور الخليج الماسية الظاهرة 1092406

ي للتجاره تضامنيةالظاهرة 7004354
مؤسسة عبدهللا بن حمد الشيبانز

نفحات الروضة للتجارةالظاهرة 1006826

ةالظاهرة 1321654 ز ي المتمب  لؤلؤة عبر

ونزية للتجارةالظاهرة 1399856 األبراج البر

رمال الظاهره للتجارهالظاهرة 7075197

ةالظاهرة 1413250 ز مشاري    ع رمز األنشائية المتمب 

النطايل للمشاري    ع الذهبيةالظاهرة 1404783

جبال الظاهرة العالميةالظاهرة 1404730

سناء الظاهرة للتجارةالظاهرة 1418325

الريحان للتجارة والمقاوالتالظاهرة 1425203

أبو عمر الفارشي للتجارة والمقاوالتالظاهرة 7060505

ات مسكن للتجارةالظاهرة 1330114 خب 

ي للتجارةالظاهرة 1153943
هالل القيوضز

مؤسسة تالل مسكن للتجارة والمقاوالتالظاهرة 1023499

القرص المثاليالظاهرة 1297552

ربوع مزون الوطنية تضامنيةالظاهرة 1349565

اشار مجان العرصيهالظاهرة 1433568

ربوع مجان الوطنية للتجارةالظاهرة 1100728

ي للتجارةالظاهرة 1147569
أريام وادي العرش 

ي الذهبية للتجارةالظاهرة 1207919 اقة عبر إش 

بن راشد لخدمات االمداد الوطنية ش م مالظاهرة 1159428

صفاء الجبيل للتجارةالظاهرة 1062755

أوسكار للزهور والحلويات والهداياالظاهرة 1340807

ي للتجارةالظاهرة 7058314
حميد بن حمد بن سالم الهنانى

وادي مقنيات للمشاري    ع الرائدةالظاهرة 1402283

ز الذهبية الظاهرة 1208650 كة التمكي  تضامنية- ش 

خلفان بن محمد بن علي الساعدي للتجارةالظاهرة 7023367

ي للتجارةالظاهرة 7052634
عبدهللا بن سعيد بن سدران الهنانى

ي للتجارةالظاهرة 7074638
أبو معضد اليحيانى

الوليد بن حميد المحرمي للتجارةالظاهرة 7077890

النارصي للمشاري    ع والخدمات الهندسيةالظاهرة 1086017

النارصي لألعمال والخدماتالظاهرة 1376509

سهول الظفرة الحديثةالظاهرة 1286775

دار الهناء للمشاري    ع الحديثةالظاهرة 1193405

رفيف األزهار للتجارةالظاهرة 1330235

منابر العز للتجارةالظاهرة 1256691

مشاري    ع االمب  الفضيةالظاهرة 1407955

ي للتجارةالظاهرة 1198086
ابو يوسف الكلبانز

ي الماسيةالظاهرة 7048424 مزون عبر

مرتفعات السلمي للتجارةالظاهرة 1080471

نهضة الخابورة للتجارة الظاهرة 1055436

المتحرك الوطنية  ش م مالظاهرة 1181183

المسك العالمية ش م مالظاهرة 1086248

مدار الصحراء الوطنيةالظاهرة 1081561

ي التجاريةالظاهرة 1262340 مشاري    ع معابر عبر

ي للتجارةالظاهرة 7022115 عتيق بن علي بن سليمان اليعقونر

مجمع أكليل للعناية الطبية تضامنيةالظاهرة 1356111

طالئع الحوراء للتجارةالظاهرة 1362136

ات ظاهر الفوارس الحديثةالظاهرة 1277377 خب 



إعمار الوطن للمشاري    ع الشاملةالظاهرة 7055684

مشاري    ع ركن جويعه للتجارةالظاهرة 1401398

مشاري    ع الرونق الدولية ش م مالظاهرة 1040455

كة آفاق عمالء التجاريه ش م مالظاهرة 1766996 ش 

يد الدولية ش م مالظاهرة 1067676 تقنية التبر

كاءة المتحده ش م مالظاهرة 1380336 ز وش  حسي 

رونق سويداء الماء للتجارةالظاهرة 1094115

ي الممتاز الجديد ش م مالظاهرة 1111039 الخياط العرنر

رونق سويدا الماء الماسيةالظاهرة 1244675

ي للتجارة ش م مالظاهرة 1336637 أبناء حمد اليعقونر

ربوع مخيليف للتجارةالظاهرة 1270020

نسمات الجوري للتجارةالظاهرة 1197289

ينابيع الجوار للتجارةالظاهرة 1301167

نسائم الرحبة للمشاري    ع الرائدةالظاهرة 1245141

(إحادية اللغة)مدرسة الحومانية الخاصة الظاهرة 1347736

رياض العز الوطنية الظاهرة 1197029

صخور السعادة للتجارةالظاهرة 1339457

صخور الطيب ش م مالظاهرة 1175418

واجهة السعادة الحديثة للتجارةالظاهرة 1339452

ازدهار العارض للتجارةالظاهرة 1053076

بشائر الخب  للمشاري    ع الرائدةالظاهرة 1177866

الطالئع الحديثة للتجارةالظاهرة 7072848

ةالظاهرة 1404033 ز ي المتمب  نسمات عبر

شموع فدى للتجارةالظاهرة 7068646

قمة فدى للتجارةالظاهرة 1220433

يوسف العلوي للتجارةالظاهرة 7073186

الهدهد الصغب  للتجارهالظاهرة 1355829

تضامنية- نهضة الخليج الوطنية الظاهرة 1109694

مشاري    ع يمامة الخليج تضامنيةالظاهرة 7070470

ي الحديثةالظاهرة 1282933 مشاري    ع ابن مسلم اليعرنر

اس السلطنة للتجارةالظاهرة 1130452 نبر

ار للتجارةالظاهرة 1062805 ز واحة البز

ي الخاصةالظاهرة 7016158 مدرسة عبر

صمت الصحاري للتجارةالظاهرة 1013235

شمس المدينة العربية للتجارةالظاهرة 1141191

جنوب سويداء الماء للتجارةالظاهرة 1233538

ي للتجارةالظاهرة 7076703 سالم بن بطي بن محمد العبر

عامر بن سالم بن جمعة النعيمي للتجارةالظاهرة 1129084

ي للتجارةالظاهرة 7075073
محمد بن حمود الهنانى

بقاع العرب الوطنية للتجارةالظاهرة 1223826

-أرياف الظاهرة الوطنية الظاهرة 1174563

مؤسسة سالم بن حميد بن محمد البحري للتجارةوالمقاوالالظاهرة 7001185

ي للتجارةالظاهرة 1084690
ز
يونس المجرف

ز للتجارةالظاهرة 1244141 مها العيني 

النور لالمن والسالمةالظاهرة 1414319

مكارم سويدا الماءالظاهرة 1387706

ي الصحراويالظاهرة 1429368
 
خط العراف

ي المتكاملهالظاهرة 1430990
ز
مشاري    ع الصواف

ي للتجارةالظاهرة 1410568
ي الفضز

 
خط العراف

بنيان الخليج للتجاره تضامنيةالظاهرة 1001276

مملكة الزينهالظاهرة 1288822

غال المازم الوطنيهالظاهرة 1264423



كة امجاد الظفرة للتجارة والمقاوالتالظاهرة 1029579 ش 

المذهل للمشاري    ع الشاملةالظاهرة 1207228

معالم ارم التجاريةالظاهرة 7064446

ي الفضيةالظاهرة 1248549 جوهرة عبر

ي للتجارةالظاهرة 1087642
أبو جميل الحوسبز

ي للتجارة ش م مالظاهرة 1066440 نجم الشمال الذهبر

رمال الصحراء للمشاري    ع الرائدةالظاهرة 1212731

منبع االلطافالظاهرة 1418284

هويشل بن سعيد بن هويشل الجساشيالظاهرة 7015372

اء للتجارة الظاهرة 7075405 -جبال قمب 

-مشاري    ع الساعدي الوطنية  الظاهرة 7053312

مدرسة مواكب النورالظاهرة 1247591

ي للتجارةالظاهرة 1036222
أبو سليمان الكلبانز

ات المدينة العرصية الظاهرة 7054122 -خب 

ي األهلية ش م مالظاهرة 1159579 عبر

مركز العبب  للعناية باألسنانالظاهرة 1370113

حمود حمد حمود المعمري للتجارةالظاهرة 1414701

سندس الرايبةالظاهرة 1346895

التنمية للتجارة واألستثمارالظاهرة 1438175

قوافل الجنوب للتجارةالظاهرة 7074956

نبض الصفاء للتجارةالظاهرة 1086701

لمسات شالشل الذهبيةالظاهرة 1190290

دار الفهد للتجارةالظاهرة 1400948

محمد بن حميد بن سالم المنظريالظاهرة 7000162

مشاري    ع البنيه الحديثةالظاهرة 1439455

ي للتجارةالظاهرة 1361098
خميس سالم علي الصارحز

وردة السعادة للتجارةالظاهرة 1409496

ي للتجارةالظاهرة 1031860
مؤسسة ابن خليفه الكلبانز

مرتفعات الخزينة للتجارةالظاهرة 1024883

شوامخ عمال للتجارةالظاهرة 1433953

مشاري    ع الطارق العرصيةالظاهرة 1322719

االنس للمشاري    ع الواعده ش م مالظاهرة 1109079

سحر الريان للتجارةالظاهرة 1131565

مكارم الغد للتجارة تضامنيةالظاهرة 1092299

سيف بن راشد بن سيف المعمري للتجارةالظاهرة 7045964

المركز المتطور للعالج الطبيعي والتأهيلالظاهرة 1320465

تطوير المتقدمة ش م مالظاهرة 1023630

ي األصيلالظاهرة 1189758 الثوب العرنر

صدى الشبابالظاهرة 1315148

أصايل ضنك للمشاري    ع الرائدةالظاهرة 1368188

مجال الظاهره للتجارةالظاهرة 1049613

بن بريك للتجارةالظاهرة 1418603

األرض الطيبة للمشاري    ع الماسيةالظاهرة 1135736

ي الواعدة الظاهرة 1133879 ات عبر توصية- خب 

ي الجديدة للتجارةالظاهرة 1440170 ات عبر خب 

ي للتجارةالظاهرة 7016581
جمعه بن علي بن راشد البلوش 

معالم الشمال الدولية ش م مالظاهرة 1229446

رمال الرب  ع الخالي الماسيةالظاهرة 1380802

ي للتجارةالظاهرة 7031165
خميس بن علي بن سليم الهنانى

اس المستقبل الواعدالظاهرة 1415347 نبر

هالل بن سليمان بن سالم الفارشيالظاهرة 7001053

مشاري    ع الشهومي الشاملةالظاهرة 1160391



اللمعه الشامخة للتجارةالظاهرة 1345189

النموذجية للمشاري    ع الذهبيةالظاهرة 1137922

ينابيع المزرع للتجارة تضامنيةالظاهرة 1066725

مشارف حمراء الدروع للتجارة الظاهرة 1051953

رمال فهود للتجارةالظاهرة 7049277

سماء العزم للتجارةالظاهرة 1406579

أم نواف للمشاري    ع الشاملةالظاهرة 1225384

ة للمشاري    ع ش ش مالظاهرة 1417275 ز الصوادر المتمب 

الصوادر المتقدمة للمشاري    عالظاهرة 1433896

ي للتجارةالظاهرة 1041555
فهد السكيب 

أنوار مدلي للتجارةالظاهرة 1409196

ي للتجارةالظاهرة 7054440 حورية عبر

بشائر المرتفع للتجارةالظاهرة 1024648

سعيد بن خميس الخروضي للتجارةالظاهرة 7007698

صقور الصحراء الماسية تضامنيةالظاهرة 1234908

النواعم الملكية للتجارةالظاهرة 1312753

االمضاء الملكيالظاهرة 1394843

مؤسسة ابراهيم الشندودي للتجارة الظاهرة 1082332

خلف بن سيف المعمري للتجارةالظاهرة 1061994

أفنان الطيب الحديثةالظاهرة 1394227

شيم لألنشاء واالعمار المتحدةالظاهرة 1392717

وليد بن بطي بن سعيد الغافري للتجارهالظاهرة 7057776

مشاري    ع الغافري المثاليةالظاهرة 1248231

مشاري    ع أجيال العارض الظاهرة 1196244

يالظاهرة 1140789 رعد عبر

قية للمشاري    ع الماسيةالظاهرة 1170591 بوابة الرس 

أبو غيث المقبالي للتجارةالظاهرة 1141542

مشاري    ع مجان الملكية ش م مالظاهرة 1024464

سالسل االبراج للتجارةالظاهرة 1276185

تضامنية- ضنك للمشاري    ع الرائدة الظاهرة 1104455

مؤسسه الربيعي التجاريةالظاهرة 7000170

همس العيون الماسيةالظاهرة 1336050

مرتفعات المغابر للتجارة الظاهرة 7018290

عيس بن علي بن مبارك القمشوعي للتجارة الظاهرة 1126891

مالك السليف للتجارةالظاهرة 1221856

شهد السليف للتجارةالظاهرة 1209571

بصمة الشمال الذهبيةالظاهرة 1382220

الصاعق للمقاوالتالظاهرة 1385765

ابو سلطان للمشاري    ع الواعدة ش م مالظاهرة 1300945

ي إلستقدام األيدي العاملةالظاهرة 1153351
البلوش 

 وفايز الشملي تضامنيةالظاهرة 1288453
ز حسي 

ي للتجارةالظاهرة 1030396 فخر عبر

ي للتجارةالظاهرة 7071981 ليل اليعقونر

ي للتجارة والمقاوالت والتشييدالظاهرة 1405630
حميد بن راشد بن محمد الكلبانز

واحة الصفري الذهبيةالظاهرة 1378948

سماء الصفري الذهبية الظاهرة 1227373

ي للتجارة توصيةالظاهرة 7046090 كة نجوم عبر ش 

سهول الواعدة للتجارةالظاهرة 1010738

أم فاطمه العلوي للتجارةالظاهرة 1407092

لؤلؤة الخد للتجارةالظاهرة 1035561

دار التقنيةالظاهرة 1271937

مكارم الجزيرة للتجارةالظاهرة 1024972



هزاع بن سيف بن سعيد السعيدي للتجارةالظاهرة 1160248

أثب  دوت للمشاري    ع الوطنيةالظاهرة 1207547

 عمان الخب  ش م مالظاهرة 7013000
مستشفز

بشائر الميس للتجارةالظاهرة 1017791

أمجاد الدولية لطاقةالظاهرة 1368712

فرسان ضنك للتجارةالظاهرة 7065191

محالت عبدهللا بن نارص الربيعيالظاهرة 7060700

معهد نور مجان للتدريبالظاهرة 1141821

غيم الربيع الذهبيةالظاهرة 1350263

مؤسسة أبو علي المقبالي للتجارةالظاهرة 1016444

-مشاري    ع الحاتمي الذهبية الظاهرة 1220149

أماشي مقنيات للتجارة الظاهرة 1092439

مريم الوائلي للتجارةالظاهرة 1015179

إعمار الظاهرة للتطويرالظاهرة 7000596

ي الخليج للمشاري    ع الماسيةالظاهرة 1140937 روانر

المطابخ الملكية الراقيةالظاهرة 1337164

أحمد البادي العالميةالظاهرة 1079423

مات   للتجارهالظاهرة 8086800 معالم هجب 

االبتكارالوطنية للمقاوالتالظاهرة 1400430

محطة ينقل للمحروقاتالظاهرة 7030843

خط الجزيرة الدولية ش م مالظاهرة 1219702

ي للتجارة الظاهرة 7068204 -فاروق بن سعيد اليعقونر

يالظاهرة 1365343
 
ينبوع العراف

ةالظاهرة 1288414 ز أنوار الشهامة للمشاري    ع المتمب 

آفاق الظاهرة للمشاري    ع الرائدةالظاهرة 1237419

أماشي الخليج الرائدةالظاهرة 1401826

ي للتجارةالظاهرة 1180732
محسن بن سعيد بن ساعد المقرش 

همايل الغال التجاريةالظاهرة 1342026

سما المجد للتجارة والمقاوالتالظاهرة 1282376

مؤسسة إعمار النجيد التجارية الظاهرة 1049846

ربوع البويب للتجارةالظاهرة 1309342

أسطورة الريف للتجارةالظاهرة 7047096

ي للتجارة الظاهرة 1081950
حمود بن مسلم بن مرزوق الشيبانز

خط الظاهرة المثالي للتجارةالظاهرة 1410902

مشاري    ع سهول الخطمه للتجارةالظاهرة 1413836

مرتفعات بشارة العالميةالظاهرة 1417480

سماء البويردة للتجارةالظاهرة 7078242

جمان ضنك للتجارةالظاهرة 1357028

خط البيان للتجارةالظاهرة 7059604

ريم تنعم للتجارةالظاهرة 1059926

األطياف للتجارهالظاهرة 1157840

ينقل لخدمات االنشاءات والهندسةالظاهرة 1277523

أضواء فدى للتجارةالظاهرة 7065639

ينابيع الحنان الماسيةالظاهرة 1266897

ايمان العلوي للمشاري    ع الحديثةالظاهرة 1369658

جنائن الريان للتجارةالظاهرة 1106884

كة مها الظاهرة للتجارهالظاهرة 7052855 ش 

عبد الرحمن بن سيف بن محمد البادي للتجارةالظاهرة 1011130

العال الدوليةالظاهرة 1419308

ي ضم لتتجارةالظاهرة 7008856 روانر

كة بشائر المرسات الذهبيةالظاهرة 1159777 ش 

ينقل للمشاري    ع الرائدةالظاهرة 1170321



الشموخ الحديثةالظاهرة 1422503

مؤسسة األمب  للخدمات اللوجستية العالميةالظاهرة 1355938

ي للتجارةالظاهرة 1011792
ز
أبو الخليل المجرف

تضامنية- كنوز الخب  العرصية الظاهرة 1121575

ي للتجارةالظاهرة 1004532 خليفه بن حميد اليعقونر

أشار الظاهرة للتجارةالظاهرة 1019044

حمدان الدرعي للتجارةالظاهرة 7064349

مؤسسة العلقمي للتجارة والمقاوالتالظاهرة 7034016

أطالل الخبيب للتجارةالظاهرة 1125395

مؤسسة أبو جرناس للتجارةالظاهرة 7076797

موك للتجارةالظاهرة 7044607 مشاري    ع أنوار الب 

الدارك للتجارةالظاهرة 1417868

عائشة بنت بخيت المعمري للتجارةالظاهرة 7075880

المرسة الدوليةالظاهرة 1404786

مركز المطايب للتسوق تضامنيةالظاهرة 1254882

دانةالشكور للمشاري    ع الرائدةالظاهرة 1330273

بشائر جبل الكور للتجارة والمقاوالتالظاهرة 1074626

ي للتجارة الظاهرة 7077190
-غميل الوحس 

ةالظاهرة 1417850 ز النوادر للمشاري    ع المتمب 

مرتفعات الوهره للتجارةالظاهرة 1349688

مشاري    ع إبن سعيد الخاطري للتجارةالظاهرة 1081776

جبال اللثلي للتجارةالظاهرة 7054815

نجوم دن للتجارةالظاهرة 1170923

الشويرة العالميةالظاهرة 1422277

ي للتجارةالظاهرة 7027729 جمعه بن مسعود بن خلفان اليعقونر

عذاري الظاهره للتجارةالظاهرة 1060141

ز الظاهرة للتجارةالظاهرة 7073739 مؤسسة بساتي 

ماجد البادي للتجارةالظاهرة 1072747

معالم الخبة الحديثة للتجارةالظاهرة 1194060

موسسة سعيد بن علي بن حميد البحري للتجارةالظاهرة 7055030

محاسن دوت للتجارةالظاهرة 1001479

جبال العارض للتجارةالظاهرة 1411414

ي الظاهرة 7049862 تضامنية- بشائر وادي عبر

كة جبال الهجر للتجارة توصيةالظاهرة 7020937 ش 

بهجة الدريز للتجارةالظاهرة 7069235

الصنوبر االخرصز للتجارة والمقاوالتالظاهرة 1302608

أبو هيثم للمشاري    ع العرصيةالظاهرة 1246870

مشاري    ع بن خزامالظاهرة 7061366

أمجاد دوت للتجارةالظاهرة 1036962

أفق ضنك للتجارهالظاهرة 7052596

رياح الجنوب للمشاري    ع الحديثةالظاهرة 1135134

امواج ضنك للتجارةالظاهرة 1119344

-مشاري    ع القيع التجارية الظاهرة 1069959

وق الخليج الذهبيةالظاهرة 1226532 ش 

علي بن راشد بن عامر الزيدي للتجارة والمقاوالتالظاهرة 1289025

ي للتجارةالظاهرة 1043191 أبو الياس اليعقونر

ي للتجارةالظاهرة 1210397 فخر ضنك الذهبر

نسائم البدعة للمشاري    ع الماسيةالظاهرة 1424691

منار الشمال للمشاري    ع الوطنيةالظاهرة 1186161

ي للتجارةالظاهرة 1087456
أبو ميار الحارن 

شموخ الظاهرة الدوليةالظاهرة 1381215

ي الحديثةالظاهرة 1311671
 
مشاري    ع العراف



زهرة الظاهرة للمشاري    ع الماسيةالظاهرة 1193798

مرتفعات جبل المشط الذهبية تضامنيةالظاهرة 7035721

سيف بن راشد بن سيف الشهومي للتجارةالظاهرة 1036175

المركز الحديث للمشاري    ع العامةالظاهرة 1419825

الجويرة للتجارة ش م مالظاهرة 7034814

الحواري للمشاري    ع الرائدةالظاهرة 1198968

مركز البانة للتسوقالظاهرة 1219017

أرض الحارة للتجارةالظاهرة 1090804

اء للتجارةالظاهرة 7059680 كة البيادر الخرصز ش 

شمس مجان الرائدةالظاهرة 1333811

أماشي مجان للتجارةالظاهرة 1316037

أم هاجر المقباليالظاهرة 1408460

نوره الشكيلي للتجارةالظاهرة 7074867

مشاعل الخليج الذهبية للتجارة الظاهرة 1114909

اعمار الشمال العالميةالظاهرة 1216650

وردة الجوري الفاخرةالظاهرة 1291423

ز الذهبية ش م مالظاهرة 1152736 أسواق هدايا العي 

أساور ضنك للتجارةالظاهرة 1222550

ي للتجارةالظاهرة 7017790 حميد بن حمد بن علي العبر

ي المتطورةالظاهرة 1321894
 
مشاري    ع ربوع العراف

تضامنية- ربوع العرف للتجارة والمقاوالت الظاهرة 7057792

داود بن سليمان بن خلفان المعمري للتجارةالظاهرة 1368212

أجيال الدريز للتجارةالظاهرة 1174449

نهضة الجبيل للتجارةالظاهرة 1121773

فرسان الشمال للمشاري    ع العرصيةالظاهرة 1199325

الشعفوري للتجارةالظاهرة 7033753

مشاري    ع البدعة للمشاري    ع التجاريةالظاهرة 1413435

سليمان بن حميد البادي للتجارةالظاهرة 1069749

ي للمشاري    ع المتطورهالظاهرة 1298180 مكارم عبر

شارع الظاهرة للتجارةالظاهرة 1369457

ي للتجارة الظاهرة 1077165 مؤسسة فهد بن بطي اليعقونر

كة سلّيم الجساشي وأوالده الظاهرة 7074964 تضامنية- ش 

مشاري    ع الدقم الوطنية ش م مالوسط 5138132

الدقم األهلية للتنمية ش م ع مالوسط 1022345

مؤسسة زينب بنت جمعه بن سليمان العريميةالوسط 1404348

تضاريس نمر المتحده للتجارةالوسط 1429425

مؤسسه الشهاب الراصد للتجاره والمقاوالت الوسط 1182961

أعماق البحار الوطنية للتجارة تضامنيةالوسط 1202448

مؤسسة جمعه بن علي بن صالح بن جمعه الساعدي للتجارةالوسط 1030242

فخر الدقم لألعمالالوسط 1409880

ي للتجارةالوسط 1007573 مسلم بن فارح بن خربوش الجنيبر

نهضة الدقم الماسيةالوسط 1401642

يالوسط 1379306 مؤسسة محمد حمود الجنيبر

مؤسسة ثانيه العزب الشميلي الجنيبيهالوسط 1416238

الدقم الهندسية ش م مالوسط 1054535

صحاري شيبون للتجارةالوسط 5110980

كة الخط العابر للتجارة والمقاوالتالوسط 1161812 توصية/ ش 

مؤسسه ابراج الجازر الذهبيه للتجاره والمقاوالت الوسط 1124159

خط الوسط العالمية ش م مالوسط 1134818

كة الصبر الدولية للتجارةالوسط 1223259 ش 

خدمات الدقم الدوليةالوسط 1248713

كة الخليج الوطنية ش م مالوسط 1220832 ش 



هضاب خلوف للتجارة والمقاوالتالوسط 1410198

عزم المستقبل للمقاوالتالوسط 1268847

ي للتجارةالوسط 1423075 مؤسسة محمود بن محمد بن صالح الجنيبر

وادي ذهبون لألعمال التجاريةالوسط 1423275

التيسب  المتكاملة للتجارة والمقاوالتالوسط 1414723

ي لالعمالالوسط 1427557 نوادر الحبر

مؤسسة امجاد مزون المتكاملة للتجارةالوسط 1242956

مستقبل الدقم المثاليالوسط 1415742

اجواء هيتام للتجارةالوسط 1410966

كة إنماء الدقم المتحدة للتجارة والمقاوالت ش م مالوسط 1298137 ش 

مرتفعات ريما العالميهالوسط 1375802

رمال القوع لألعمالالوسط 1426254

شعاع السيح للتجارةالوسط 1404221

نسناس الشاملةالوسط 1294973

ربوع جويرة العالميةالوسط 1423285

سماء الوسط الحديثةالوسط 1432551

السعيد للمشاري    ع التجاريةالوسط 1413582

مشاري    ع راس مدركة لالعمالالوسط 1435980

برج الجازر للتجارةالوسط 1403473

شموخ الشويميةالوسط 1411185

ز لخدمات الطاقة ش م مالوسط 5051509 كب 
الب 

نماذج الدقم الحديثةالوسط 1400203

بهجة للتجارة والمقاوالتالوسط 1261411

الخدمات الفضية للتجارة والمقاوالتالوسط 1338675

ضواحي بهجة للتجارةالوسط 1428998

كة خدمات بهجه النفطيه تضامنيةالوسط 1657615 ش 

كة خدمات هيماء للتجارة و المقاوالت ش م مالوسط 5091667 ش 

كة الدقم اإلنشائية والصيانه المحليهالوسط 1247566 ش 

مؤسسة فخر الدقم للتجارةالوسط 1248113

انوار الجازر الرائدةالوسط 1416289

شوامخ العواصيب للتجارةالوسط 1213067

ي لألعمالالوسط 1414831 معالم الحبر

نوادر الفليج لالعمالالوسط 1412989

نوادر ربكوت لألعمالالوسط 1414525

باب الحافه للتجارهالوسط 1412576

ي ظهر لألعمالالوسط 1410055
ضز

ز البنية التحتيةالوسط 1422500 المجموعة العالمية لجلب اإلستثمار وتحسي 

نة اللوجستيةالوسط 1408299 ز حقول مخب 

بوادي الجوبة الحديثةالوسط 1306591

الدقم االولالوسط 1333922

ربوع الشوعب  العالميهالوسط 1435015

االسطورة للخدمات الذكيةالوسط 1312825

راس الدقم لألعمالالوسط 1400467

مشاري    ع دثاب للخدماتالوسط 1393211

دروب الكحل االسطورية للتجارةالوسط 1441411

يالوسط 1390543 مؤسسة صخر الجنيبر

مؤسسة بشائر الدقم للتجارة و المقاوالتالوسط 5040671

مشاري    ع مرتفعات الدقم الوطنية ش م مالوسط 1109524

نرجس محوت للتجارةالوسط 1135647

مؤسسه امينه جمعه سليمان العريميةالوسط 1412352

ي العالمية للهندسة والمقاوالت ش م مالوسط 5083796 الغالبر

العالمية المتكاملة للهندسة ش م مالوسط 1081756



الجدارة اللوجستية واالعمال ش م مالوسط 1280152

الصلف للمشاري    ع المتكاملةالوسط 1378999

الدقم للسياحة العالمية تضامنيةالوسط 1408452

بوابة الدقم الحديثةالوسط 1145276

أحمد بن خميس بن حارب الحامدي للتجارةالوسط 5104688

رواشي الكحلالوسط 1410001

ربوع هيماء الوطنيةالوسط 1318194

كة أبوحمد للتجارة والمقاوالتالوسط 1395172 ش 

ي لإلنشاءات والتعمب الوسط 1384807
ز
مشاري    ع الصاف

مؤسسة ثراء الدقم الشاملة للتجارة والمقاوالتالوسط 1363015

ي للتجارة والمقاوالتالوسط 1433672 مشاري    ع محمد احمد الجنيبر

وسط الصوبيح لالعمالالوسط 1405006

رونق الدقم للمقاوالتالوسط 1411698

بروج الروغة للتجارةالوسط 1410418

ي صوقره للتجارةالوسط 1363862
ز
فياف

مؤسسة عمرة بنت عامر للتجارةالوسط 1413655

الوسطي للمقاوالت واإلنشاءاتالوسط 1195866

نهر الجازر للتجارة الوسط 1073840

الحركة لتأجب  المعدات والخدمات اللوجستية ش م مالوسط 1331636

مؤسسة هاجر بنت سعيد بن سعود الجنيبية للتجارةالوسط 1403627

فندق شاطى الدقم ش م مالوسط 1147309

البحر الطويل للتجارةالوسط 6093264

ش م م (الدقم)الرسين للمنتجات اإلسمنتية والتجارة الوسط 1319564

مؤسسة سيوان الدولية للخدماتالوسط 1150535

كة الصواري الدولية لالستثمار ش م ع مالوسط 1249466 ش 

رمال الزمائم للتجارة والخدماتالوسط 5065801

الزعنفة الذهبية العالمية ش م مالوسط 1280002

ي للتجارةالوسط 6009433
ابو حميد الحكمانز

جوع الجوبة للتجارةالوسط 1330971

ىالوسط 1408063 ات الوردية الكبر مؤسسة البحب 

ي للتجارةالوسط 1369371
ه الحكمانز تاليه بنت النخب 

مؤسسة رحمه بنت غنيم بن حميد الجنيبية للتجارةالوسط 1420148

عجائب الشمال للتجارةالوسط 1198719

مشاري    ع هيما للخدمات الرائدةالوسط 1404671

ز الشاملة للتجارة توصيةالوسط 1331164 كة البطي  ش 

شالالت الدقم للتجارةالوسط 1272159

ي للتجارةالوسط 1427196 كة عبدهللا بن مبخوت علي الجنيبر ش 

مشاري    ع دره الشموخ للتجارةالوسط 1407205

مجموعة ابوسامي التجاريةالوسط 1415305

شواط الزخر للتجارةالوسط 1412624

مؤسسة محيط هيتام للتجارةالوسط 1405577

غزالن محوت للمشاري    ع الحديثةالوسط 1327948

مؤسسة مرتفعات غدانالوسط 1373369

ةالوسط 1418138 ز منارة الدقم لالبداع المتمب 

نسائيم نفون العالميةالوسط 1425444

كة ام وشام لالعمال والخدماتالوسط 1407197 ش 

انوار غدان للتجارةالوسط 1275491

ي للتجارهالوسط 1411236 مؤسسه محمود علي محمد الجنيبر

منابر هيتام للتجارة والمقاوالتالوسط 1420505

شواطي خور غاوي للتجارةالوسط 1243358

أمواج الوسط لألعمالالوسط 1407229

مشاري    ع رذاذ هيتام للتجارةالوسط 1334815



نماذج هيتام الحديثةالوسط 1408637

مؤسسة وادي سمب  للتجارة والمقاوالتالوسط 1331398

مؤسسة مشارق هيتام للتجاره والمقاوالتالوسط 1158396

افاق المستقبل العالميالوسط 1395932

معالم نمر للتجارة والمقاوالتالوسط 1240265

ىالوسط 1407473 مؤسسة بحر الجازر الكبر

مناظر السيح االبيض الطبيعيهالوسط 1414042

مؤسسة يمناء بنت عبدهللا بن مبارك الجنيبية للتجارةالوسط 1403482

ابراج كفاف للتجارة والمقاوالتالوسط 1413806

النايف للتجارة والمقاوالت والخدمات اللوجستيةالوسط 1367131

مؤسسة سميه سالم غانم الجنيبية للتجارةالوسط 1407053

ي للمشاري    ع المتكاملةالوسط 1219156
أبو معضد الحكمانز

أحاسيس الجازر لألعمالالوسط 1413947

وت للخدمات التجاريةالوسط 1329854 الحبر

مشاري    ع الغزيلي الوطنية تضامنيةالوسط 1037001

عالم محوت لألعمال والتجارةالوسط 1412067

راية الجازر لألعمالالوسط 1398800

ق األوسط المتكاملةالوسط 1364962 خدمات الرس 

تزويد الوسط المتقدمةالوسط 1195725

ي الشاملةالوسط 1422496 مشاري    ع معضد عوض مسعود الجنيبر

ليالي نفون للتجارةالوسط 1431088

ي احمد الجنيبية للتجارةالوسط 1418951
ز
مشاري    ع منينه بنت خاف

مشاري    ع انوار كحل للتجارةالوسط 1424478

مستقبل ظهر لألعمالالوسط 1406830

ز للتجارة والمقاوالت الوسط 5117364 كة جريي  تضامنية/ ش 

أفاق حج للتجارة والمقاوالتالوسط 1131011

كة الدقم المتحدة اللوجستية ش م مالوسط 1261521 ش 

ي علي الجنيبية للتجارةالوسط 1406754 حر
كة بسمة بنت سالم الرس  ش 

امالك محوت للتجارة والمقاوالتالوسط 1268712

مشاري    ع الجازر لألعمالالوسط 1403408

مشاري    ع الرسعة العالية للتجارة والمقاوالتالوسط 5106389

مناظر الجزيرة الجديدةالوسط 1328846

مشاري    ع الدقم لالعمال الوطنيةالوسط 1379228

مشاري    ع نبض الدقم للتجارة والمقاوالتالوسط 1012355

بهجة محوت المتحدةالوسط 1287269

ة للتجارةالوسط 1369935 ز بحار محوت المتمب 

ي للتجارةالوسط 5092590 ابو فيصل الجنيبر

مشاري    ع ريف الجوبه للتجارةالوسط 1367607

ف للتجارةالوسط 1421708 أم مب 

/شالالت واطف الوسط 1182585

ة للتجارةالوسط 1368414 ز شواطي محوت المتمب 

اجواء نفون لتجارةالوسط 1414790

مشاري    ع أرض محوت للخدمات الرائدةالوسط 1407020

راك لالعمال العالميةالوسط 1347649

مؤسسه مها سالم الجنيبيه لالعمالالوسط 1429367

ابو انفال الوطنيةالوسط 1181026

مؤسسة بصطة الجنيبية للتجارةالوسط 1417589

هيتام العالميه للتجارة والمقاوالتالوسط 1401976

جوهرة هيتام للتجارة والمقاوالتالوسط 1421404

لؤلؤة الوادي لألعمالالوسط 1417083

محيط الوسطي لالعمال التجاريةالوسط 1434145

مؤسسة أبراج هيتام الحديثة للتجارةالوسط 1276433



ي للتجارةالوسط 1411277 كة هالل بن سالم بن خليفة بن سالم الجنيبر
ش 

ريف هيتام لألعمالالوسط 1420476

كة لوهب للتجارة ش م مالوسط 5092370 ش 

درت وادي الجازرالوسط 1260234

ولية والخدمات التجارية الوسط 1010001 أسيا للتقنية البب 

ابن العفاد الحديثة لالعمال والمقاوالتالوسط 1424129

الجازر للمشاري    ع المتطورةالوسط 1404252

ي للتجارة والمقاوالتالوسط 1420613 مؤسسة بدر بن سالم بن خليفة بن سالم الجنيبر

شمس مادر للتجارةالوسط 1423540

درة الجازر للتجارةالوسط 1063547

مشاري    ع ظهر الشاملةالوسط 1027064

مشاري    ع ظهر التجاريةالوسط 5042739

ز بن خيلة بن عل الهندى للتجارةالوسط 6058949 حير

جودة بحر العرب للتجارةالوسط 6075959

ابها الوسطي للتجارة والمقاوالتالوسط 6037682

مؤسسة الراعيه احمد العالميه للتجارهالوسط 1411180

سالمة الجنيبية لالعمالالوسط 1409985

سباسك عمان ش م ع مالوسط 1239028

سهل المبسلي العالي لالعمال والمقاوالتالوسط 1410247

النمو لالستثمار والتطوير ش م مالوسط 1053437

دهمه اللسيود سالم الجنيبية الشاملة للتجارةالوسط 1407088

كة تظافر الخليج ش م مالوسط 1057774 ش 

نسيم محوت الوطنية للتجارة الوسط 6081746

كة السعادة الخليجية ش م مالوسط 1165371 ش 

مؤسسة زايده بنت الزفنه بن مسلم البطحرية للتجارةالوسط 1288034

تسنيم الخليج ش م مالوسط 1334731

فال ظهر الشاملة للتجارةالوسط 1315456

بروج الكحل الحديثةالوسط 1408603

مؤسسة نرصى بنت نصيب زفته البطحريةللتجارةالوسط 1265088

كة فاطمة بنت نصيب بن زفنة البطحرية للتجارة واالعمالالوسط 1429215 ش 

مشاري    ع هيفاء نصيب زفنه البطحري الشاملةالوسط 1438426

جلفة للتجارة والخدمات ش م مالوسط 5138205

انجازات مادر لألعمالالوسط 1415142

كة نهضة الدقم للمساكن ش م ع مالوسط 1213997 ش 

ات الوردية للتجارة ش م مالوسط 5118263 البحب 

مزادكم لحلول المزادات الذكيه ش م مالوسط 1361096

مرتفعات رونب للتجارةالوسط 1008073

ة ش م مالوسط 1333167 ز كة الدقم للخدمات الفنية الممب  ش 

الدقم العالمية لالنشاءات ش م مالوسط 1237246

كة دوشه حمد سعيد الجنيبية للتجارهالوسط 1410956 ش 

ربوع الدقم الشاملة للتجارة والمقاوالتالوسط 1381801

الخط العجيب الشاملالوسط 1368689

ي للتجارةالوسط 1418482
ز
وك بن خاف مشاري    ع مباركه بنت مبر

ش م م/ صقر هيماء للتجارة الوسط 5117992

هيماء الجديدة للتجارةالوسط 5118719

االمتياز األهلية ش م ع مالوسط 1014438

كة بحوت للتجارة والمقاوالت ش م مالوسط 5006449 ش 

الدقم لإلنجازات التجارية تضامنيةالوسط 1400980

ي للتجارةالوسط 1345703 مؤسسة سعادة بنت سعيد بن سعود الجنيبر

بانوراما اوجيه للطاقةالوسط 1370471

القرم لخدمات الطاقة ش م مالوسط 1639471

كة أيرون الزرقاء ش م مالوسط 1333311 ش 



مشاري    ع سيوان الوطنية للتجارة والمقاوالت  توصيةالوسط 6086365

مشاري    ع سيوان الفنيةالوسط 1120274

أغصان وادي السيل للتجارة والمقاوالتالوسط 1142573

هيتام لالعمالالوسط 1361795

كوكبة الحافر للتجارةالوسط 1112430

ش م م- رمال الدقم للتجارة والمقاوالت الوسط 1003398

العربية للصناعات الهندسية الثقيلة ش م مالوسط 1316997

بهجة بهالء لألعمالالوسط 1363539

فرسان الوسط للتجاره و المقاوالتالوسط 1003978

مؤسسة اطالل الجوبة للتجارةالوسط 1205779

كة شمال الغابه للتجاره توصيةالوسط 1068965 ش 

مشاري    ع بحر العرب العالميه الوسط 5143136

الخط الفلكي للتجارةالوسط 1317143

كة سيح الرول للغاز ش م مالوسط 5112990 ش 

مشاري    ع العوام الوطنيةالوسط 1268940

بوابة شتال لتجارة العامة واالستثمار الدولي ش م مالوسط 1274415

السعد لالستثمارالوسط 1429921

مشاري    ع الدقم الماسيةالوسط 1109115

شموخ متان ش م مالوسط 1260156

رصح الكحل الشامخ للتجارةالوسط 1410170

بشائر نمر العالميه ش م مالوسط 1153000

ي للتجارةالوسط 6092519 عبدون بن مكتوم بن مبارك الجنيبر

مجموعة الغزيلي الدولية تضامنيةالوسط 1348107

الدقم العالمية للتجارةالوسط 1226448

زالوسط 1287061 مركز دانة الجوبة المتمب 

إبن سعيد الشامسي للتجارةالوسط 1404315

قة العالمية للتجارة ش م مجنوب الباطنة 1300592 كة النجوم المرس  ش 

السالسل الجبلية للتجارةجنوب الباطنة 1312197

شيخه الخليلي للتجارة جنوب الباطنة 1692461

ق الطريف للتجاره تضامنيةجنوب الباطنة 1676253 ش 

جوهرة يقاء للتجارةجنوب الباطنة 1241575

أوتار الدهس العالميةجنوب الباطنة 1303929

ريم المصنعة للتجارة جنوب الباطنة 1080142

مؤسسة رماح الفجر الوطنية للتجارةجنوب الباطنة 1152345

تالل الرسيل للتجارةجنوب الباطنة 1134822

مؤسسه ابو امروء القيس للتجاره والمقاوالتجنوب الباطنة 1122142

كة الفيصل المتحدة للتجارة والمقاوالت ش م مجنوب الباطنة 1088297 ش 

رباح الحديثة للتجارةجنوب الباطنة 1413154

رنا الذهبية للخدمات والتجارةجنوب الباطنة 1430934

مشاري    ع دار العشق الذهبيةجنوب الباطنة 1425995

محالت مجاهد بن محمد بن سليمان البحرى للتجارهجنوب الباطنة 1254898

المروج العالية للتجارةجنوب الباطنة 1352867

مشاري    ع سهول الريف المتكاملةجنوب الباطنة 1311362

 نسيم الردة الشاملة للتجارةجنوب الباطنة 1203366

ز بركاء الشاملةجنوب الباطنة 1334161 يقي 

ي الجميلة للتطوير التجاريجنوب الباطنة 1409546
لؤلؤن 

صخور عمان للخرسانة الجاهزة ش م مجنوب الباطنة 1307691

ي الوطنية جنوب الباطنة 1132109
مشاري    ع الفليب 

اعماق السبل للتجارةجنوب الباطنة 1143682

ةجنوب الباطنة 1375983 ز سور الطبيعه المتمب 

الطايالت للمقاوالتجنوب الباطنة 1133306

اسوار العقدهجنوب الباطنة 1129848



صمود الطريف للتجارة جنوب الباطنة 1088193

صقور الجنوب للتجارة ش م مجنوب الباطنة 1187058

اء للتجارةجنوب الباطنة 1248910 مؤسسة سواعد الغبب 

االبراج الملكيةجنوب الباطنة 1070170

الباطنة للتجارة والمقاوالتجنوب الباطنة 1296005

ريف الظاهر الوطنية للتجارةجنوب الباطنة 1215902

به    اء المل    دة للتج     ارةجنوب الباطنة 1024591

مرتفعات الحلة للتجارة توصيةجنوب الباطنة 1051976

مؤسسه طب  اليمام للتجارة والمقاوالت تضامنيةجنوب الباطنة 1007290

ةجنوب الباطنة 1261478 ز السيف لألعمال المتمب 

المعرفة المتكاملة للتجارةجنوب الباطنة 1403560

البعد السداشي للمشاري    ع المتكاملةجنوب الباطنة 1325118

رمال محارة الوطنيةجنوب الباطنة 1214830

ي للتجارةجنوب الباطنة 1135841 علي بن سعيد الهدانر

نجم مسقط الفريدجنوب الباطنة 1325570

الفرحان العالمية ش م مجنوب الباطنة 1079613

ة العالميةجنوب الباطنة 1240578 خدمات شهب 

جبل الطموح للتجارةجنوب الباطنة 1399869

للتجارة- درة بركاء الوطنية جنوب الباطنة 1145562

كنوز الباطنة لألعمالجنوب الباطنة 1377798

وج االربعه للتجارة تضامنيةجنوب الباطنة 1812726 كة البر ش 

فخر المريضي للتجارةجنوب الباطنة 1364171

ي للتجارة والمقاوالتجنوب الباطنة 1138302
مؤسسة علي بن سعيد بن حمد البويف 

يكتهجنوب الباطنة 1104268 ي وش 
كة علي بن سعيد بن حمد البويف 

ش 

عامر الصالخي للتجارة والمقاوالتجنوب الباطنة 1239345

الغصن االبيض للتجارةجنوب الباطنة 1163455

ي لالستشارات الهندسيةجنوب الباطنة 1282878 البيت العرنر

مشاري    ع خالد بن سعيد السعدي للتجارة جنوب الباطنة 1071783

يجنوب الباطنة 1216185 مجوهرات عبدهللا السيانر

م  شاري    ع م   اهرة الع  الميةجنوب الباطنة 1410984

الفالح العالمية ش م مجنوب الباطنة 1178173

اسماء المثاليهجنوب الباطنة 1359534

سالم بن صالح بن علي المقبالي للتجارهجنوب الباطنة 1221140

درع الملدة للتجارةجنوب الباطنة 1043497

أطياب المالكجنوب الباطنة 1096097

المحاور العالميةجنوب الباطنة 1288477

يجنوب الباطنة 1284707
مشاري    ع التشغيل الذان 

نبض التواصل الحديثةجنوب الباطنة 1231167

خليل بن عبدهللا الحمراشدي للتجارة والمقاوالتجنوب الباطنة 1004757

الرستاق ملتف  الرفاقجنوب الباطنة 1408555

علي سعيد اللمكي للتجارةجنوب الباطنة 1189182

يكه تضامنيةجنوب الباطنة 1036173 كه سيف بن خميس وش  ش 

أساس لخدمات رواد األعمالجنوب الباطنة 1331704

محطه البله لتعبئة الوقودجنوب الباطنة 1263358

اء للتجارة والمقاوالتجنوب الباطنة 1163914 صدى الغبب 

مشاري    ع أحباب المصنعة الحديثةجنوب الباطنة 1397698

مدرسة البّينةجنوب الباطنة 1220473

ي الحديثة للمقاوالتجنوب الباطنة 1737350
 
العراف

ق الوطنيةجنوب الباطنة 1203158 إستبر

صدى ابو محار للتجارة جنوب الباطنة 1113316

صخور الحشاه للتجارةجنوب الباطنة 1237990

مؤسسة يوسف الحراضي للتجارة والمقاوالتجنوب الباطنة 1000559



الشايع الوطنية للتجارة والمقاوالتجنوب الباطنة 1164369

أعمدة أبو محار للتجارة والمقاوالتجنوب الباطنة 1093653

ةجنوب الباطنة 1416717 ز فخر البلد الوطنيه للمشاري    ع المتمب 

الذروة لالستشارات والخدمات المحاسبيةجنوب الباطنة 1395406

العامرة لألعمال التجاريةجنوب الباطنة 1312632

قة الوطنية للتجارةجنوب الباطنة 1083175 االنوار المرس 

المحمار للتجارة والمقاوالتجنوب الباطنة 1403109

محمود بن حمد بن أحمد العلوي للتجارة والمقاوالت جنوب الباطنة 1070516

الل ك لألستثم   ارجنوب الباطنة 1411892

كتائب المجد للتجارةجنوب الباطنة 1311813

تيمن للمشاري    ع التجارية ش م مجنوب الباطنة 1019366

مزن بركاء للتجارةجنوب الباطنة 1008705

مرسال بركاءجنوب الباطنة 1307585

مشاري    ع خارطة االرض التجارية ش م مجنوب الباطنة 1162312

مركز ديرة الورود للتجارة  ش م مجنوب الباطنة 1181119

الشويمية للمشاري    ع المتكاملةجنوب الباطنة 1245932

جبال لحيال للتجارةجنوب الباطنة 1288108

نسيم سد الفليج للتجارةجنوب الباطنة 1323304

كة خط العالم الحديثةجنوب الباطنة 1383526 ش 

صدى األماكن للتجارةجنوب الباطنة 1423073

انجازات المصنعة للتجارةجنوب الباطنة 1361801

ي للتجارةجنوب الباطنة 1136727
ذياب بن خميس الدوحانز

ي للتجارةجنوب الباطنة 1324640
سعيد بن خميس  بن صوبان البلوش 

أرض السالم العالمية ش م مجنوب الباطنة 1289987

ي غافر للتجارة والمقاوالتجنوب الباطنة 1090950
مؤسسة وادي ببز

ي للتج   ارةجنوب الباطنة 1025049 فه   د بن سالم الشبيبر

مشاري    ع ضواحي الباطنة الوطنيهجنوب الباطنة 1088408

فة للمشاري    عجنوب الباطنة 1314387 الزوايا المحب 

ز ش م مجنوب الباطنة 1289935 كنوز الباطنة لسماشة التأمي 

همس السكون للتجارةجنوب الباطنة 3197034

مبز سالم اليعربية للتجارةجنوب الباطنة 1326792

اساس للتطوير واالستثمارجنوب الباطنة 1062068

اء المتحدة للتجارة ش م مجنوب الباطنة 1198903 روافد الغبب 

جبال الخليو للتجارةجنوب الباطنة 1191409

موشي سليمان موش البلوش  للتجارهجنوب الباطنة 1110071

الرمال للخدمات الفنيةجنوب الباطنة 1381760

ربوع الميدان للتجارة جنوب الباطنة 1092568

ق للمقاوالت والديكورجنوب الباطنة 1386532 الفجر المرس 

االتجاه للتطويرجنوب الباطنة 1384206

المركز الذكي للخدماتجنوب الباطنة 1376933

ز األداء ش م مجنوب الباطنة 1372123 تمب 

عبدهللا بن سيف الخروضي للتجارةجنوب الباطنة 1080713

أرياف ستال للمقاوالتجنوب الباطنة 1218168

العرين للتجارة توصيةجنوب الباطنة 1237054

محالت الحاتمي تضامنيةجنوب الباطنة 1252569

المسار العقاريجنوب الباطنة 1352773

اقة الملدة للتجارةجنوب الباطنة 1385655 أش 

ء للتجارةجنوب الباطنة 1753231 ي
السهم المضز

الفهود البيضاء للتجارة توصيةجنوب الباطنة 1331347

الرسيري للمياه المعدنية ش م مجنوب الباطنة 1291361

خميس بن محمد بن عبدهللا السعدي للتجارة  جنوب الباطنة 1108649

عبدالرحمن وسعيد البوسعيدي للتجارة تضامنيةجنوب الباطنة 1763504



ي للتجارة والمقاوالت ش م مجنوب الباطنة 1082816
افاق سونز

اسوار الملده للتجارةجنوب الباطنة 1533789

سيف سعيد سالم الفضيل للتجارهجنوب الباطنة 1117092

ي للتجارةجنوب الباطنة 1111396 مؤسسة سالم حمود حميد الشبيبر

ة ش م مجنوب الباطنة 1071549 ز كة فوارس بركاء المتمب  ش 

النقوش العالمية الحديثةجنوب الباطنة 1200758

خالد بن خميس بن سيف المالكي للتجارةجنوب الباطنة 1306579

ي الرائعجنوب الباطنة 1289565
البيت الوطبز

طقس البوادي للتجارةجنوب الباطنة 1187632

مشاري    ع عبب  الورد الوطنيةجنوب الباطنة 1092735

الفعوان لالنشاءات والديكورجنوب الباطنة 1149632

الفعوان المتحده للتجارة ش م مجنوب الباطنة 1261495

الفعوان الحديثة للتجارة ش م مجنوب الباطنة 1089682

الفعوان للتجارة والمقاوالتجنوب الباطنة 1717430

ساحل الملدة الحديثجنوب الباطنة 1195508

خيوط األمل للتجارةجنوب الباطنة 1103167

أمجاد بركاء الوطنيةجنوب الباطنة 1109729

ي للتجارةجنوب الباطنة 1004710 ابو وضاح السيانر

العهد المتطورجنوب الباطنة 1428491

ي لألعمال و اإلبداعجنوب الباطنة 1367616 العوانر

ضياء الوشيل الشاملة للتجارةجنوب الباطنة 1260095

مشاري    ع سيف الرشيدي الحديثةجنوب الباطنة 1051497

ضياء الكون الحديثة للتجارةجنوب الباطنة 1150826

ي للتجارةجنوب الباطنة 1174920
عدنان بن سيف بن سالم البلوش 

نسيم الجنائن للتجارهجنوب الباطنة 1185594

ق للمشاري    ع المتكاملةجنوب الباطنة 1109625 الفجر المرس 

رامز العالمية ش م مجنوب الباطنة 1159092

كة نخل لإلنماء والتعمب جنوب الباطنة 1610856 ش 

آفاق السيح األزرق للتجارة والمقاوالتجنوب الباطنة 1434099

كة المزارع الحديثة للدواجن ش م ع مجنوب الباطنة 1266071 ش 

عبدهللا بن علي بن سالم الجرادي للتجارهجنوب الباطنة 1312944

علي بن يوسف عبدهللا للتجارهجنوب الباطنة 1090638

مركز رمال الخبة للتسوق تضامنيةجنوب الباطنة 1316801

خدمات األعمال الراقيةجنوب الباطنة 1343525

مؤسسه شمس الساحل للتجارةجنوب الباطنة 1034203

ي للتجارة والمقاوالت ش م مجنوب الباطنة 1067129 كة تالل العوانر
ش 

ي للتجارةجنوب الباطنة 1300385 سعيد بن سليمان الغرس 

دار االرتكازجنوب الباطنة 1429168

ي للتجارة والمقاوالتجنوب الباطنة 1411011 ابو األيهم العبر

االطالل للسياراتجنوب الباطنة 1014593

أري    ج البلدان للتجارةجنوب الباطنة 1803581

محمد بن راشد بن سعيد الرشيدي للتجارهجنوب الباطنة 1123547

زهرة حودل للتجارةجنوب الباطنة 1260996

ي للتجارةجنوب الباطنة 1209374
موش بن محمد بن يوسف البلوش 

ي للتجارةجنوب الباطنة 1236973
سليمان محمد يوسف البلوش 

العالمية للمصاعد والساللم واألعمال ش م مجنوب الباطنة 1333583

كة العالمية للتطوير العقاري ش م مجنوب الباطنة 1278071 الرس 

يجنوب الباطنة 1372304 بيت االبداع الذهبر

مشاري    ع ابناء حمود الهاشمي للتجارة تضامنيةجنوب الباطنة 1133172

كة ابناء بركاء الوطنية للتجارة ش م مجنوب الباطنة 1091534 ش 

مصنع بركاء للمياه ش م مجنوب الباطنة 1212406

محالت جميل المالكي للتجارةجنوب الباطنة 1101528



 ش م م0مركز المالكي للتسوقجنوب الباطنة 1013797

امجاد العيص الحديثةجنوب الباطنة 1408059

اسعد لالعمال الدوليةجنوب الباطنة 1394955

بشائر المستقبل الوطنية للتجارةجنوب الباطنة 1228462

كة ابو المهند الربيعي للتجاره ش م مجنوب الباطنة 1731840
ش 

زخاتجنوب الباطنة 1151779

سعود الحمراشدي للمقاوالتجنوب الباطنة 1239781

مؤسسة شايوب  للتجارةجنوب الباطنة 1112147

رمال العقدة للتجارةجنوب الباطنة 1772619

ي العالمية للتجارة والمقاوالتجنوب الباطنة 1272452
مشاري    ع الفليب 

ز ش م مجنوب الباطنة 1173854 الموثوق المتمب 

حافظ العامري العالمية ش م مجنوب الباطنة 1218748

اه للمقاوالتجنوب الباطنة 1175098 ابراج الرس 

مرتفعات الكرامة للتجارة والمقاوالتجنوب الباطنة 1277659

دار الرحمات الرائدةجنوب الباطنة 1422972

ي للتجارةجنوب الباطنة 1358910
الحزام الفضز

تقنية مجان العالميةجنوب الباطنة 1277355

سام العالمية ش م مجنوب الباطنة 1099380

ةجنوب الباطنة 1184915 ز لؤلؤة المصنعة الممب 

جوهرة المصنعة للتجارة تضامنيةجنوب الباطنة 1785591

أبراج قري للمقاوالتجنوب الباطنة 1263708

س آل بريك جنوب الباطنة 1190156 مرتفعات ش 

زوايا النجومجنوب الباطنة 1418077

ي للتجارةجنوب الباطنة 1301670
ابراهيم بن جابر بن احمد المجيبز

ق الوطنيةجنوب الباطنة 1144746 وصايف الرس 

القافلة العربية الوطنية للتجارة والمقاوالتجنوب الباطنة 1140218

مؤسسة ابو عبدالوهاب  للتجارة والمقاوالتجنوب الباطنة 1027913

مشاري    ع المب  الهادي للتجارة توصيةجنوب الباطنة 1140873

مؤسسة حي الرسح الحديثةجنوب الباطنة 1297127

الغصن االسودجنوب الباطنة 1137853

مستقبل بركاء للتجارة جنوب الباطنة 1099644

محمد خميس  سعيد السيانرجنوب الباطنة 1187767

تضامنية- صحراء المغرس للتجارة جنوب الباطنة 1197616

أطياف المدار للتجارةجنوب الباطنة 1168503

تالل شاذون للتجارةجنوب الباطنة 1018199

ونزيةجنوب الباطنة 1408558 ورود ح   ي ال  سالم البر

تاج الهدى للتجارة جنوب الباطنة 1118140

أرض الوسن الشاملهجنوب الباطنة 1142110

مؤسسة أبراج الرميس للتجارةجنوب الباطنة 1394031

قلعة الرميس للتجارةجنوب الباطنة 1169933

ي ابو محار للتجارة والمقاوالتجنوب الباطنة 1064059 روانر

ات مجان الوطنية توصيةجنوب الباطنة 1191318 خب 

نافورة مجانجنوب الباطنة 1301262

الخدمات الخاصة والتجارة ش م مجنوب الباطنة 1296364

توصية- وكاالت بركاء الفنية جنوب الباطنة 1185982

تاج الشبابجنوب الباطنة 1383433

التضامن األهلية للمشاري    ع المتحدة ش م مجنوب الباطنة 1084317

مؤسسة راشد بن سيف بن علي الرمخي للتجارةجنوب الباطنة 1090612

زكريا الدولية للتجارةجنوب الباطنة 1344723

المشاري    ع العمالقة الشاملة ش م مجنوب الباطنة 1269656

ي للتجارة والمقاوالتجنوب الباطنة 1034822 عبدالعزيز الناعبر

عمر بن حمد بن عمر العامري جنوب الباطنة 1391151



رياض بركاء للتجارةجنوب الباطنة 1401346

أبراج النعمان الوطنية للتجارةجنوب الباطنة 1210499

منتىه األبداع للتجارةجنوب الباطنة 1318069

ياقوت بركاء الوطنية للتجارةجنوب الباطنة 1344466

ي للتجارةوالمقاوالتجنوب الباطنة 1295306
مؤسسةجمعةبن سالم بن جمعةالبلوش 

مراشي السوادي للتجارةجنوب الباطنة 1304607

كة عبر شط العرب للتجارة والمقاوالت جنوب الباطنة 1000552 تضامنية- ش 

سالم بن سعيد بن عبدهللا السعدي للمقاوالتجنوب الباطنة 1408771

جبال الشموخ المتحدة للتجارةجنوب الباطنة 1153341

ةجنوب الباطنة 1283911 ز اء الممب  اري الخرصز البر

كؤوس المستقبل للتجارةجنوب الباطنة 1308478

الُزهاء للتجارةجنوب الباطنة 1408850

المرسات للخدمات ش م مجنوب الباطنة 1099241

ز المتكاملةجنوب الباطنة 1340595 مدينة التمب 

يكة تضامنيةجنوب الباطنة 1013698 كة خالد بن خلفان بن محمد الرشيدي وش  ش 

المقاول الدوليجنوب الباطنة 1253724

ي للتجارةجنوب الباطنة 1280060 اسحاق سالم علي اليعرنر

مشاري    ع روائع الكامل للتجارة والمقاوالتجنوب الباطنة 1173850

مشاري    ع هبوب المصنعه للتجارة والمقاوالتجنوب الباطنة 1420352

ةجنوب الباطنة 1205697 ز األوبرا المتمب 

أرياف الباطنة الذهبية  للتجارة جنوب الباطنة 1187594

بخيت الخميسي للتجارةجنوب الباطنة 1352951

شواطي الملدة للتجارةجنوب الباطنة 1268993

يمي لخياطة المالبس النسائيةجنوب الباطنة 1314164 طيور البر

ميمونه الفالحية للتجارة و المقاوالتجنوب الباطنة 1427357

ي لالعمالجنوب الباطنة 1424002
زمزم البلوش 

خديجة البلوشية لالعمال و المقاوالتجنوب الباطنة 1425097

هاجر البلوشية لالعمال و التجارةجنوب الباطنة 1425107

غزالن الوادي االخرصز للتجاره ش م مجنوب الباطنة 1638009

ارامكس للخدمات اللوجستية ش م مجنوب الباطنة 1088820

مشاري    ع زهرة السوسن للتجارة والمقاوالتجنوب الباطنة 1415319

أبو قيرص النوفلي للتجارةجنوب الباطنة 1400470

الزئبق للتجارةجنوب الباطنة 1610554

أمجاد القريحات الوطنية للمقاوالتجنوب الباطنة 1215279

ز الحاجر للتجارةجنوب الباطنة 1044970 شاهي 

كة اللك العقارية ش م مجنوب الباطنة 1187774 ش 

كة المزيونة للمياة المعدنية جنوب الباطنة 1598350 ش م م (القيد مرهون )ش 

روضة حصاد العلم الخاصه احادية اللغةجنوب الباطنة 1216454

صدفة العمر لألعمال التجاريةجنوب الباطنة 1438111

معتصم للتجارة والمقاوالتجنوب الباطنة 1365034

ربوع الشعيبة الوطنية للتجارةجنوب الباطنة 1193664

ة لالستشارات الهندسيةجنوب الباطنة 1306428 البصب 

مؤسسة نارص سيف سعيد النوفلي للتجارةجنوب الباطنة 1115286

رياح الوشيل للتجارةجنوب الباطنة 1182066

الريم للتصميم واإلنشاءات الهندسية ش م مجنوب الباطنة 1227850

السندشي لألزياءجنوب الباطنة 1227954

جسيةجنوب الباطنة 1353183 اللمسة البز

العب        ري للمش  اري    ع المتأل    قةجنوب الباطنة 1312806

ضياء غزيل للتجارةجنوب الباطنة 1029676

ي الفرات للتجارة والمقاوالتجنوب الباطنة 1772899 مؤسسة روانر

مشاري    ع نجم سلوى للتجارةجنوب الباطنة 1168029

ي للتجارةجنوب الباطنة 1251355
مشاري    ع علي مبارك البلوش 



حميم األزرق للتجارة والمقاوالتجنوب الباطنة 1294576

المتحدة لالعالف واالسمدة تضامنيةجنوب الباطنة 1605313

الوطنية للتجارة والمقاوالت وأعمال الديكورجنوب الباطنة 1409579

كنوز كريب للمقاوالتجنوب الباطنة 1068884

ز الشاملجنوب الباطنة 1386478 األداء المتمب 

محمد لالستثمارات الدوليةجنوب الباطنة 1389803

كة حصن االبرق للتجاره تضامنيةجنوب الباطنة 1550683 ش 

ز الزراعية ش م مجنوب الباطنة 1352067 كة مسقط اوفرسب  ش 

عبدهللا بن سالم بن عبدهللا السعدي للتجارهجنوب الباطنة 1531247

رذاذ الصيف الوطنيةجنوب الباطنة 1170904

الجبال السبع ش م مجنوب الباطنة 1059689

الكون ش م مجنوب الباطنة 1129195

ي التخصضي ش م مجنوب الباطنة 1296504 وج الطبر مركز البر

..انوار االبيض للتجارة جنوب الباطنة 1560107

الجرادي الوطنية ش م مجنوب الباطنة 1162930

يكه للتجارة جنوب الباطنة 1620657 كة محمد العجمي وش  توصية- ش 

علي الجرادي للتجارةجنوب الباطنة 1014222

محيط المستقبل للتجارة والمقاوالت ش م مجنوب الباطنة 1063999

أبداع الخب  للتجارة والمقاوالتجنوب الباطنة 1112823

بوابة الرستاق الوطنيةجنوب الباطنة 1311126

ماجد بن محمد بن راشد الحاتمي للتجارةجنوب الباطنة 1090513

بركاء الخب  للتجارةجنوب الباطنة 1153954

سليمان بن نارص سليمان الرشيديجنوب الباطنة 1201085

صانجنوب الباطنة 1090364 مؤسسة ال شب 

كة احمد بن ماجد الوطنية ش م مجنوب الباطنة 1341831 ش 

موسسه احمد بن ماجد للتجاره والمقاوالتجنوب الباطنة 1668250

سيف بن عامر الهطالي للتجارة جنوب الباطنة 1104958

مزاي   ا ال ع ال م ي ة لإلن ش اء وال ت ع   مي    ر ش م مجنوب الباطنة 1298171

ضياء المزرع للتجارة والمقاوالتجنوب الباطنة 1187075

نور سلوى للتجارةجنوب الباطنة 1049392

نمر المدينة للتجارةجنوب الباطنة 1016122

الفنار للتطوير ش م مجنوب الباطنة 1379527

يجنوب الباطنة 1409030 الطائر العرنر

أشار الكون للتجارةجنوب الباطنة 1044133

ق للتجارةجنوب الباطنة 1407471 مطالع الرس 

تالل العقدة الفضية للتجارةجنوب الباطنة 1393546

بركاء العالمية لالنشاءاتجنوب الباطنة 1260962

ونزيةجنوب الباطنة 1320508 جوهرة بركاء البر

ي للتجارهجنوب الباطنة 1319205
مراد بن محمد البلوش 

اه للتجارةجنوب الباطنة 1285121 أبراج فلج الرس 

الديجور الشاملةجنوب الباطنة 1219757

وق المصنعة الحديثةجنوب الباطنة 1229367 ش 

ز المغرس الوطنية للتجارة والمقاوالتجنوب الباطنة 1161693 بساتي 

اء للتجارةجنوب الباطنة 1012222 روائع البب 

ربوع السالحه للتجاره جنوب الباطنة 1127795

مشاري    ع بو سليمان للتجارةجنوب الباطنة 1414342

ابو يونس الغافري للتجارةجنوب الباطنة 1069146

ربوع النهضة للمقاوالتجنوب الباطنة 1143078

اصداف للبناء والتعمب جنوب الباطنة 1268637

االجيال المتعاقبة للتجارةجنوب الباطنة 1164075

ي للتجارةجنوب الباطنة 1414666
الدوحانز

شعاع البحر للتجارةجنوب الباطنة 1738372



كة علي بن سعّي   د الشبلي للتجارة ش م مجنوب الباطنة 1318454
ش 

ي للسيارات ش م مجنوب الباطنة 1672002 الوهيبر

الرائد للعقاراتجنوب الباطنة 1021098

الرائد لالستثمارات ش م مجنوب الباطنة 1283851

حمدان الحراضي للتجارةجنوب الباطنة 1616803

مروج العيص لألعمال التجاريةجنوب الباطنة 1427867

محاسن الرستاق الحديثة للتجارةجنوب الباطنة 1403898

روضة واحة بركاء الخاصة ثنائية اللغةجنوب الباطنة 1313769

هوبيس المتحدةجنوب الباطنة 1165411

ي للتجارة جنوب الباطنة 1122044 شبيب بن سالم الشبيبر

أرجوان الليل لألعمالجنوب الباطنة 1382536

الجوهرة الالمعة المتكاملة للتجارةجنوب الباطنة 1348529

حدائق بابل الحديثة للتجارة جنوب الباطنة 1110511

كة الرفد المتكاملة للتجارة ش م مجنوب الباطنة 1165434 ش 

مؤسسة عقد الدرر للتجارةجنوب الباطنة 1008664

محمد بن محمود بن مزار الزدجالي للتجارهجنوب الباطنة 1506145

آفاق لهندسة الطاقةجنوب الباطنة 1621602

مشاري    ع عبب  الباطنة جنوب الباطنة 1101335

إبراهيم لالستثمارجنوب الباطنة 1187812

رواد المعمار لالستشارات الهندسيةجنوب الباطنة 1322333

علي بن عبدهللا بن سعيد المقبالي للتجارة والمقاوالتجنوب الباطنة 1131204

ي ش م مجنوب الباطنة 1797530
ز
كسارات اف

كة العرفان لإلعمار الهندسيةجنوب الباطنة 1163934 ش 

 ستاركب  بركاء ش م مجنوب الباطنة 1313539
مستشفز

صواري المجد لألعمالجنوب الباطنة 1349030

عطايا القرط للتجارة والمقاوالت ش م مجنوب الباطنة 1171662

ساحل المريضيجنوب الباطنة 1362800

الطريق العالي للتجارة والمقاوالت ش م مجنوب الباطنة 1131450

ثانز بن العبد بن عبدهللا المالكي للتجارهجنوب الباطنة 1228544

قية للتجارة جنوب الباطنة 1064791 نسيم العقدة الرس 

مشاري    ع تركية الالعمالجنوب الباطنة 1376409

عيادة عبدهللا بن يوسف بن علي الحماديجنوب الباطنة 1019714

رغد الملدة للتجارةجنوب الباطنة 1273537

ز للتجارةجنوب الباطنة 1020376 عبق الحرمي 

ي لالنماء والتطوير جنوب الباطنة 1212776 العوانر

مشاري    ع الفاخري الوطنية للتجارةجنوب الباطنة 1132384

كه المجره الدوليه المتحدهجنوب الباطنة 1103722 ش 

مشاري    ع سعيد الشهومي للتجارة والمقاوالتجنوب الباطنة 1422685

ات المغرس الوطنية للتجارة تضامنيةجنوب الباطنة 1215352 خب 

حواء بنت مراد الزدجالية للتجارةجنوب الباطنة 1318580

ق االوسط ش م مجنوب الباطنة 1387033 الواثق لخدمات الرس 

قرص النعمان لالفراح والمؤتمرات تضامنيةجنوب الباطنة 1300770

مشاري    ع حمود العامري الوطنية للتجارة  جنوب الباطنة 1119279

اسواق هدايا المصنعه ش م مجنوب الباطنة 1370903

مؤسسة الغريب للتجارة جنوب الباطنة 1110789

الرمال لإلنشاء والتعميب جنوب الباطنة 1294161

مصنع المصنعة للمنتجات االسمنتية ش م مجنوب الباطنة 1080910

فضاء المرحجنوب الباطنة 1290552

ي للتجارةجنوب الباطنة 1654110
صالح بن حسن بن سالم البلوش 

بهجة فجرجنوب الباطنة 1412700

المدينة المجيدة للتجارةجنوب الباطنة 1409485

أفنان الشمال الدوليةجنوب الباطنة 1239772



أورانوس لإلستثمارجنوب الباطنة 1380282

كة سماء المعمورة للتجارة جنوب الباطنة 1763695 تضامنية- ش 

البالد المعمورة للتجارة جنوب الباطنة 1058709

الرستاق األهلية تضامنيةجنوب الباطنة 1020837

محمد بن سعيد بن ساعد الجرادي  للتجارهجنوب الباطنة 1134832

السماء الدولية للتجارةجنوب الباطنة 1422986

ج العالي للمشاري    ع المتحدةجنوب الباطنة 1083389 البر

التواصل الدولية ش م مجنوب الباطنة 1172313

واحة الخليج العالمية للتجارة والخدمات تضامنيةجنوب الباطنة 1172328

تأسيس للتنميه والهندسهجنوب الباطنة 1423588

ةجنوب الباطنة 1360174 ز خالد الرشيدي المتمب 

دار المجد الحديثةجنوب الباطنة 1165050

ربوع محاره للتجارة والمقاوالتجنوب الباطنة 1145008

مؤسسة ابوالوليد المقبالي للتجاره والمقاوالتجنوب الباطنة 1015662

ونزيجنوب الباطنة 1369414 سما م     جان البر

روعة البلد للتجارة والمقاوالت جنوب الباطنة 1088975

مآثر البلد للتجارةجنوب الباطنة 1220761

صهيل األصايل الشاملة للتجارةجنوب الباطنة 1123897

دار الريانجنوب الباطنة 1023621

بوابة الفليج الدوليهجنوب الباطنة 1260905

مقاوالت مستقبل البناء الحديثة ش م مجنوب الباطنة 1215515

ي للتجارةجنوب الباطنة 1237819
عمر بن زاهر المعبز

أبو عمر الغافري للتجارة والمقاوالتجنوب الباطنة 1067244

نعائم الدوليةجنوب الباطنة 1383052

مشاري    ع مرتفعات العالية الحديثةجنوب الباطنة 1388392

مشاري    ع العالية الواعده للتجارةجنوب الباطنة 1427400

مشاري    ع شوق البلوشية للتجارة والمقاوالتجنوب الباطنة 1421641

ي الممتاز الوطنية للتجارةجنوب الباطنة 1201232 العرنر

الرؤيا الالمعة للتجارة والمقاوالت جنوب الباطنة 1084446

النهضة العمالقه للتجارة والمقاوالتجنوب الباطنة 1356389

المدينة االنمائية للتجارةجنوب الباطنة 1416823

ي للتجارةجنوب الباطنة 1413574 الرمز الذهبر

ي للتجارةجنوب الباطنة 1008761
عبدهللا بن صالح البلوش 

ة ش م مجنوب الباطنة 1373402 ز مرتفعات السماء للخدمات المتمب 

الريادة لالنشاءات والتعمب  توصيةجنوب الباطنة 1044790

قمم المصنعة للتجارة تضامنيةجنوب الباطنة 1051096

النهضة الدائمة للتجارةجنوب الباطنة 1386564

إعمار بركاء المتكاملة ش م مجنوب الباطنة 1293960

زمن الهرمجنوب الباطنة 1418754

رزيق العالميةجنوب الباطنة 1080700

راشد بن مسعود الحاتمي للتجارة والمقاوالتجنوب الباطنة 1285395

اف المستقبل للتجارةجنوب الباطنة 1382040 استرس 

اء للتجارةجنوب الباطنة 1346544 سهول العقدة الخرصز

كة الحسنات المتحده تضامنيةجنوب الباطنة 1664328 ش 

ابو عدنان الصالخي للتجارةجنوب الباطنة 1030643

ي للتجارةجنوب الباطنة 1311318
الميقات الكونز

ةجنوب الباطنة 1295367 ز دوحة بركاء المتمب 

ةجنوب الباطنة 1001777 ز قصور الباطنة الممب 

ابو محمود الخروضي للتجارةجنوب الباطنة 1760378

مرتفعات شعب  للتجارة والمقاوالتجنوب الباطنة 1772856

ة للتجارةجنوب الباطنة 1217889 ز كة ضفاف الوادي الممب  ش 

مؤسسة نارص الخياري للتجارةجنوب الباطنة 1267698



سما صحم العرصية للتجارة جنوب الباطنة 1187388

البيت الزاهر للتجارةجنوب الباطنة 1411554

نجوم مسقط الفنيه للمقاوالتجنوب الباطنة 1364531

مشاري    ع يقاء الشامخةجنوب الباطنة 1410323

شمس النجوم العالمية ش م مجنوب الباطنة 1227644

ز مجان الحديثه للتجارةجنوب الباطنة 1207851 رياحي 

ثعلب الصحراء لألعمالجنوب الباطنة 1388381

مؤسسة عدنان بن عبدهللا الشكيلي للتجارةجنوب الباطنة 1283854

سهول الغزين للتجارةجنوب الباطنة 1423181

واحة سور الحديثة للتجارةجنوب الباطنة 1064366

زجنوب الباطنة 1350770 دار االتقان الممب 

دوحة شمال الباطنة للتجارةجنوب الباطنة 1820176

نخلة فنس للتجارةجنوب الباطنة 1218661

مشاري    ع المقبالي للتجارةجنوب الباطنة 1297533

تضامنية- ضي  اء الحفري الجنوبية للتج  ارة      جنوب الباطنة 1018456

ميسم الرائدةجنوب الباطنة 1410164

كة البدري العالمية ش م مجنوب الباطنة 1059733 ش 

ي للتجارةجنوب الباطنة 1516396
سعيد الحكمانز

الفحول للتجارهجنوب الباطنة 1079700

بدر بن راشد بن سعيد السعدي للتجارةجنوب الباطنة 1551434

اطياف المصنعة الشاملة للتجارةجنوب الباطنة 1329357

اء المتكاملة للتجارة والمقاوالتجنوب الباطنة 1238511 ز الخرصز البساتي 

رونق محارة للتجارةجنوب الباطنة 1282998

نسيم الرستاق المتحدة للتجارةجنوب الباطنة 1201645

هالل الرشيدي للتجارةجنوب الباطنة 1389130

اء للتجارةجنوب الباطنة 1760513 طيب الغبب 

مؤسسة جبال الغشب للتجارةجنوب الباطنة 1018262

ي للتجارةجنوب الباطنة 1412388
عبدهللا بن سالم بن علي الحارن 

روابط للتعمب  والتطويرجنوب الباطنة 1379232

مشاري    ع أبو الزبب  لألنشاءات والتعمب  والتجارة  جنوب الباطنة 1025525

فجر الصحراء الحديثةجنوب الباطنة 1166711

ابو طارق الرشيدي للتجارةجنوب الباطنة 1208492

أمجاد بركاء الدوليةجنوب الباطنة 1393018

نعيم العقدة للتجارة توصيةجنوب الباطنة 1084594

 اطياف التلول للتجاره والمقاوالت جنوب الباطنة 1142656

رحاب الباطنه للتجارةجنوب الباطنة 5113075

وق قري للتجارة والمقاوالتجنوب الباطنة 1647245 ش 

نجوم الكون الوطنيةجنوب الباطنة 1105679

رموز المزرع للتجارة توصيةجنوب الباطنة 1167197

ز ش م مجنوب الباطنة 1114661 الحلول المتكاملة لسمرسة التأمي 

شعاع الوهرة  للتجارةجنوب الباطنة 1016562

سعيد بن محمد بن سيف الخميسي للتجارهجنوب الباطنة 1575406

أثب  الوشيلجنوب الباطنة 1046711

دروازة األبداع للتجارةجنوب الباطنة 1313750

عمان للخدمات التعليمية ش م مجنوب الباطنة 1004269

المدرسة الفنلندية العمانية ش م مجنوب الباطنة 1318316

ةجنوب الباطنة 1295193 ز دني   ا الم    رح المتمب 

مدرسة الكون الخاصة ش م مجنوب الباطنة 1320506

ق اآلوسط للتوريدات الصناعية والكيميائية والخدمات ش م مجنوب الباطنة 1001557 الرس 

محمد المقبالي للتجارة والمقاوالتجنوب الباطنة 1346709

رمال الباردة للتجارة توصيةجنوب الباطنة 1001303

سليمان بن مبارك بن عبدهللا البسامي للتجاره والمقاوالتجنوب الباطنة 1039021



السنب  ش م مجنوب الباطنة 1061439

اضواء المصنعة العالمية ش م مجنوب الباطنة 1056489

ام جيهان للتجارة توصيةجنوب الباطنة 1347324

بشائر المزن الحديثةجنوب الباطنة 1205976

ات جبال سمحان للتجارةجنوب الباطنة 1381283 خب 

أضواء الرميس الوطنية للتجارةجنوب الباطنة 1106634

الحديثة للمقاوالتجنوب الباطنة 1151018 مشاري    ع األثب 

شموخ سلوى للتجارة والمقاوالتجنوب الباطنة 1085421

خط المحيط المتوسط للتجارةجنوب الباطنة 1183810

الصالحات للتجاره والمقاوالتجنوب الباطنة 1020059

بوابة المصنعة الشاملة للتجارةجنوب الباطنة 1218728

سماء الملدة للتجارةجنوب الباطنة 1015037

روائع المصنعة الوطنية للتجارةجنوب الباطنة 1093715

ج للتجارة جنوب الباطنة 1189339 أزهار البر

سماء التطوير الحديثةجنوب الباطنة 1414986

نقاط الحبر للتجارةجنوب الباطنة 1360338

تضامنية_ المصنعة لإلنشاءاتجنوب الباطنة 1149657

مؤسسة ال نوفل للتجارة والمقاوالت ش م مجنوب الباطنة 1051458

آفاق السيح االحمر للمقاوالت ش م مجنوب الباطنة 1254666

ونزيةجنوب الباطنة 1306868 مشارق القرحة البر

مالذ السواديجنوب الباطنة 1339179

حاجز الصمت للتجارةجنوب الباطنة 1386236

ي للتجارهجنوب الباطنة 1644750
عبدهللا بن خليفه بن محمد الشماحز

ضياء االمل لالعمالجنوب الباطنة 1380831

مي لالستثمارات العالميهجنوب الباطنة 1672860
الحرصز

المحامد لالعمالجنوب الباطنة 1556061

الحلول المتكاملة لتجارة مواد البناء ش م مجنوب الباطنة 1145320

واحة بركاء للخدمات و التطويرجنوب الباطنة 1416810

شواطي البهجة للتجارة تضامنيةجنوب الباطنة 1016909

جلوبال الكهروميكانيكية ش م مجنوب الباطنة 1087671

مؤسسه سالم محمد نارص السعدىجنوب الباطنة 1103520

ز ش م مجنوب الباطنة 1181324 العالمية المتحدة لخدمات التأمي 

قالع الملدة للتجارة والمقاوالتجنوب الباطنة 1559931

كةسالم وعبدهللا ابناءمحمد نارص السعدي جنوب الباطنة 1173162 تضامنية- ش 

ندى بركاء  للتجارة ش م مجنوب الباطنة 1051272

قاسم بن محمد العويسي للتجارةجنوب الباطنة 1283530

مشاري    ع العويسي االبتكاريةجنوب الباطنة 1382773

قيس الحاتمي للمقاوالتجنوب الباطنة 1152505

احة رمال الخليج السياحية ش م مجنوب الباطنة 1135246 اسب 

خليج السوادي لالستثمار ش م مجنوب الباطنة 1313562

محطة الملدة ش م مجنوب الباطنة 1292803

الغدير للشقق الفندقية ش م مجنوب الباطنة 1139186

فندق المسافر ش م مجنوب الباطنة 1823400

الود الدولية ش م مجنوب الباطنة 1080974

رمال الصومحان للتجارة ش م مجنوب الباطنة 1689606

أطياف المدينة الحديثة ش م مجنوب الباطنة 1091270

سهام االبيضجنوب الباطنة 1346284

ج للتجارة والمقاوالتجنوب الباطنة 1096055 مرتفعات البر

االوبرا لالستثمار ش م مجنوب الباطنة 1188176

ي للتجارةجنوب الباطنة 1252141
مشاري    ع ماجد السليمانز

مشاري    ع دانة الرستاق لالعمالجنوب الباطنة 1409990

ي للتجارةجنوب الباطنة 1099851 عبدهللا بن علي بن عبدهللا الغارنر



الجواهر االربعة للتجارة والمقاوالت جنوب الباطنة 1105171

سفوح الحشاه للتجارةجنوب الباطنة 1293637

الطيبات الوطنية ش م مجنوب الباطنة 1749790

الطيبات الوطنية المتحدة ش م مجنوب الباطنة 1141318

وميض السنا للتجارةجنوب الباطنة 1247784

وادي البيلسان الوطنية جنوب الباطنة 1103999

رمله وادي العيصجنوب الباطنة 1412270

زهور وادي العيص للتجارة توصيةجنوب الباطنة 1147981

ع للتجارةجنوب الباطنة 1147705 بيت المرس 

نسائم الهرم الوطنية للتجارة تضامنيةجنوب الباطنة 1208267

ي للعقاراتجنوب الباطنة 1424221
الشماحز

ات للخدمات والتنمية الزراعية ش م مجنوب الباطنة 1180166 الخب 

ي للتجارهجنوب الباطنة 1556460 خالد بن سعيد العبر

ي للتجارةجنوب الباطنة 1130258 محمد بن خميس العبر

شاج األمل الدوليةجنوب الباطنة 1403437

أبو قيس السعدي للتجارة والمقاوالتجنوب الباطنة 1108885

جوهرة النيل الحديثة جنوب الباطنة 1139421

حراس البحارجنوب الباطنة 1115773

انجازات مسقط المتحدةجنوب الباطنة 1251216

وق لالعمال ش م مجنوب الباطنة 1227102 أنوار الرس 

االعتماد االمثل لالعمال ش م مجنوب الباطنة 1382326

الرقم الجديد للتجاره ش م مجنوب الباطنة 1277103

زهرة الشباب الذهبيةجنوب الباطنة 1402022

اع الباطنه للتجارهجنوب الباطنة 1466470 ش 

ات القريحة الوطنيةجنوب الباطنة 1418957 خب 

الصهباء العالمية ش م مجنوب الباطنة 1080781

ابو هيثم الذهلي للتجارة والمقاوالتجنوب الباطنة 1633104

مشاري    ع الخزيري للتجارةجنوب الباطنة 1196219

أضواء جرس الطريف ش م مجنوب الباطنة 1293333

اء الوطنية ش م مجنوب الباطنة 1295317 شعاع الغبب 

مشاري    ع التطور والنماءجنوب الباطنة 1316086

مشاعل الخليج المتحدة جنوب الباطنة 1077461

رؤوس األغصان الحديثةجنوب الباطنة 1288357

يجنوب الباطنة 1402764
 
عالم الفن الراف

سواعد الملدة للتجارةجنوب الباطنة 1021774

ه للتجارةجنوب الباطنة 1413135 ز مشاري    ع السواعد الممب 

شاطى السويق للتجارة والمقاوالت والخدمات ش م مجنوب الباطنة 1008739

ونزيةجنوب الباطنة 1396339 كنوز بركاء البر

 مشاري    ع حصن الجزيره للتجاره والمقاوالتجنوب الباطنة 1131959

روائح بركاء ش م مجنوب الباطنة 1314775

الدولية المبتكرة للتجارة والمقاوالتجنوب الباطنة 1794256

أضواء الرستاق الحديثهجنوب الباطنة 1118152

ي للتجارة والمقاوالتجنوب الباطنة 1389122
طالب عبيد الدوحانز

صلد األرض للمشاري    ع ش م مجنوب الباطنة 1213854

طيف بركاء للتجارة والمقاوالت ش م مجنوب الباطنة 1685163

شموخ الملدة الحديثة للمقاوالت تضامنيةجنوب الباطنة 1176856

ابو ايمن الوطنيةجنوب الباطنة 1310909

الصحوه العربية للتجارةجنوب الباطنة 1009074

اطياب للصناعات الغذائية ش م مجنوب الباطنة 1075808

وادي المعاول للتنمية واالستثمار ش م ع مجنوب الباطنة 1199520

بسمة الفجر الحديثةجنوب الباطنة 1284658

ي للتجارةجنوب الباطنة 1611402
ابورياض البلوش 



الطاقة ألدارة المرافقجنوب الباطنة 1417021

ات المتكاملة ش م مجنوب الباطنة 1351440 المتحدة للمختبر

يجنوب الباطنة 1355580
ساحل المغرس لتنظيف المبانز

ي للتجارةجنوب الباطنة 1585657
ز
نارص محمد العوف

ي للتجارهجنوب الباطنة 1102627
ز
سالم بن محمد بن حمود العوف

مشاري    ع الثقة الرائدة تضامنيةجنوب الباطنة 1416293

مؤسسه يحب  بن سليم بن حمد السعدي للتجارةوالمقاوالتجنوب الباطنة 1053175

س الذهبية للتجارةجنوب الباطنة 1352955 رمال الرس 

أبو أيمن المعولي للتجارةجنوب الباطنة 1369114

ي لتسويق الوقود ومشتقاتهجنوب الباطنة 1076168
ز
اف

منافع المصنعة للتجارةجنوب الباطنة 1114231

حلم المصنعة للتجارةجنوب الباطنة 1114861

ودام الغاف الحديثة للتجارةجنوب الباطنة 1172963

معهد النجم الساطع لخدمات التدريبجنوب الباطنة 1387164

ي للتجارةجنوب الباطنة 1284965 مزن الروانر

روضة منبر المعرفة الخاصة جنوب الباطنة 1075293

ي للتجارةجنوب الباطنة 1309670 نوادر العوانر

ز للتسوق ش م مجنوب الباطنة 1110093 مركز الريالي 

وادي ودام الوطنيةجنوب الباطنة 1345020

الهندسة لإلنشاءت والتطويرجنوب الباطنة 1290073

نسيم الديمانيات للتجارةجنوب الباطنة 1744062

ي للتجارةجنوب الباطنة 1007136
ز الضويانز ابوالحسي 

ز العالم لتجارة العامة ش م مجنوب الباطنة 1132574 بي 

زهرة المعموره للتجارهجنوب الباطنة 1543458

كة دروب المدائن للتجارة توصيةجنوب الباطنة 1007699 ش 

اللمسة الفنية الوطنية للتجارةجنوب الباطنة 1410159

الطائر المشع للتجارة والمقاوالتجنوب الباطنة 1404996

الطيار الذهبية للتجارة وللمقاوالت تضامنيةجنوب الباطنة 1138714

بركاء المتحدة للخدمات الرسيعةجنوب الباطنة 1016586

ماء الغدير للتجارةجنوب الباطنة 1005201

كة للتجارةجنوب الباطنة 1247985 منبع البر

تراث األصالة الحديثةجنوب الباطنة 1317124

ي عوف للتجارةجنوب الباطنة 1217650
تالل وادي ببز

فرسان االزد للتجارةجنوب الباطنة 1842250

سيف البدري للتجارةجنوب الباطنة 1092080

شمس المغرس للتجارةجنوب الباطنة 1340413

ي للتجارة والمقاوالتجنوب الباطنة 1038990
محالت المجيبز

ي للتجارةجنوب الباطنة 1725963
مركزعلي الحكمانز

ي للتجارة تضامنيةجنوب الباطنة 1119334
نور المصنعة الفضز

ي المصنعة للتجارةجنوب الباطنة 1024739
ز
فياف

جمعه الرشيدي للتجارةجنوب الباطنة 1798278

الخباب للتجارةجنوب الباطنة 1002531

أم سخر الغافريه للتجارةجنوب الباطنة 1316673

ساحة الرستاق الوطنية للتجارة والمقاوالت ش م مجنوب الباطنة 1093609

صالح بن سيف الرمخي للتجارةجنوب الباطنة 1753207

ز الوهرة للتجارة تضامنيةجنوب الباطنة 1034053 بساتي 

بركاء المتحدة اللوجستية ش م مجنوب الباطنة 1143854

بيت التوفب  العالميةجنوب الباطنة 1336807

رصوح المصنعة العالمية للتخفيضات ش م مجنوب الباطنة 1297777

كة سعيدمحمدالجرادي وولده للتجارة والمقاوالت  توص توصيةجنوب الباطنة 1627856 ش 

ينابيع االنوار ش م مجنوب الباطنة 1844385

عيادة القرحة الوطنية توصيةجنوب الباطنة 1115804



كة ينابيع المروج للتجاره ش م مجنوب الباطنة 1736930 ش 

تيجان الباطنة الحديثة توصيةجنوب الباطنة 1153788

منارة المصنعه للتجارةجنوب الباطنة 1085590

افاق الملدة الحديثةجنوب الباطنة 1376316

حميد محمد صالح السعدىجنوب الباطنة 1205307

عبيد بن شنطور بن سليم البدرى للتجارهجنوب الباطنة 1295845

مشاري    ع محارة المتطورةجنوب الباطنة 1408127

ربوع الوادي الشامله للتجارهجنوب الباطنة 1174216

الرواق للتجارةجنوب الباطنة 1587161

البيت الجديد للمشاري    ع العالميهجنوب الباطنة 1076061

الريان الوطنية للتجارة و المقاوالتجنوب الباطنة 1253469

ابراج الشموخ الوطنيةجنوب الباطنة 1061975

الصامل للمشاري    ع والتجارةجنوب الباطنة 1423211

ي للتجارة  جنوب الباطنة 1118678
خالد بن سالم بن جمعة البويف 

زاوية الرستاقجنوب الباطنة 1403749

ي للتجارةجنوب الباطنة 1284860 أبو فيصل العمب 

ة للتجارةجنوب الباطنة 1397196 مؤسسة الذخب 

خط الصحراء لإلستثمارجنوب الباطنة 1157925

مهنا بن نارص بن حميد العدوي للتجارةجنوب الباطنة 1118419

خميس بن حميد بن سعيد المعوليجنوب الباطنة 1274970

ي للتجارةجنوب الباطنة 1476009 سالم بن نارص بن سيف السيانر

كة نسائم المصنعة الوطنية ش م مجنوب الباطنة 1045920 ش 

صالح السعدي للسياراتجنوب الباطنة 1166286

ي للتجارةجنوب الباطنة 1305093 محمدبن ساعد بن حمود القرطونر

زهرة المريغات للتجارة جنوب الباطنة 1083742

منارة الملدةجنوب الباطنة 1311155

موسسه امجاد المحارصز للتجارهجنوب الباطنة 1688391

مشارق البلة للتجارةجنوب الباطنة 1046362

كة القمر الالمع لألعمال ش م مجنوب الباطنة 1427722 ش 

جنان الصومحان للتجارة جنوب الباطنة 1174600

أبو محمد المنذري للمشاري    ع التجاريةجنوب الباطنة 1366095

االساور الفضية للتجارةجنوب الباطنة 1252771

ي المتكاملجنوب الباطنة 1042111 الياقوت الذهبر

مؤسسة ربوع العود للتجارةجنوب الباطنة 1223817

المكاسب الرابحة للتجارة والمقاوالتجنوب الباطنة 1402313

دار الفجر للخدماتجنوب الباطنة 1326623

مشاري    ع اساس البيوت الحديثةجنوب الباطنة 1375572

مشاري    ع أمجاد السالم للمقاوالتجنوب الباطنة 1266037

مؤسسة سعيد بن حمد الهاشمي للتجارةجنوب الباطنة 1057676

أم ريناد البلوشية للتجارةجنوب الباطنة 1371315

حاتم السعدي للتجارة والمقاوالت  جنوب الباطنة 1091009

عياده خليج عمانجنوب الباطنة 1221329

صخور عمان ش م مجنوب الباطنة 1527045

رمال السعادة للتجارةجنوب الباطنة 1026768

مشاري    ع البدري الشاملةجنوب الباطنة 1127507

أبو مناف المنوري للتجارة توصيةجنوب الباطنة 1265606

ي السعدي للتجارةجنوب الباطنة 1540505
فاضل بن حمود بن ثانز

اإلصدار للسفر والخدمات اللوجستيةجنوب الباطنة 1420436

الوسيم للعودجنوب الباطنة 1315036

ز ش م مجنوب الباطنة 1058700 مركز السالم الممب 

أضواء العرص للتجارةجنوب الباطنة 1050559

وردة الباطنه للتجارة ش م مجنوب الباطنة 1397940



سالم بن جمعة بن سيف المالكي للتجارةجنوب الباطنة 1750011

خط المصنعة للتجارةجنوب الباطنة 1746626

ميار لالعمالجنوب الباطنة 1349170

ي للتجارةجنوب الباطنة 1238128
هيثم بن سليمان اليحيانى

اطاللة الموضه تضامنيةجنوب الباطنة 1102174

الماس االزرق المتحدة توصيةجنوب الباطنة 1122357

المنازل الملكية الحديثة ش م مجنوب الباطنة 1283613

نهضة الباطنة للتجارة والمقاوالت تضامنيةجنوب الباطنة 1003512

تضامنية- الرتاج الجديد للتجارة جنوب الباطنة 1083421

الحلول الذكية المتحدةجنوب الباطنة 1367321

ي ش م مجنوب الباطنة 1113890 خط الباطنة الذهبر

النقطة العريضة لالعمارجنوب الباطنة 1326828

صيدلية أدراك الدولية للمستلزمات الطبية ش م مجنوب الباطنة 1385979

الخزامي السوداء الدولية ش م مجنوب الباطنة 1227337

لمسات اإلبداع المتحدة ش م مجنوب الباطنة 1086020

سالم بن فاضل بن سليم السعدي للتجارةجنوب الباطنة 1155776

إزدهار الجنوب للتجارةجنوب الباطنة 1294836

ي للتجارةجنوب الباطنة 1012107
خميس بن حميد بن سالم الحكمانز

حضارة الملده الوطنيه للتجارة والمقاوالت تضامنيةجنوب الباطنة 1196770

موءسسه مبارك سالم مبارك البدرىجنوب الباطنة 1133705

ز الرستاقجنوب الباطنة 1329281 رياحي 

ي غافر للتجارة والمقاوالت تضامنيةجنوب الباطنة 1098562
أنوار وادي ببز

الماسة للمعدات الثقيلةجنوب الباطنة 1000216

ائل للتجارة والمقاوالتجنوب الباطنة 1289668 البر

صفاء اآلفاقجنوب الباطنة 1318709

سور المطارفة للتجارةجنوب الباطنة 1302461

التبيان العالمي      ة ش م مجنوب الباطنة 3051803

ي للتجارةجنوب الباطنة 1277979
ز
حمد العوف

ي للتجارةجنوب الباطنة 1139336 أبو أسعد العبر

سلسلة المصنعة للتجارة جنوب الباطنة 1004722

بريق المريضي للتجارة جنوب الباطنة 1162356

مؤسسة تاري    خ الباطنة للتجارةجنوب الباطنة 1803298

ابراج المجد الحديثهجنوب الباطنة 1006011

ابناء حمدان بن هالل السعدي للتجاره ش م مجنوب الباطنة 1139611

ضواحي الهرم الحديثةجنوب الباطنة 1268417

عبدهللا الصولي للتجاره والمقاوالتجنوب الباطنة 1091112

فنادق ومنتجعات النهضة ش م مجنوب الباطنة 1327701

مركزالنهضة للمنتجعات واالستجمام الصخي ش م مجنوب الباطنة 1659154

الكثبان الجبلية ش م مجنوب الباطنة 1245672

ية ش م مجنوب الباطنة 1378036 عالم االحجار الحرصز

كة ابو عمار لالستثمار توصيةجنوب الباطنة 1090550 ش 

ماجد الرشيدي للنقل وللتجارهجنوب الباطنة 1121719

نهر الكوثر المتكاملةجنوب الباطنة 1247229

مشاري    ع أثيل العالميةجنوب الباطنة 1423357

الرسام الشاملهجنوب الباطنة 1053865

ز للتجارة والخدماتجنوب الباطنة 1377095 العراني 

أبو إياز السعدي للتجارة توصيةجنوب الباطنة 1285581

الجنوز لألعمالجنوب الباطنة 1211801

الزاوية للخدمات العقارية تضامنيةجنوب الباطنة 1057487

كف عروسجنوب الباطنة 1228752

ش م م- مرحبا العالمية جنوب الباطنة 1017575

مشاري    ع حصاد الريف للتجارةجنوب الباطنة 1366442



درة األماكن للمقاوالت واألعمال التجارية ش م مجنوب الباطنة 1016591

نوخذة المحيط للتجارة والمقاوالتجنوب الباطنة 1683233

براعم الغشب للتجارة والمقاوالتجنوب الباطنة 1007397

الشامخ الجديدجنوب الباطنة 1746766

ي للتجارةجنوب الباطنة 1197967 محمد سيف نارص العبر

ي للمشاري    ع المتطورةجنوب الباطنة 1167509 المشب 

معونة لألستشارات الهندسيةجنوب الباطنة 1366311

أحمد محسن للخدمات اللوجستية ش م مجنوب الباطنة 1147098

نسائم وادي الشكلة للتجارةجنوب الباطنة 1165511

نور الفجر للتجارة و المقاوالتجنوب الباطنة 1408398

كيان الملدة للتجارةجنوب الباطنة 1010495

محمد بن خصيب بن حمدان الفزاري للتجارةجنوب الباطنة 1474413

مشاري    ع الميمون المتحده ش م مجنوب الباطنة 1142374

أبو المهند اللمكي للتجارةجنوب الباطنة 1282767

حمد بن سيف بن علي المعولي للتجارةجنوب الباطنة 1270079

مشاري    ع تموز الشامله ش م مجنوب الباطنة 1163631

المجد العالمية لريادة األعمالجنوب الباطنة 1294051

ات المزن للتجارةجنوب الباطنة 1263738 خب 

اس الريادةجنوب الباطنة 1014673 نبر

إستدامه للمشاري    ع الوطنيةجنوب الباطنة 1319497

األحمدي الدولية لإلنشاء والتعمب  ش م مجنوب الباطنة 1222052

االبتكار للهندسة والخدمات ش م مجنوب الباطنة 1364282

جرس ودام للهندسه والمقاوالتجنوب الباطنة 1417570

اء المتحدة توصيةجنوب الباطنة 1104637 حصن الخرصز

مكان للمقاوالت و التطوير ش م مجنوب الباطنة 1299912

تالل العطاء للتجارةجنوب الباطنة 1410448

الحلول المتكاملة الحديثةجنوب الباطنة 1362817

مرتفعات فلج الحديث للتجارةجنوب الباطنة 1760262

مؤسسه الردة لالعمالجنوب الباطنة 1302235

ي اللغةجنوب الباطنة 1293429
مدرسة بهجة األنوار الخاصة ثنانى

رمال السوادي المتحدة للتجارة توصيةجنوب الباطنة 1132843

ذروة اللوجستية ش م مجنوب الباطنة 1301592

زهرة الجوري الرائدة لألعمالجنوب الباطنة 1324287

كه صالح جمعه دلوش واوالده  للتجاره جنوب الباطنة 1315250 توصية- ش 

ي للتجارةجنوب الباطنة 1160605
صالح جمعه دلوش  البلوش 

كلية عمان لالداره والتكنولوجيا ش م مجنوب الباطنة 1756656

كة ماسة بركاء للتجارةجنوب الباطنة 1038057 ش 

مشاري    ع سما السور الوطنيهجنوب الباطنة 1076305

كة مسقط الرائدة لإلنشاء واألعمال ش م مجنوب الباطنة 1148994 ش 

صخور المصنعةجنوب الباطنة 1410641

عيس الفارشي العالميةجنوب الباطنة 1291443

مشاري    ع أبو زياد الفارشيجنوب الباطنة 1265771

واز للمشاري    ع العرصيةجنوب الباطنة 1035393 البر

ي للتجارهجنوب الباطنة 1019811
احمد اليحيانى

ات المزرع الحديثة للتجارةجنوب الباطنة 1159086 خب 

أركان الحارة للتجارة والمقاوالتجنوب الباطنة 1093714

بيت التسويق العالمية ش م مجنوب الباطنة 1223894

كة االمواج السبع للتجارة ش م مجنوب الباطنة 1014625 ش 

ةجنوب الباطنة 1123320 ز بشائر العقب  المتمب 

رتاج العقدة للتجارة جنوب الباطنة 1303341

خليفه بن سليمان بن حميد الحمراشدي للتجارهجنوب الباطنة 1723863

كلية البيان ش م مجنوب الباطنة 1806890



خيوط األلماس المتحدةجنوب الباطنة 1232786

مسعود بن سالم بن سالم الهاشمي للتجارهجنوب الباطنة 1307282

الشمار للتجارةجنوب الباطنة 1031898

ربوع الخليج الوطنية جنوب الباطنة 1061422

أمالك الباطنة المتحدة ش م مجنوب الباطنة 1156209

ي التخصضيجنوب الباطنة 1625233 يا الطبر
مركز الب 

-احالم المستقبل للتجارة جنوب الباطنة 1511564

الحقل الجميل للتجارة ش م مجنوب الباطنة 1207698

غيوم الملده للتجارة والمقاوالتجنوب الباطنة 1175018

اء للتجارة توصيةجنوب الباطنة 1061663 طريق الغبب 

القصواء الشاملة ش م مجنوب الباطنة 1268121

رمال العقدة الحديثة للتجارة ش م مجنوب الباطنة 1206192

ي الوطنية ش م مجنوب الباطنة 1270929 عامر الغارنر

شموع المغرس للتجارة جنوب الباطنة 1107856

سماء السوادي الوطنية جنوب الباطنة 1097716

مشاري    ع أبو مجدي للتجارة والمقاوالتجنوب الباطنة 1296697

أبو أحمد السالمي للتجارة جنوب الباطنة 1120353

حلول تقنية المعلوماتجنوب الباطنة 1362415

مشاري    ع الرشيدي الفضية للتجارةجنوب الباطنة 1029304

ز الحديثة توصيةجنوب الباطنة 1164599 نجمة العي 

سور بهالء الشاملة ش م مجنوب الباطنة 1241860

ة  للتجارةجنوب الباطنة 1105258 ز الكثبان الممب 

نبض الهواجس لتجارةجنوب الباطنة 1386375

ات المزن الشاملة للتجارة توصيةجنوب الباطنة 1224520 خب 

غيث الملدة المتكاملةجنوب الباطنة 1415865

نجوم مكه للتسوق توصيةجنوب الباطنة 1111197

تبوك للمشاري    ع الشاملةجنوب الباطنة 1073849

البستان للتسوق الرسي    عجنوب الباطنة 1406010

ي للتجارة والمقاوالتجنوب الباطنة 1139653
علي القعنونز

افاق بركاء العالميةجنوب الباطنة 1245178

مرتفعات حي الرسح للتجارة والمقاوالتجنوب الباطنة 1822780

وج لصناعة الطابوق ش م مجنوب الباطنة 1112266 كة البر ش 

ز الدويرة للتجارةجنوب الباطنة 1134337 بساتي 

تسنيم العالمية ش م مجنوب الباطنة 1216423

مالك المعنتية للتجارة جنوب الباطنة 1117086

تضامنية- سواعد األخوة للمقاوالتجنوب الباطنة 1170918

س     واعد الرست     اق للتج     ارة والمق   اوالتجنوب الباطنة 1021569

ي للتجارة ش م مجنوب الباطنة 1014514
خليل عبدهللا يوسف البلوش 

اعمدة الملدة للتجارةجنوب الباطنة 1330472

اشار الظاهر للتجارة جنوب الباطنة 1187681

كة ينابيع التاري    خ للتجارة ش م مجنوب الباطنة 1128361 ش 

موسسه ابوسفيان الصبخي للتجارهجنوب الباطنة 1707990

تالل المصنعه للتجارةجنوب الباطنة 1439652

ي للتجارةجنوب الباطنة 1672843 فهد بن جمعه الذيانر

حور وادي فدا للتجارةجنوب الباطنة 1154639

كه روافد المصنعه للتجاره والمقاوالت ش جنوب الباطنة 1281470  م ش م م0 م 0ش 

الماسه لقطع الغيار السيارت ش م مجنوب الباطنة 1158360

مقاوالت الجابر للنقل والتجارهجنوب الباطنة 1016547

ش م م- صخور بركاء الحديثةجنوب الباطنة 3185788

جبال السوادي الشامخةجنوب الباطنة 1314007

ي جزر السوادي للتجارةجنوب الباطنة 1292651 روانر

إعمار خور السوادي للمقاوالتجنوب الباطنة 1271245



ي للتجارةجنوب الباطنة 1059739
سيف بن شطيط بن سعيد القعنونز

ايرتيك للخدمات الفنية ش م مجنوب الباطنة 1375054

ي الوطنيةجنوب الباطنة 1286959 بهجة العوانر

ربوع الجبل االخرصز الحديثة توصيةجنوب الباطنة 1308797

تيتانيوم للسيارات ش م مجنوب الباطنة 1334493

النبع الفوار ش م مجنوب الباطنة 1387926

كه الهندسية ش م مجنوب الباطنة 1406663 اإلتجاهات المشب 

مشارق بركاء الشاملة للمقاوالتجنوب الباطنة 1088362

مركز المرجان للتخفيضاتجنوب الباطنة 1289806

نور الملدة الشاملة للتجارةجنوب الباطنة 1186524

مشاري    ع نور الملدة المثاليجنوب الباطنة 1417857

نجم المحيط الهادي للتجارة والمقاوالتجنوب الباطنة 1053563

سهول فلج العالي الحديثة للتجارةجنوب الباطنة 1110275

روعة السويق الدولية ش م مجنوب الباطنة 1207418

ينابيع الغشب للتجارة جنوب الباطنة 1146029

أجيال مجان المتحدة لأللمنيوم ش م مجنوب الباطنة 1278549

أجيال مجان الرائدة للتجارة ش م مجنوب الباطنة 1278455

صفاء البنيان للتجارة ش م مجنوب الباطنة 1194739

اري    ج العود للتجارةجنوب الباطنة 1164201

ضياء معول للتجارة والمقاوالتجنوب الباطنة 1069501

تالل صور الحديثه للتجارهجنوب الباطنة 1164351

قجنوب الباطنة 1339188 نور الضياء المرس 

مدى الباطنه لالعمال ش م مجنوب الباطنة 1356418

إيجاد للتجارةجنوب الباطنة 1394458

صدى االراءجنوب الباطنة 1408998

صدى المراغ للتجارهجنوب الباطنة 1135653

ز للتجارهجنوب الباطنة 1746782 صخور وادي السحي 

البيت االسطوري الحديثجنوب الباطنة 1339670

طاؤوس لالنظمة الزراعية ش م مجنوب الباطنة 1247689

زجنوب الباطنة 1391363 مؤسسة شموخ الحوقي 

بريق السناء للتجارةجنوب الباطنة 1384288

ابراج تميم للتجاره والمقاوالت جنوب الباطنة 1118238

عل هالل سليم السعدىجنوب الباطنة 1110152

ي التخصضيجنوب الباطنة 1323733 مركز السعدي الطبر

أبو أسيد الحاتمي للتجارة والمقاوالتجنوب الباطنة 1091554

المستقبل المتطور للتجارة والمقاوالتجنوب الباطنة 1386270

ي للتجارة والمقاوالتجنوب الباطنة 1000323
جبل الصفوانز

مركز الشيخ للتسوق ش م مجنوب الباطنة 1077591

روضة المصنعة المتحدة للتجارة ش م مجنوب الباطنة 1121551

ةجنوب الباطنة 1385962 ز بركاء الحديثه للمقاوالت المتمب 

مشاري    ع الميهافجنوب الباطنة 1024570

األبراج لإلنشاءات العالميةجنوب الباطنة 1211095

شيم الشهباء للتجارة تضامنيةجنوب الباطنة 1254288

األهداف العالميةجنوب الباطنة 1280151

مركز أوالدنا ش م مجنوب الباطنة 1191931

حي النور الحديثة لالعمالجنوب الباطنة 1417866

ضياء الزمن للتجارة جنوب الباطنة 1116392

واحة الروض للتجارة والمقاوالتجنوب الباطنة 1131355

ز محاره للتجارةجنوب الباطنة 1798901 بساتي 

اء للتجارةجنوب الباطنة 1069739 الدرة الخرصز

األبيض الرائدة للمقاوالتجنوب الباطنة 1384028

ونزية للتجارةجنوب الباطنة 1051056 األعمدة البر



جمعه بن حمد بن راشد البدري للتجارةجنوب الباطنة 1672690

ملك االسطورة المتكاملةجنوب الباطنة 1372535

ز بركاء لالعمالجنوب الباطنة 1379338 ياسمي 

زهرة حناء مسقط الحديثة تضامنيةجنوب الباطنة 1150954

ي االقتصادي للتجارةجنوب الباطنة 1407472 الدرع الذهبر

اماشي لالزياء الراقيةجنوب الباطنة 1356384

مؤسسة البسمة الوطنية للتجارةجنوب الباطنة 1072632

دار العطاء الوطنيهجنوب الباطنة 1107215

كة المالئم للتجارة والمقاوالت ش م مجنوب الباطنة 1305557 ش 

همسات بركاء للتجارةجنوب الباطنة 1212235

مرتفعات العوهي للتجارة  جنوب الباطنة 1115144

ي للتجارةجنوب الباطنة 1804049
احمد بن محمد البلوش 

ي للتجارة جنوب الباطنة 1120415 سلطان بن سعيد الغارنر

نارص بن هاشل السعدي للتجارةجنوب الباطنة 1039583

دار المستقبل لألعمالجنوب الباطنة 1196754

مرتفعات  عمق للتجارهجنوب الباطنة 1695177

مشاري    ع غسان الشاملة للتجارةجنوب الباطنة 1099058

ي للتجارة والمقاوالتجنوب الباطنة 1184852
أبو ود المخيبز

ربوع الهرم للتجاره تضامنيةجنوب الباطنة 1639870

-معالم الهوتة المتحدة للمقاوالتجنوب الباطنة 1149458

تقنيه االخوه للتطوير ش م مجنوب الباطنة 1411561

الهدف المتحده ش م مجنوب الباطنة 1694626

يجنوب الباطنة 1417066
مغاسل الهون 

ابن مختار الدوليةجنوب الباطنة 1279316

فلك العالمية للتجارة ش م مجنوب الباطنة 1136939

اللؤلؤة لخدمات الضيافةجنوب الباطنة 1283563

نور مجان للعقارات واالستثمار ش م مجنوب الباطنة 1246904

المحامد للبناء والتشييد تضامنيةجنوب الباطنة 1234091

أضواء العبر للتجارةجنوب الباطنة 1239752

كة االضواء الحديثه للتجاره تضامنيةجنوب الباطنة 1540718 ش 

مؤسسة سلمان الرمخي للتجارة جنوب الباطنة 1756826

يكه توصيةجنوب الباطنة 1312256 سلمان الرمخي وش 

ز لالزياءجنوب الباطنة 1048772 حني 

شمال الرميس للتجارةجنوب الباطنة 1155061

أيمن بن خالد المشيفري للتجارةجنوب الباطنة 1320562

حمود بن سعيد بن راشد الصبخيجنوب الباطنة 1434489

المؤسسه العالمية الرائدة للبناءجنوب الباطنة 1283886

إعمار الملدة ش م مجنوب الباطنة 1249958

البدري للخدمات اللوجستية ش م مجنوب الباطنة 1146097

البدري للمنتجات األسمنتية ش م مجنوب الباطنة 1106304

قمة مجان العالمية للمتاجرة ش م مجنوب الباطنة 1316665

أفنان الغشب للتجارةجنوب الباطنة 1094760

االنجاز لالستثمار والتجارةجنوب الباطنة 1002549

مشاري    ع آفاق بركاء المستقبلية ش م مجنوب الباطنة 1328730

ي للتجارةجنوب الباطنة 1187023
حسن بن جمعه بن دلوش البلوش 

س للتجارةجنوب الباطنة 1029732 صدف الرس 

جبل الشيبة الشاملة للتجارةجنوب الباطنة 1247057

جبل الشيبة الوطنية للتجارة جنوب الباطنة 1170203

ة للخدمات التقنية جنوب الباطنة 1102130 ز السمة الممب 

نسائم العامره الوطنية للتجارةجنوب الباطنة 1152879

مدرجات جلب للتجارةجنوب الباطنة 1113811

شادي الرستاق للتجارة تضامنيةجنوب الباطنة 1837982



المقاييس الشاملة ش م مجنوب الباطنة 1242252

ج للمنتجات األسمنتية ش م مجنوب الباطنة 1163848 البر

سناء الحويل للتجارةجنوب الباطنة 1111697

مؤسسة ال بلعرب للتجارة والمقاوالت ش م مجنوب الباطنة 1026534

دانة االنوار العالميةجنوب الباطنة 1403183

الوليد الرشيدي للتجارة  جنوب الباطنة 1098743

هضاب ودام للتجارة تضامنيةجنوب الباطنة 1222143

رمال الواحة المتكاملة ش م مجنوب الباطنة 1315499

عبب  الشوق للتجارة والمقاوالتجنوب الباطنة 1047493

رونق االبريز لألعمالجنوب الباطنة 1394392

كة التيار الوطنية للتجارةجنوب الباطنة 1212660 ش 

التقنية للط اقه ش م مجنوب الباطنة 1387250

كة محمد ومحبوب للتجارة ش م مجنوب الباطنة 1677560 ش 

اس المصنعة الحديثة توصيةجنوب الباطنة 1252915 نبر

ي للتجارةجنوب الباطنة 1099796 مؤسسة عزان اليعرنر

اسناد الباطنة للتجارة ش م مجنوب الباطنة 1185590

همس النسيم العرصية للتجارةجنوب الباطنة 1415892

ي الحديثةجنوب الباطنة 1172728
مشاري    ع البلوش 

شعاع العقدة للتجارة والمقاوالت جنوب الباطنة 6092004

فانوس البلة للتجارةجنوب الباطنة 1131009

ي للتجارةجنوب الباطنة 1007293
اسعد العبيدانز

بركاء للصناعات الثقيلة ش م مجنوب الباطنة 1201857

كة األتحاد العالميةجنوب الباطنة 1393154 ش 

احمد حسن احمد العجميجنوب الباطنة 1402662

نجوم االبيض الحديثه للتجارهجنوب الباطنة 1145414

ونزيةجنوب الباطنة 1260729 ي البر
ز
مشاري    ع أبو تركي العوف

ونزيجنوب الباطنة 1422279 خط السماء البر

مؤسسة الخوالد للتجارةجنوب الباطنة 1242251

هدهد الوادي للتجارة والمقاوالتجنوب الباطنة 1078652

شموخ الباطنة الوطنية للتجارة جنوب الباطنة 1065347

حميد بن سويلم بن سالم السعدي للتجارةجنوب الباطنة 1107909

تراث الباطنة للتجارة والمقاوالتجنوب الباطنة 1152016

أعيان للتج      ارة والمقاوالتجنوب الباطنة 1342141

النجاح للتجارةجنوب الباطنة 1279310

قمة جبل شمس للتجارة والمقاوالتجنوب الباطنة 1034881

طيف االندلس للتجارة توصيةجنوب الباطنة 1740423

ْ بصة للتجارةجنوب الباطنة 1335180 شاطي

نجم الوادي الوطنية للتجارةجنوب الباطنة 1193573

الف   خر الماشيجنوب الباطنة 1347252

ز الجحيلة الوطنية جنوب الباطنة 1178255 -بساتي 

ي للتجاره والمقاوالتجنوب الباطنة 1148478
يعقوب صالح محمد العبيدانز

نسائم شاذون للتجارة والمقاوالتجنوب الباطنة 1653261

خط غزيل المتطورة للتجارةجنوب الباطنة 1267958

مركز دار الشهد للتجارةجنوب الباطنة 1294796

افاق هرمز للتجارهجنوب الباطنة 1233173

ربوع الدهس للتجارةجنوب الباطنة 1158028

عبر الخليج للشحن والنقل الرسي    عجنوب الباطنة 1421805

مروج الخزامجنوب الباطنة 1310365

مطر الهاللي للتجارةجنوب الباطنة 1625250

راشد بن حمد بن حميد المنورى للتجارةجنوب الباطنة 1377981

امواج ودام الساحل للتجارهجنوب الباطنة 1708147

ي الشاملة للتجارةجنوب الباطنة 1220909
الثنانى



كة زعيم الخليج لالستثمار ش م مجنوب الباطنة 1342544 ش 

ابو جبر الجابري للتجارة توصيةجنوب الباطنة 1840037

رمال الردة الحديثة للتجارةجنوب الباطنة 1193229

وردة األقحوان الحديثة للتجارةجنوب الباطنة 1195664

تيتانيوم المتحدةجنوب الباطنة 1376339

ي بن عبيد البدري للتجارةجنوب الباطنة 1405381
مؤسسه ثانز

سواعد المصنعة الشاملةجنوب الباطنة 1216227

ي للتجارهجنوب الباطنة 1636359 ربوع العوانر

ي للمقاوالت توصيةجنوب الباطنة 1672312 كة صقور العوانر
ش 

كة بستان النطايل للتجارة ش م مجنوب الباطنة 1743813 ش 

مسلمات العامره الوطنيه للتجارهجنوب الباطنة 1151929

محالت سعيد بن علي بن سعيد المعوليجنوب الباطنة 1123459

هالل سعيد علي المعولي للتجارة جنوب الباطنة 1076341

سالم بن صالح السعدي للتجارةجنوب الباطنة 1020868

السهم الطائر للتجارة والمقاوالتجنوب الباطنة 1411399

ابطة للتجارة والمقاوالتجنوب الباطنة 1435498 الحروف المب 

تحف الخليج للتجارة جنوب الباطنة 1086070

شهد الدار للتجارةجنوب الباطنة 1140322

براري المصنعة للتجارة توصيةجنوب الباطنة 1089764

الحجر االبيض الدولية ش م مجنوب الباطنة 1107722

توصية- دانة الريف الوطنية للتجارة جنوب الباطنة 1178006

السعد العالمية ش م مجنوب الباطنة 1110941

سور الدار الشاملة للتجارة تضامنيةجنوب الباطنة 1206664

براري الطريف الحديثه للتجارة توصيةجنوب الباطنة 1065618

بدر الوليد للتجارةجنوب الباطنة 1235910

موءسسه سالم جمعه البويف جنوب الباطنة 1078526

مشاري    ع ديسلي الحديثة للتجارةجنوب الباطنة 1130983

أبو الوسن محمد للتجارة  جنوب الباطنة 1114437

زجنوب الباطنة 1294700 النهر األزرق المتمب 

وسن الوادي للتجارة جنوب الباطنة 1104727

حامد سيف سالم السعديجنوب الباطنة 1110772

ي للتجارهجنوب الباطنة 1383213 خميس بن هاشل بن خميس الذيانر

الرمال الذهبية للنقل والخدمات ش م مجنوب الباطنة 1062847

ي للهندسة والمقاوالتجنوب الباطنة 1155373
الخط األفف 

بدر بن سعيد بن حمد المالكي للتجارةجنوب الباطنة 1668404

ي العالمية ش م مجنوب الباطنة 1637681
كة الدوحانز ش 

كة أطياف بركاء المتحدة ش م مجنوب الباطنة 1122209 ش 

العهد السعيد الجديدجنوب الباطنة 1404019

ز الجنينة للتجارة  ش م مجنوب الباطنة 1094749 شاهي 

افاق االبداع الشاملة للتجاره جنوب الباطنة 1226330

المناضح الحديثة للتجارة والمقاوالتجنوب الباطنة 1143275

هضاب حي الرسح للتجارةجنوب الباطنة 1387552

ي للتجارة جنوب الباطنة 1123884 سالمة بنت حميد الوهيبر

قية 1380609 ضواحي جعالن الشاملةجنوب الرس 

قية 1292509 ي للتجارةجنوب الرس  فان الجوانر
ز خبز

قية 4119967 سالم بن عبدهللا بن خميس الفارشي للتجارهجنوب الرس 

قية 4107098 الطامي للتجارة تضامنيةجنوب الرس 

قية 1359771 فخر البحار للهندسة البحرية ش م مجنوب الرس 

قية 1350988 كة اعالي الخط اللوجستية ش م مجنوب الرس 
ش 

قية 1368015 فخر التغليف ش م مجنوب الرس 

قية 1044405 آفاق المنجرد للتجارة ش م مجنوب الرس 

قية 1410437 األزرق الشمالي للتجارةجنوب الرس 



قية 1371901 العرام المتحدةجنوب الرس 

قية 1215805 السالم الوطنية لالعمال الشاملةجنوب الرس 

قية 4104889 مؤسسة الشاعر الوطنيه للتجارهجنوب الرس 

قية 1046192 المجرى لالعمالجنوب الرس 

قية 4046196 حمد بن نارص بن علي العامري للتجارهجنوب الرس 

قية 1428834 اعمال مسقط للخدمات المتالقةجنوب الرس 

قية 4115856 ية للتجارة والمقاوالتجنوب الرس  دروازة عجب 

قية 1134781 ياش الحاسب للتجارة والمقاوالتجنوب الرس 

قية 1425865 قجنوب الرس  حكاية الرس 

قية 1081038 اس المعمورة العرصية للتجارة والمقاوالت تضامنيةجنوب الرس  كة نبر ش 

قية 1129658 ي للتجارةجنوب الرس  مشاري    ع جميل بن شميل الوهيبر

قية 4023242 ق االوسط للتطوير والتجارةجنوب الرس  الرس 

قية 1268160 ي المتحد للتجارةجنوب الرس  العرص الذهبر

قية 1295084 ز للتنميةجنوب الرس  ثلي 

قية 1263915 اسوار الخب  العرصية للتجارةجنوب الرس 

قية 1387311 ورود العفيةجنوب الرس 

قية 1308275 ي الماسية ش م مجنوب الرس 
مؤسسة الغيالنز

قية 4091329 قية للتجارة والمقاوالت توصيةجنوب الرس  كة اجيال الرس  ش 

قية 1068877 ة لألعمالجنوب الرس  ز اريان الوسط المتمب 

قية 1289956 ي تضامنيةجنوب الرس  مجمع السيف الطبر

قية 1070864 ضفاف وادي البطحاء للتجارة ش م مجنوب الرس 

قية 4093844 قية الوطنية ش م مجنوب الرس  كة الرس  ش 

قية 1010141 باب الخب جنوب الرس 

قية 4073118 مؤسسة صور االهليهجنوب الرس 

قية 1243486 وق السيف للمقاوالت ش م مجنوب الرس  كة ش  ش 

قية 1276766 منبع الجودة العالمية للتجارة تضامنيةجنوب الرس 

قية 4001257 كة بدر الربيع للتجارة والمقاوالت توصيةجنوب الرس  ش 

قية 1014087 كه سماء راس الحد للتجاره توصيةجنوب الرس  ش 

قية 1172655 كة المحلية لألسماك ش م مجنوب الرس  الرس 

قية 1168322 ة للتجارةجنوب الرس  ز ي الممب 
ز
األسكاف

قية 4049128 ق الرائدةجنوب الرس  مرفأ الرس 

قية 1417057 أضواء الكاملجنوب الرس 

قية 4046471 كاه للتجاره ش م مجنوب الرس  كة عبدهللا سعيد حمد العلوي وش  ش 

قية 1039372 حمد بن راشد بن حمد الماردي للتجاره والمقاوالتجنوب الرس 

قية 1122986 وق للتجارهجنوب الرس  ازهار حي الرس 

قية 1058499 ي للتجارة والمقاوالتجنوب الرس  مؤسسة مروج المريبر

قية 1343555 الكناري الرائدة للتجارةجنوب الرس 

قية 4051483 شاطى الغليله للتجارهجنوب الرس 

قية 1433435 واحة المرتفعجنوب الرس 

قية 1411745 مشاري    ع مزون الدار الرائدة للتجارةجنوب الرس 

قية 4123158 كة العروبة العرصية للجارة ش م مجنوب الرس  ش 

قية 1383035 ونزيةجنوب الرس  اليرس لألعمال البر

قية 1161739 مؤسسة التبيان الحديثة للتجارةجنوب الرس 

قية 1414833 هجنوب الرس  ليالي الصفاء المنب 

قية 1083954 زوايا المجلس للتجارةجنوب الرس 

قية 1052086 ي للتجارةجنوب الرس  أبو وعود الراسبر

قية 1323214 طيبة ص    ور الحديثةجنوب الرس 

قية 1042742 مشاري    ع الواصف للتجارة والمقاوالت ش م مجنوب الرس 

قية 1219045 السنيار الدوليةجنوب الرس 

قية 1283086 ي للتجارةجنوب الرس 
محمد بن جمعه بن سليم الكيتانز

قية 1205745 مؤسسة أصايل الكامل الحديثة للتجارةجنوب الرس 

قية 1242719 مراشي شياع الشاملة للتجارةجنوب الرس 



قية 4018516 ي للتجارةجنوب الرس 
مؤسسة غريب بن سعيد البلوش 

قية 1414804 الفضل الدوليةجنوب الرس 

قية 4000960 آل فضيل للتجاره و المقاوالتجنوب الرس 

قية 1104666 ي للتجارةجنوب الرس  تاج العفية الذهبر

قية 4110536 كة جناد للتجارة ش م مجنوب الرس  ش 

قية 1043529 روائع مخاء للتجارةجنوب الرس 

قية 1107545 مشاري    ع الهاشمي الهندسيةجنوب الرس 

قية 1373336 ي الدولية ش م مجنوب الرس  السمك الذهبر

قية 1322025 ة للتجارةجنوب الرس  دانة مصب 

قية 1297324 دار المناره لالستشارات الهندسيةجنوب الرس 

قية 1020389 افاق الرشه للتجارهجنوب الرس 

قية 1383022 النورس لالعمارجنوب الرس 

قية 1336199 مؤسسة سنان الوطنية للتجارةجنوب الرس 

قية 1282020 ي للتجارة تضامنيةجنوب الرس 
 
العنوان الراف

قية 1034932 كة البهجة للتطوير تضامنيةجنوب الرس  ش 

قية 1404810 الرقة للتطويرجنوب الرس 

قية 1368504 مؤسسة هزج للتجارة ش م مجنوب الرس 

قية 4078861 واز للتجارةجنوب الرس  البر

قية 1283030 واز الهندسية والخدمات العامة توصيةجنوب الرس   البر

قية 1018687 تكنلوجيا الراصد للتجارهجنوب الرس 

قية 1027264 اسواق المتوسط للتجاره والمقاوالتجنوب الرس 

قية 1205901 يكة للتجارة جنوب الرس  كة العقيلي وش 
ش م م  ش م م- ش 

قية 1116111 علي بن سالم العريمي للتجارةجنوب الرس 

قية 1170092 مشاري    ع الفهيم العرصية للتجارةجنوب الرس 

قية 1244899 إنجاز مسقط العالمية ش م مجنوب الرس 

قية 1096306 ريحانة الدار للتجارةجنوب الرس 

قية 1087510 ة للتجارةجنوب الرس  وسام مصب 

قية 1402601 ةجنوب الرس  ز سديم لألعمال المتمب 

قية 1092783 منارة سيح سندة للتجارةجنوب الرس 

قية 1247630 ي صور العالمية للتجارةجنوب الرس 
ز
كة فياف ش 

قية 4038649  يوليو للتجارة والمقاوالت ش م م23مؤسسة جنوب الرس 

قية 1015622 دانه العفيه للتجاره والمقاوالتجنوب الرس 

قية 1286437 واز للمشاري    ع التجاريةجنوب الرس  البر

قية 1097339 توباز المتحدة للتجارة والمقاوالتجنوب الرس 

قية 1279940 سواعد الخب  الدولية للمقاوالتجنوب الرس 

قية 4071522 سالم بن هالل بن سعيد الراجخي للتجارهجنوب الرس 

قية 1291344 شعاب قهوان للتجارةجنوب الرس 

قية 1234786 مؤسسة نورس مخا للتجارةجنوب الرس 

قية 1218092 الريان للتطوير والتجارةجنوب الرس 

قية 1313238 ابو عبدالملك المرسوري للتجارة توصيةجنوب الرس 

قية 1159738 وق رأس الحد للتجارةجنوب الرس  ش 

قية 4033574 هودج جعالن للتجارة والمقاوالتجنوب الرس 

قية 1013236 مؤسسه برج لبيد للتجارهجنوب الرس 

قية 1196834 ربوع البر للتجارةجنوب الرس 

قية 1295148 أصايل العفية الحديثةجنوب الرس 

قية 1375882 هات خويمهجنوب الرس  ز أرياف منب 

قية 1080529 القبس الزاهر للتجارةجنوب الرس 

قية 4020405 0سيف بن خليفة بن حمد المرسورى للتجارةجنوب الرس 

قية 4052293 محمد بن رمضان بن محمد البلوش  للتجارهجنوب الرس 

قية 1331148 ة للتجارة والمقاوالتجنوب الرس  ز الصدارة المتمب 

قية 1418966 مشاري    ع عبدهللا المعمري للمقاوالتجنوب الرس 

قية 1391609 لؤلؤة الرصاغ للتجارةجنوب الرس 



قية 1061863 عة الزمن للتجارة والمقاوالتجنوب الرس  أش 

قية 1240639 رونق جعالن الدولية للتجارةجنوب الرس 

قية 1357814 هواجيس جعالن للتجارةجنوب الرس 

قية 4110714 ق صور العفيه للتجارهجنوب الرس  مؤسسه بب 

قية 1235474 مشاري    ع ربوع الوشل الشاملة للتجارةجنوب الرس 

قية 1408757 طالئع الغابة الحديثة للتجارةجنوب الرس 

قية 1408870 ز المثالية للتجارةجنوب الرس  سماء ميي 

قية 1147504 مروج الكامل الحديثة للتجارةجنوب الرس 

قية 1283694 ات الطبيعة الرائدةجنوب الرس  خب 

قية 1292953 قية الرائدةجنوب الرس  انجازات الرس 

قية 1423918 ةجنوب الرس  ز مالمح الخب  المتمب 

قية 4008014 كة المعجلي للتجاره والمقاوالت  ش جنوب الرس 
م ش م م0م0ش 

قية 4036336 مؤسسة رموز المعمورة الشامله للتجارةجنوب الرس 

قية 1430601 ال   واح    ة ال      ع      ال   م  ية لألع         م     الجنوب الرس 

قية 1419786 أش    راق      ة ن      وف م ب ر المم ي   زجنوب الرس 

قية 1413337 اقة أب    ري       ل ال    رائ     دةجنوب الرس  اش 

قية 1434505 ال  واح    ة الع ص ري  ة لل خ دم ات ال   ح دي  ث ةجنوب الرس 

قية 4009088 مؤسسة مصبح بن عبدهللا بن حمد السنيدي للتجارهجنوب الرس 

قية 1131567 الماسه الذهبيه الشامله للتجارةجنوب الرس 

قية 1405361 أبناء الهاشمي للتجارةجنوب الرس 

قية 1369064 إبداع جعالن الرائدهجنوب الرس 

قية 1034408 غزال الصط للتجارةجنوب الرس 

قية 1421927 ةجنوب الرس  ز صخور المرتفع المتمب 

قية 1430286 باب الحاره الحديثجنوب الرس 

قية 1135062 صدى الشام للتجارةجنوب الرس 

قية 4093003 رياض الكامل للتجارهجنوب الرس 

قية 1083232 فجر الكامل للتجارهجنوب الرس 

قية 1219810 جرس العرب الشامخجنوب الرس 

قية 4027884 ي للتجارهجنوب الرس 
حمد بن سالم بن علي المشايخز

قية 4122380 الخواص للتجارة والمقاوالتجنوب الرس 

قية 4075994 مؤسسة أبن باحر للتجارهجنوب الرس 

قية 1335374 الوسام الفريد للتجارةجنوب الرس 

قية 1427484 رصوح الشامخية لإلعمارجنوب الرس 

قية 4102991 اعم الخاصه تضامنيةجنوب الرس  مدرسة البر

قية 1337551 مؤسسة القيادة المتكاملة للتجارةجنوب الرس 

قية 1281468 اء العرصية للتجارةجنوب الرس  المروج الخرصز

قية 1280700 التعمب  العالمية لالستشارات الهندسية و الخدماتجنوب الرس 

قية 1317546 ي لألسماك العالمية ش م مجنوب الرس 
البطيبز

قية 1409559 الروزنة الذهبية للتجارةجنوب الرس 

قية 1061989 المناظر العربية ش م مجنوب الرس 

قية 1103839 ي للخدمات الهندسيهجنوب الرس 
الهون 

قية 1422440 بوادي العيجة الشاملةجنوب الرس 

قية 1255050 كة ربوع األشخرة العرصية للتجارةجنوب الرس  ش 

قية 1081640 نجم العطاء للتجارةجنوب الرس 

قية 1415659 ةجنوب الرس  ز ربوع نهضة الممب 

قية 1168117 مؤسسة اركان الوالية للتجاره جنوب الرس 

قية 1419433 آصداف شاطى صورجنوب الرس 

قية 1419523 ضياء بحر العرب للتجارةجنوب الرس 

قية 1422072 مشاري    ع الجويرة لألعمال التجاريةجنوب الرس 

قية 1417745 مشاري    ع البندر لألعمال التجاريةجنوب الرس 

قية 1004267 قيه للتجارهجنوب الرس  اوتاد الرس 

قية 1039503 سالم بن عبدهللا بن سالم المحيجري للتجارهجنوب الرس 



قية 1051623 كه رخاء الخليج للتجاره ش م مجنوب الرس  ش 

قية 1219181 ق الحديثةجنوب الرس  اعمار الرس 

قية 1245264 أرياف جعالن المتكاملةللتجارةجنوب الرس 

قية 1424744 هضاب سيح العرشان الهندسية لألعمالجنوب الرس 

قية 4116798 قية للتجارة والمقاوالت توصيةجنوب الرس  كة بيوت الرس  ش 

قية 1039996 شموخ سمرقند للتجارة والمقاوالتجنوب الرس 

قية 4029631 ي للتجارهجنوب الرس 
وش  ابن الحب 

قية 1408874 نفحات سهول الكامل العالمية للتجارةجنوب الرس 

قية 1348776 بهجة تالل الكامل للتجارةجنوب الرس 

قية 1340888 مرش العيجه الوطنيه للتجارهجنوب الرس 

قية 1189774 مؤسسة البحر األبيض الحديثة للتجارةجنوب الرس 

قية 4121872 عمالقة صور للتجارهجنوب الرس 

قية 1052257 الغنبوضي العالمية ش م مجنوب الرس 

قية 1326382 ورد الخزام العالميةجنوب الرس 

قية 4103530 سالم بن مبارك الجوي للتجارهجنوب الرس 

قية 1195163 مرفأ الشاطى لألجنحة الفندقية توصيةجنوب الرس 

قية 1012501 مؤسسه الفريد العرصيه للتجارهجنوب الرس 

قية 1066098 كة امجاد مزون العالمية للتجارة توصيةجنوب الرس  ش 

قية 4049489 كة الزمر للتجاره و المقاوالت ش جنوب الرس  م0م0ش 

قية 4107217 مؤسسة أوتار المدينة للتجارة والمقاوالتجنوب الرس 

قية 1183654 مشاري    ع دار العفيه العرصيه  للتجارةجنوب الرس 

قية 1390431 السدة لألعمالجنوب الرس 

قية 1163337 حصن الرويس الشامخ للتجارة توصيةجنوب الرس 

قية 4121988 فيه للتجارهجنوب الرس  سما الرس 

قية 1033974 ة للتجارة والمقاوالتجنوب الرس  ز أجواء الغملول المتمب 

قية 1245536 ي جعالن الشاملة للتجارةجنوب الرس  روانر

قية 1385052 كثبان الرمال الالمعهجنوب الرس 

قية 1360474 زجنوب الرس  دار الشواهي 

قية 1214673 مؤسسة جاسم بن محمد بن شور السنيدي للتجارةجنوب الرس 

قية 1181649 رأس مدركة العالمية ش م مجنوب الرس 

قية 1310074 مشاري    ع الوئام العرصية للتجارة توصيةجنوب الرس 

قية 1206116 وق العرصية للتجارةجنوب الرس  مؤسسة دار الرس 

قية 1364116 ة للتجارةجنوب الرس  ز األعراب المتمب 

قية 1053640 مؤسسة آفاق تيماء للتجارة والمقاوالت جنوب الرس 

قية 4047214 مؤسسة شاطء نعمه للتجارهجنوب الرس 

قية 1340731 غيث الفرح للتجارةجنوب الرس 

قية 1405012 ي لالعمال التجاريةجنوب الرس  الحرنر

قية 1406474 الديار الصافية للمشاري    ع التجاريةجنوب الرس 

قية 1082972 مؤسسة نهضة جعالن الحديثة للتجارة والمقاوالتجنوب الرس 

قية 1424273 مالمح العفية الرائدةجنوب الرس 

قية 1105246 كة جواهر الخليج الذهبية للتجارة والمقاوالت جنوب الرس  توصية- ش 

قية 1186369 مشاري    ع دار العفيه الشامله للتجارةجنوب الرس 

قية 4041623 مؤسسة جبل جعالن للتجاره والمقاوالتجنوب الرس 

قية 4081552 كة القصائم للتجاره والمقاوالتجنوب الرس  ش 

قية 4034902 ي للتجارهجنوب الرس  زبب 

قية 1663895 ابو البيان العريمي للتجارةجنوب الرس 

قية 1404385 االسطورة الشاملة للتجارةجنوب الرس 

قية 6023096 هراب للتجارة والمقاوالتجنوب الرس 

قية 4056361 بكار للتجارهجنوب الرس 

قية 1377965 مؤسسة البيت العامر العرصية للتجارةجنوب الرس 

قية 1421868 مالمح محوت الشامله لالعمال التجاريهجنوب الرس 

قية 1074084 كة نجوم الفضاء الحديثة للتجارة تضامنيةجنوب الرس  ش 



قية 1206900 توصية- مشاري    ع اإلختيار األول الشامل للتجارة جنوب الرس 

قية 1095438 العرود الحديثة للتجارة والمقاوالت جنوب الرس 

قية 1061293 كة ثمرة جعالن للتجارة والمقاوالت توصيةجنوب الرس  ش 

قية 1040210 همس للخدمات التجاريه والعقاريهجنوب الرس 

قية 1068748 ركاز الهندسية ش م مجنوب الرس 

قية 1029785 كه  الكشاف المتحده ش م مجنوب الرس  ش 

قية 4015428 ي بن هديب بن مشيمل الهاشمي للتجارةجنوب الرس 
ونز

قية 1064235 كة االسكندرية الحديثة ش م مجنوب الرس  ش 

قية 1189858 ه جنوب الرس  ز توصية- مشاري    ع النيل المتمب 

قية 4044657 ي بن هديب الهاشمي للتجارهجنوب الرس 
حمد بن ونز

قية 1045038 مركز التسوق الذكي تضامنيةجنوب الرس 

قية 1029678 مشاري    ع بساط جعالن للتجارهجنوب الرس 

قية 1425742 الجمهور للمشاري    ع و الخدمات و التطويرجنوب الرس 

قية 1276014 الجمهور للمشاري    ع المدنية ش م مجنوب الرس 

قية 4095669 الجمهور للمشاري    ع الفنيهجنوب الرس 

قية 4084764  للتجارهجنوب الرس 
 
عادل بن حميد بن جمعة المرزوف

قية 1060348 مشاري    ع محمد بن علي الشاملةجنوب الرس 

قية 4124855 الخزف للتجارة والمقاوالتجنوب الرس 

قية 1035582 مؤسسه سهول وادي الفليج للتجاره والمقاوالتجنوب الرس 

قية 4007352 ي للتجاره والمقاوالتجنوب الرس 
مؤسسة نارص بن سلطان المشايخز

قية 4045718 عبدهللا بن سالم بن مبارك العريمي للتجارهجنوب الرس 

قية 4021002 محمد بن تعيب بن عبدهللا العلوي للتجارهجنوب الرس 

قية 1421121 رمال نسمة الشاملةجنوب الرس 

قية 1296279 ي الذهبيةجنوب الرس 
ز
ضياء الواف

قية 1079388 حمد بن سعيد بن جميع المرسوري للتجارة والمقاوالتجنوب الرس 

قية 1343600 ة للتجارةجنوب الرس  ز خزامي جعالن المتمب 

قية 1023575 ي للتجارةجنوب الرس  محمد الفراحر

قية 1409263 نسائم جعالن العالميةجنوب الرس 

قية 1292076 جعالن للصناعات البالستيكية توصيةجنوب الرس 

قية 1175624 كة ديار صور المتحدة للتجارة تضامنيةجنوب الرس  ش 

قية 4067606 م ش م م0م0محطة صور الحديثة ش جنوب الرس 

قية 4099249 مؤسسه القدره الشامله للتجاره والمقاوالتجنوب الرس 

قية 4055675 مؤسسة الفنه لالعمال الشاملةجنوب الرس 

قية 1241325 وج للتجارةجنوب الرس  وهج البر

قية 1283981 أالدراك لالعمار والمقاوالت توصيةجنوب الرس 

قية 1381414 مشاري    ع الراسيات الرائدةجنوب الرس 

قية 4010523 مؤسسه منصور بن نارص بن علي السنيدي للتجارهجنوب الرس 

قية 1039496 كة طالئع الفيحاء الوطنية تضامنيةجنوب الرس  ش 

قية 1233929 مؤسسة رونق الدفة الشاملة للتجارةجنوب الرس 

قية 1375923 الصارية للتطويرجنوب الرس 

قية 1375643 طالئع العيص للتجارةجنوب الرس 

قية 4050746 إعمار المثاليةجنوب الرس 

قية 1408739 هضبة مرمول الشامخة للتجارةجنوب الرس 

قية 1408743 ين المثالية للتجارةجنوب الرس  نسائم جبر

قية 1404048 نجمة الغزال الذهب   ي للتجارةجنوب الرس 

قية 1048684 الملوك للتجارة والمقاوالتجنوب الرس 

قية 1129149 كة خليج الملوك للتجارة والمقاوالت ش م مجنوب الرس  ش 

قية 1015771 حصون الكامل للتجارهجنوب الرس 

قية 1151621 رمال صور الفضية للتجارةجنوب الرس 

قية 1263521 ة للتجارة تضامنيةجنوب الرس  ز شموخ العفية المتمب 

قية 1366743 ةجنوب الرس  ز أوراق المدينة المتمب 

قية 1327466 أسوار العامرةجنوب الرس 



قية 1414475 اركان الفليج العالمية للتجارةجنوب الرس 

قية 4004361 مؤسسة طهوه للتجاره والمقاوالتجنوب الرس 

قية 1410526 راس الحد الوطنية للتجارةجنوب الرس 

قية 1229401 العريش للخدمات التجارية والسياحيةجنوب الرس 

قية 1410668 سالم سعيد حمد الزرعي لتطوير والمقاوالتجنوب الرس 

قية 4122500 المؤيد للتجارة والمقاوالت تضامنيةجنوب الرس 

قية 4044240 صور لتاجب  والخدماتجنوب الرس 

قية 1180636 ندى العريمي للتجارةجنوب الرس 

قية 1076182 ي لألعمال و المقاوالتجنوب الرس 
ثانز

قية 1076900 قواعد جبل قهوان للتجارةجنوب الرس 

قية 1135622 ي العالمية للتجارة والمقاوالت جنوب الرس 
ز
ف المرس 

قية 4100190 ي للتجاره والمقاوالتجنوب الرس 
ز
ف مؤسسه سعيد المرس 

قية 1258624 رواد السالم المتحدةجنوب الرس 

قية 1287515 ي توصيةجنوب الرس  مشاري    ع نور الجوانر

قية 1336092 مؤسسة دلتا الفضية للتجارةجنوب الرس 

قية 1416453 ةجنوب الرس  ز سهول الريف الممب 

قية 1352193 دار األمراء الحديثة لالعمالجنوب الرس 

قية 4122143 قاصه للتجارهجنوب الرس 

قية 1409741 قمم صحاري الكاملجنوب الرس 

قية 1202844 مرتفعات شياع العرصيهجنوب الرس 

قية 4044150 كة خدمات الجمهور ش م مجنوب الرس  ش 

قية 1434092 ي للتجارةجنوب الرس  مؤسسة حميد عبدهللا سعيد المخيبر

قية 1434094 يجنوب الرس  مؤسسة نارص صالح سليم المخيبر

قية 1431301 منال المخيبية للتجارة والمقاوالتجنوب الرس 

قية 1425658 حسناء المخيبية للتجارةجنوب الرس 

قية 1411947 ينابيع الوسط الجديدة للتجارةجنوب الرس 

قية 1412697 قية الحديثةجنوب الرس  منبر الرس 

قية 1409232 مؤسسة حصينه الشاملةجنوب الرس 

قية 1425360 قهجنوب الرس  نجد جعالن المرس 

قية 1427927 اء لالعمالجنوب الرس  جنوب الغبب 

قية 1432091 تم المتكاملة لالعمال الرائدةجنوب الرس 

قية 1433398 ربوع الكامل لألعمال المتكاملةجنوب الرس 

قية 1417204 ز لألعمالجنوب الرس  مشاري    ع السهل الممب 

قية 1430956 سالمة الغيالنية للتجارة والمقاوالتجنوب الرس 

قية 1431777 أنوار مسقط الرائعةجنوب الرس 

قية 1159722 أبراج الزمر للتجارة والمقاوالتجنوب الرس 

قية 1030865 غصون وادي سال للتجارةجنوب الرس 

قية 1280551 مشاري    ع عبدهللا بن حبيب للمقاوالتجنوب الرس 

قية 1061117 باعمر الوطنية للتجارة والمقاوالت توصيةجنوب الرس 

قية 1314162 مؤسسة ثراء العاصمةجنوب الرس 

قية 4072448 أرض  النواخذه للتجارهجنوب الرس 

قية 1256364 ي خالد للتجارةجنوب الرس 
مرتفعات وادي ببز

قية 1158935 أنوار صور المتحدة للتجارةجنوب الرس 

قية 4053761  للتجارهجنوب الرس 
ز
آفاق الواف

قية 4103017 مدرسه عبدهللا بن العباس الخاصهجنوب الرس 

قية 1215884 معان للشقق الفندقيةجنوب الرس 

قية 1715038 مشاري    ع معان المتحده ش م مجنوب الرس 

قية 1288775 لؤلؤة الكامل للتجارةجنوب الرس 

قية 1405260 التكاتف الذهبية لألعمالجنوب الرس 

قية 4018958 كة مرتفعات السليل للتجاره والمقاوالتجنوب الرس  ش 

قية 1336792 دار االصايل العالميةجنوب الرس 

قية 1388061 المدى الطويل المتكامله لالعمالجنوب الرس 



قية 1350497 المدى الطويل العالميةجنوب الرس 

قية 1166734 خزف صور تضامنيةجنوب الرس 

قية 1189497 األسناد الفضية للتجارةجنوب الرس 

قية 4081820 ي ش م مجنوب الرس  مجمع النور الطبر

قية 4107349 نارص بن سالم بن عبدهللا الشحيمي للتجارهجنوب الرس 

قية 1288417 ي للتجارةجنوب الرس  مؤسسة الزمرد الذهبر

قية 4015894 مؤسسة علي بن سالم بن حمد الشكيلي للتجارة والمقاوالتجنوب الرس 

قية 1214743 الجود للشقق الفندقيةجنوب الرس 

قية 4101090 منتجع شاطي السالحف ش م مجنوب الرس 

قية 1323861 مؤسسة ربان العرص للتجارة و المقاوالتجنوب الرس 

قية 1016293 جوهرة سنيسله للتجارهجنوب الرس 

قية 1421048 حصون حدري بالدجنوب الرس 

قية 1422043 سماء اللوية للتجارةجنوب الرس 

قية 1404201 ات للتجارةجنوب الرس  هضبة غبب 

قية 1243867 قيس بن سالم بن جمعه السعدي للتجارةجنوب الرس 

قية 1421396 صخور الرصاغجنوب الرس 

قية 1092569 نخيل العفية للتجارة والمقاوالتجنوب الرس 

قية 4053532 كة ال فنه الهندسيه ش جنوب الرس  م ش م م0م0ش 

قية 1183329 ف االهلية للتجارة والمقاوالت جنوب الرس  ز كة وادي المبز توصية- ش 

قية 4079825 مؤسسه سبع الجزيره للتجاره والمقاوالتجنوب الرس 

قية 4121180 كة ضياء جعالن للتجاره توصيةجنوب الرس  ش 

قية 1280895 ى للتجارةجنوب الرس  الشاطى المضب 

قية 1302092 مشاري    ع الكنوز العريقة تضامنيةجنوب الرس 

قية 1313077 االحتياطي لقطع الغيار ش م مجنوب الرس 

قية 1434939 ي المتحدةجنوب الرس  الفراحر

قية 1406770 سمو المعالي للتجارةجنوب الرس 

قية 1038123 كه رواد المجد للتجاره والمقاوالت ش م مجنوب الرس  ش 

قية 4120175 كةالقائم الهندسيه ش م مجنوب الرس  ش 

قية 1280751 فخر البحار الوطنية لالسماكجنوب الرس 

قية 1098813 درة المناطق تضامنيةجنوب الرس 

قية 1412358 أمواج العربجنوب الرس 

قية 1171568 عبدهللا بن سعيد بن عيس الصلطي للتجارةجنوب الرس 

قية 4063082 راشد بن مبارك بن محمد السنيدي للتجارةجنوب الرس 

قية 4004817 مؤسسة البندر الجديد للتجارة والمقاوالتجنوب الرس 

قية 1192082 ة جنوب الرس  ز ش م م- النوافذ المتمب 

قية 1074741 فيض العطايا للتجارةجنوب الرس 

قية 1247192 كة الجزر الفضية العائمة للتجارة تضامنيةجنوب الرس  ش 

قية 1433884 ةجنوب الرس  ز سفن جعالن المتمب 

قية 1427766 محمد سالم محمد الزرعي للتجارةجنوب الرس 

قية 1391607 مصبغة الريان للتجارة توصيةجنوب الرس 

قية 1371447 فضة الكامل للتجارة ش م مجنوب الرس 

قية 1319958 مراسيم جعالن للخدماتجنوب الرس 

قية 1410291 ةجنوب الرس  ز مشاري    ع الكهرمان المتمب 

قية 1099236 مؤسسة فهد بن فايل بن خليفة الدريعي للتجارةجنوب الرس 

قية 4100182 مؤسسه نجم راس الحد للتجارهجنوب الرس 

قية 4002075 كة الضلع العالمية للتجارة جنوب الرس  تضامنية- ش 

قية 1241359 ة للتجارةجنوب الرس  ز ابراج العفية المتمب 

قية 1215548 كة ركن السالم الوطنية للتجارة جنوب الرس  توصية- ش 

قية 4098390 كه الزباره للتجاره تضامنيةجنوب الرس  ش 

قية 1068379 ابو مصبح العريمي للتجارةجنوب الرس 

قية 1084222 ي للتجارةجنوب الرس 
علي بن صالح بن سالم المشايخز

قية 1213605 يكة للتجارة تضامنيةجنوب الرس  كة صالح بن حمد بن سالم الهاشمي وش  ش 



قية 1205741 مؤسسة صالح بن حمد الهاشمي للتجارةجنوب الرس 

قية 4099427 سعيد بن سالم بن صالح العريمي للتجارهجنوب الرس 

قية 1042187 اد األسماك وتصديرها ش م مجنوب الرس  قيه لتجارة الثلج واستب  سواحل الرس 

قية 4124324 أطالل الكامل للتجارهجنوب الرس 

قية 1369914 ز النرس لالعمالجنوب الرس  عي 

قية 1058690 كة شعاع الفضاء للتجارهجنوب الرس  ش 

قية 4012674 منبر العفيه للتجارهجنوب الرس 

قية 1082416 كة سعيد بن عامر المرسوري وأبنه للتجارة توصيةجنوب الرس  ش 

قية 1339326 ق الرايده للتجارهجنوب الرس  اإلستبر

قية 1349692 جبال سيح العرشان المتكاملةجنوب الرس 

قية 1011325 بهوان و فيوليا ووتر ش م مجنوب الرس 

قية 4059620 ي بو علي للتجارهجنوب الرس 
أرياف  ببز

قية 1105668 ي للتجارةجنوب الرس 
مؤسسة ياش بن حسان البلوش 

قية 4075307 مؤسسة االوتاد الراسية للتجارةجنوب الرس 

قية 1361027 ةجنوب الرس  ز صقور الفليج المتمب 

قية 1276293 رونق االنامل للتجارةجنوب الرس 

قية 1129391 كة أنظمة البناء المتكامل لالعمار توصيةجنوب الرس  ش 

قية 1250061 كة رمال شنة للتجارة تضامنيةجنوب الرس  ش 

قية 1380803 مشاري    ع عازم الزرعيجنوب الرس 

قية 4114817 كاه للتجاره توصيةجنوب الرس  كة سهيل وش  ش 

قية 4073614 ي للتجارهجنوب الرس 
ز
ف ابومهند المرس 

قية 1309353 ربوع حصن المشايخ للتجارةجنوب الرس 

قية 1347777 رونر اللبيدعة التجاريةجنوب الرس 

قية 4117093 جدارا العرصية للتجارةجنوب الرس 

قية 1243293 مشاري    ع طيف صور الحديثة للتجارةجنوب الرس 

قية 1031457 وادي ثايب للتجارة والمقاوالت تضامنيةجنوب الرس 

قية 1290138 زجنوب الرس  آفاق االتقان المتمب 

قية 1341451 محمد سالم حمد راشد الزرعي للتجارةجنوب الرس 

قية 1393552 ز للتجارة والمقاوالتجنوب الرس  اس الفلج الممب  نبر

قية 1142310 آذار الوطنية للتجارة توصيةجنوب الرس 

قية 1333447 يجنوب الرس  خط الشامخيه الذهبر

قية 1413695 الحامد الحديث للتجارةجنوب الرس 

قية 4048423 مطبعة صور الوطنيهجنوب الرس 

قية 4105737 كه ظالل النخيل للتجاره ش جنوب الرس  م0م 0ش 

قية 1400742 بحار الخليج للتجارةجنوب الرس 

قية 1266661 مؤسسة بوارق الشامخية للتجارةجنوب الرس 

قية 1172438 المنترص بن راشد بن سعيد الزرعي للتجارةجنوب الرس 

قية 1281373 وهج الرساب للتجارةجنوب الرس 

قية 1547313 قية للفنادق والسياحة ش م ع مجنوب الرس  كة الرس  ش 

قية 1295298 مؤسسة خط االتقان للتجارةجنوب الرس 

قية 1155708 مؤسسه الصقالوي العالميه للتجارهجنوب الرس 

قية 4108221 كة الرميليه للتجاره  ش جنوب الرس  م ش م م0م0ش 

قية 4098323 مشاري    ع القرن للتجاره تضامنيةجنوب الرس 

قية 4037146 مؤسسة آل حديد للتجاره والمقاوالتجنوب الرس 

قية 1008743 أبناء مبارك اإلمام المتحدةجنوب الرس 

قية 4003586 مؤسسة سيناء للتجارةجنوب الرس 

قية 1056512 مشاري    ع الحور الوطنية للتجارةجنوب الرس 

قية 4108124 ة للخدماتجنوب الرس  ز وابل المتمب 

قية 4116810 كة صور للتعمب  والخدمات ش م مجنوب الرس  ش 

قية 1360026 شمس رويس الدوليةجنوب الرس 

قية 1355691 الشعلة النظيفةجنوب الرس 

قية 1078770 مدرسة نوابغ العلم الخاصةجنوب الرس 



قية 1280602 رونق جعالن للتسوق ش م مجنوب الرس 

قية 1413933 مشاري    ع معالم جعالن لألعمال الحديثةجنوب الرس 

قية 1406422 مواهب الفيحاء للتجارة والمقاوالتجنوب الرس 

قية 1053516 مؤسسه صور العرصيه للتجاره جنوب الرس 

قية 4042999 ي للتجارهجنوب الرس 
علي بن نارص بن سعيد المخيبز

قية 1411076 مزن المتحدة للخدمات الهندسيةجنوب الرس 

قية 1102639 كة سهم العدالة ش م مجنوب الرس  ش 

قية 4040872 المطيليع للتجاره ش م مجنوب الرس 

قية 1232594 ي الوطنية ش م مجنوب الرس 
المخيبز

قية 4083873 كة اليافعي الوطنيه ش م مجنوب الرس 
ش 

قية 1409571 بندر قرون الرائدةجنوب الرس 

قية 1334463 األماجد العالمية ش م مجنوب الرس 

قية 4055691 مؤسسة المكيلخ للتجارة والمقاوالتجنوب الرس 

قية 1403972 رتاج صور للتجارةجنوب الرس 

قية 1344035 رأس الحد العالمية للتطوير ش م مجنوب الرس 

قية 1181729 تالل السوي    ح للتجارة توصيةجنوب الرس 

قية 4000730 ز للتجارهجنوب الرس  آل سامي 

قية 4117115 ي للتجارهجنوب الرس 
عثمان بن حليس بن سالم الغيالنز

قية 1375132 ق جعالن للتجارةجنوب الرس  بادية ش 

قية 1196315 صور الوطنية للمياه المعدنية ش م مجنوب الرس 

قية 4000137 ي للتجاره و المقاوالتجنوب الرس 
مؤسسة عمر الغيالنز

قية 1074162 ضياء صور العفية للتجارة والمقاوالت ش م مجنوب الرس 

قية 4120205 ز صور للتجاره ش م مجنوب الرس  شاهي 

قية 1307443 ز صور الرائدةجنوب الرس  شاهي 

قية 1420903 قية الرائدةجنوب الرس  واحات الرس 

قية 1439038 المرجان العالمي للتجارةجنوب الرس 

قية 4000641 كة المهنا للتجارة جنوب الرس  تضامنية- ش 

قية 4044495 صقور الخليج الرائدة للتجارةجنوب الرس 

قية 4119231 مؤسسة بيادر الخليج للتجارهجنوب الرس 

قية 1287881 قية الرائدهجنوب الرس  سماء الرس 

قية 4110404 الصاري لإلستشارات واالستثمارجنوب الرس 

قية 1420184 دار المنارجنوب الرس 

قية 1263189 مشاري    ع رمال الدريز الحديثةجنوب الرس 

قية 1576143 قة للتجارةجنوب الرس  النجوم المرس 

قية 1218770 نوافذ مجان للتجارةجنوب الرس 

قية 1248147 ونزية للتجارةجنوب الرس  دار المهارة البر

قية 1385689 البطح العالميةجنوب الرس 

قية 1026943 كه شمد الدوليهجنوب الرس  ش 

قية 1159334 ي للتجارةجنوب الرس  ابراهيم الراسبر

قية 1043121 ابو جمعه الجعفري للتجارهجنوب الرس 

قية 1207178 قية الوطنية للتجارةجنوب الرس   شموخ الرس 

قية 1000442 كة مراشي البحار للتجارة تضامنيةجنوب الرس  ش 

قية 1337944 مركز جبل صور للتسوق ش م مجنوب الرس 

قية 1055806 طيف الحور للتجارهجنوب الرس 

قية 1419816 للتجارة والمقاوالتجنوب الرس  ز سهم الخليج المتمب 

قية 4112130 االمواج العالية العالمية للتجارةجنوب الرس 

قية 1217517 مؤسسة القمة االهلية  للتجارةجنوب الرس 

قية 1020725 ي للتجاره والمقاوالتجنوب الرس 
مؤسسه ابو عبدهللا المطاعبز

قية 1321892 مليار للعطورجنوب الرس 

قية 1008707 كه انوار المنجرد للتجاره والمقاوالت توصيةجنوب الرس  ش 

قية 4051416 ي للتجارة جنوب الرس 
ز
ف خميس بن حمد بن عبدهللا المرس 

قية 1033598 مؤسسه محمد بن راشد بن سيف الجابري للتجارهجنوب الرس 



قية 1213225 جبل قهوان للمنتجات االسمنتية تضامنيةجنوب الرس 

قية 1056672 انوار مخاء للتجارة جنوب الرس 

قية 4082800 الهيثم الدولية للتجارة والمقاوالتجنوب الرس 

قية 1403114 هجنوب الرس  ز وق السوي    ح المتمب  ش 

قية 1225204 عندليب صور للتجارةجنوب الرس 

قية 1689770 محمد بن عبدهللا الساعدي للتجارةجنوب الرس 

قية 1002325 كة ضياء االشخرة للتجارةجنوب الرس  ش 

قية 1402002 الجنان الرائدةجنوب الرس 

قية 1403631 قية للتجارةجنوب الرس  نواخذه الرس 

قية 4000498 مؤسسة عبدهللا بن سالم للتجارهجنوب الرس 

قية 1281973 ريم الفرات للتجارةجنوب الرس 

قية 1072349 كة شموخ وادي سال للتجارة تضامنيةجنوب الرس  ش 

قية 1312450 ي للتجارةجنوب الرس 
مؤسسة ابو أدم المشايخز

قية 1168518 ي للتجارةجنوب الرس 
سلطان بن حمد بن مبارك الغيالنز

قية 1169767 دره الرشة الشامله للتجارةجنوب الرس 

قية 1362351 اطياب السليل للتجارةجنوب الرس 

قية 1419494 ةجنوب الرس  ز صخور سنيسلة المتمب 

قية 1026551 كة فخر الكامل للتجارة جنوب الرس  تضامنية- ش 

قية 4104838 مؤسسة مرتفعات أصيله للتجاره والمقاوالتجنوب الرس 

قية 1106542 نواعم العفية للتجارةجنوب الرس 

قية 1320577 مشاري    ع سوق األمام الحديثة للتجارةجنوب الرس 

قية 4097181 ساحة جعالن للتجارةجنوب الرس 

قية 1296759 كة أمجاد الغليله توصيةجنوب الرس  ش 

قية 4049195 بشائر جعالن للتجاره والمقاوالتجنوب الرس 

قية 1105191 كة االمتثال العرصية للتجارة والمقاوالت جنوب الرس  توصية- ش 

قية 1088923 قيه للتجارة جنوب الرس  ريماس الرس 

قية 1424285 مشاري    ع الهناء الرائدةجنوب الرس 

قية 1016377 موسسه مشعل بن حمد للتجاره والمقاوالتجنوب الرس 

قية 1115984 مؤسسة التنوير للمقاوالتجنوب الرس 

قية 1421217 جوهره الدقم الشامله لالعمال التجاريهجنوب الرس 

قية 1390414 أوبار للخدماتجنوب الرس 

قية 1050942 مؤسسة صالح بن سعيد بن صالح الهاشمي للتجارة والمقاوالتجنوب الرس 

قية 1420790 ةجنوب الرس  ز مجموعة مزايا المتمب 

قية 1119986 بدائع الريان للتجارة جنوب الرس 

قية 1029733 مؤسسة اليوس للتجارةجنوب الرس 

قية 1149601 مؤسسة روائع جعالن الشاملة للتجارةجنوب الرس 

قية 1164084 مؤسسه بر العفيه للتجارهجنوب الرس 

قية 1100248 كة العمانية لألنتاج والتسويقجنوب الرس  الرس 

قية 1061482 ه للتجارة تضامنيةجنوب الرس  ز كة شاطى المنب  ش 

قية 4080440 يعقوب االسماعيلي للتجارهجنوب الرس 

قية 1181022 مشاري    ع التوفب  الوطنية توصيةجنوب الرس 

قية 1084532 ةجنوب الرس  ز الطباعة الحديثة المتمب 

قية 1039807 وادي ابو فشيقة للتجارةجنوب الرس 

قية 1153156 السنيار لإلعمارجنوب الرس 

قية 4121430 عبدهللا بن راشد بن غفيل الهاشمي للتجارهجنوب الرس 

قية 1379764 الدار لالستشارات الهندسيةجنوب الرس 

قية 1039050 مزايا طيبة للتجارة والمقاوالتجنوب الرس 

قية 1178743 تضامنية- رمال شاطي الدفه للتجارة جنوب الرس 

قية 1345618 ة للتجارةجنوب الرس  ز مزايا التنديل المتمب 

قية 1404520 حمدان راشد محمد العويسي للتجارة و المقاوالتجنوب الرس 

قية 1406933 سالم بن راشد العويسي للتطوير والمقاوالتجنوب الرس 

قية 1406928 نارص بن سالم العويسي للتطوير و المقاوالتجنوب الرس 



قية 1358827 مشاري    ع نارص محمد العويسي للتجارةجنوب الرس 

قية 1266062 مؤسسة فجر العفية الدولية للمقاوالتجنوب الرس 

قية 1117835 ي للتطويرجنوب الرس  مؤسسة الخليج العرنر

قية 1155473 كة ديوان بغداد للتجارة والمقاوالت ش م مجنوب الرس  ش 

قية 4047915 سالم بن جمعه بن سالم السلطي للتجارهجنوب الرس 

قية 4083750 بوادي الشمال للتجاره والمقاوالتجنوب الرس 

قية 4116208 -دانة المستقبل للتجارة جنوب الرس 

قية 4033345 المرادم للتجارهجنوب الرس 

قية 1076047 كة المحيطات المتصلة ش م مجنوب الرس  ش 

قية 1320189 مؤسسة القوس األخرصز الوطنيةجنوب الرس 

قية 1301035 كة التطوير الهندسية المتكاملة تضامنيةجنوب الرس  ش 

قية 4097262 شمس الفليج للتجاره والمقاوالتجنوب الرس 

قية 1404030 تساهيل العفية الماسيةجنوب الرس 

قية 1011078 مشاري    ع المعال الحديثةجنوب الرس 

قية 1168280 عبدهللا بن سالم بن حبيب السنيدي للتجارهجنوب الرس 

قية 1051455 ز الدوليةجنوب الرس  ابراج النبر

قية 1184186 ي للتجارةجنوب الرس 
مشاري    ع أبن نارص البلوش 

قية 1284803 إبراج الخليج الرائدةجنوب الرس 

قية 1418531 ونزيةجنوب الرس  مشاري    ع مهند البر

قية 1224634 ز الحصن الشاملة للتجارة تضامنيةجنوب الرس  كة بساتي  ش 

قية 1153573 جعالن العالمية ش م مجنوب الرس 

قية 1314781 فخر المحيط لالسماك توصيةجنوب الرس 

قية 1209627 االمب  لالسماك الوطنية ش م مجنوب الرس 

قية 4107837 مروج صور للتجارةجنوب الرس 

قية 1419761 أنوار قعب للتجارةجنوب الرس 

قية 1034575 سواعد الشبيكة للتجارةجنوب الرس 

قية 1404114 دار السخاء العالميةجنوب الرس 

قية 1434941 قة للتجارةجنوب الرس  مرتفعات الدفة المرس 

قية 1246584 اوائل الجزيرة للتجارةجنوب الرس 

قية 4125053 اصداف نعمه للتجارهجنوب الرس 

قية 1313281 ينابيع الفاغري الحديثةجنوب الرس 

قية 1403082 سعد العفية للتجارةجنوب الرس 

قية 4095960 هضاب المدينه للتجارهجنوب الرس 

قية 4011520 مؤسسة صباح الخب  للتجارة والمقاوالتجنوب الرس 

قية 1045399 سهل الوادي االبيض للتجارهجنوب الرس 

قية 1406889 ي للتجارةجنوب الرس 
ز
مشاري    ع مناظر شوف

قية 1403567 ديار صور الرائدةجنوب الرس 

قية 1389458 سد العفية الشاملةجنوب الرس 

قية 1065285 توصية- مشاري    ع افاق جعالن المتحدة جنوب الرس 

قية 1436003 الرصح لالنجازجنوب الرس 

قية 4067231 ي للتجارهجنوب الرس 
زايد بن خميس  بن عبيد الحسبز

قية 1417714 ي الرائدةجنوب الرس  مشاري    ع المياس الذهبر

قية 1430861 سخر الليل العالميةجنوب الرس 

قية 1404673 نسيم الواحة لألعمالجنوب الرس 

قية 1425219 ةجنوب الرس  ز مشاري    ع المالمح المتمب 

قية 1405820 مملكة األتحاد للتجارةجنوب الرس 

قية 1200831 ي شياع الحديثة للتجارةجنوب الرس 
ز
مؤسسه فياف

قية 1326291 أركان الشامخية العرصيهجنوب الرس 

قية 1020701 جمال الهاجري للتجارةجنوب الرس 

قية 1158377 مؤسسة العطاء واالتقان للتجارةجنوب الرس 

قية 1018214 راشد بن خميس بن حمد السنيدي للتجارهجنوب الرس 

قية 1174499 كة الجرس العائم العالمية للتجارةجنوب الرس  ش 



قية 4044754 كه شواطي راس الحد للتجاره والمقاوالت جنوب الرس  تضامنية (تضامنيه)ش 

قية 1003528 ابن الظابطي للتجارة والمقاوالتجنوب الرس 

قية 1064620 ي للتجارة توصيةجنوب الرس 
أبو حسان المشايخز

قية 1408124 االلماس العالميجنوب الرس 

قية 1312400 قية للتجارة ش م مجنوب الرس  ريماز الرس 

قية 1401842 مبارك مسعود سالم المقيمي للتجارةجنوب الرس 

قية 1076374 ي للتجارةجنوب الرس 
وش  مؤسسة أبو فهد الحب 

قية 1117962 ة للتجارةجنوب الرس  ز غروب الشمس المتمب 

قية 1406145 ق الرائعة للمقاوالتجنوب الرس  بشائر البب 

قية 1324931 ة للتجارةجنوب الرس  ز ق المتمب  مؤسسة بشائر البب 

قية 1419327 نجوم الليل الفضيةجنوب الرس 

قية 4030974 صيدلية الجويجنوب الرس 

قية 1043124 ي للتجارة توصيةجنوب الرس 
كة ابو حور المدهوش  ش 

قية 1309776 الحصن الراسخ الحديثهجنوب الرس 

قية 1357092 الحصن الراسخ الشاملة توصيةجنوب الرس 

قية 1214832 ضياء الفليج المتحدة للتجارة توصيةجنوب الرس 

قية 1417952 الدار الماسية لالعمال التجارية ش م مجنوب الرس 

قية 1424620 السعادة القرمزيةجنوب الرس 

قية 1412379 أمجاد الفليج العالمية للتجارةجنوب الرس 

قية 1624237 ه للتجارهجنوب الرس  مؤسسه موارد مصب 

قية 1223253 ي للخدمات التجاريةجنوب الرس  بدرالشعيبر

قية 1061544 عبيدة البهلولية للتجارةجنوب الرس 

قية 1023520 بهجة الدقم الحديثة ش م مجنوب الرس 

قية 1422609 مشاري    ع الغينه لألعمال التجاريةجنوب الرس 

قية 1421856 مشاري    ع قرون لألعمال التجاريةجنوب الرس 

قية 1425720 مشاري    ع العاجر لألعمال التجاريةجنوب الرس 

قية 1422068 مشاري    ع العقدة لألعمال التجاريةجنوب الرس 

قية 1422611 مشاري    ع الرميلة لألعمال التجاريةجنوب الرس 

قية 4026470 خميس بن جمعه بن خلفان الساعدي للتجارةجنوب الرس 

قية 1217867 محمد بن حمد بن مسلم العلوي للتجارةجنوب الرس 

قية 1422968 مشارف مخاجنوب الرس 

قية 1407146 زخارف صور العفية التجاريةجنوب الرس 

قية 4030435 سالم بن خميس بن خاتم المعمري للتجارهجنوب الرس 

قية 4118847 ي للتجارهجنوب الرس 
ماجد بن داود بن سليمان البلوش 

قية 1419246 م الرائعةجنوب الرس  مخرصز

قية 1402127 االلهام الرائعجنوب الرس 

قية 1073665 اقواس العفية للتجارة والمقاوالتجنوب الرس 

قية 1056919 ي ش م مجنوب الرس 
كة االنجاز الفضز ش 

قية 1003809 مؤسسه افاق الفليج للتجاره والمقاوالتجنوب الرس 

قية 1059625 ي الوطنية للتجارة توصيةجنوب الرس 
ز
كة سما الواف ش 

قية 1400216 أض               واء نوفمبر الشاملةجنوب الرس 

قية 1333180 ي للتجارةجنوب الرس 
أبو ماهد المخيبز

قية 1102254 مكارم المجد للتجارةجنوب الرس 

قية 4114345 يكه للتجارة ش م مجنوب الرس  ي وش 
أبو علي المخيبز

قية 1066772 الميالد المتحدةجنوب الرس 

قية 1110903 الحسنات الهندسية ش م مجنوب الرس 

قية 4089715 ي للتجارةجنوب الرس 
راشد بن محمد بن مسلم الغيالنز

قية 1192384 ربوع الوشل للتجارة تضامنيةجنوب الرس 

قية 1195381 سالمة العريمية للتجارةجنوب الرس 

قية 1406234 سماء الوطن للتجارة والمقاوالتجنوب الرس 

قية 4020260 كاه للتجارة ش م مجنوب الرس  ي وش  سالم بن محمد بن علي الساعدي الجنيبر

قية 1007595 قيه للتجاره والمقاوالتجنوب الرس  برجاس الرس 



قية 1402779 الفيلق لالعمال الهندسيةجنوب الرس 

قية 4074548 ي للتجارهجنوب الرس 
ز
رمال الواف

قية 4014464 كاه ش م مجنوب الرس  محمد يعقوب وش 

قية 1035623 مؤسسة سالم المعمري الوطنية للتجارةجنوب الرس 

قية 4107756 السنان العرصية للتجارةجنوب الرس 

قية 1420187 ي لتطوير والمقاوالت ش م مجنوب الرس  مياسيم المريبر

قية 1411279 ز اللويه المتكاملةجنوب الرس  بساتي 

قية 1022710 كه نجد الكامل للتجاره توصيةجنوب الرس  ش 

قية 1016605 عمالقة صور المتحدة ش م مجنوب الرس 

قية 1281547 طيف المدنية لإلعمار العرصيةجنوب الرس 

قية 4022360 ي للتجارهجنوب الرس 
مطب  بن محمد بن راشد الشماحز

قية 1380619 ي للتجارة والمقاوالت توصيةجنوب الرس 
ابو تميم الحكمانز

قية 4000277 كاه توصيةجنوب الرس  كة عبدهللا فنجاه وش  ش 

قية 1052489 كه الغزال العالميه للواردات ش م مجنوب الرس  ش 

قية 1116456 الغزال العالمية للخدماتجنوب الرس 

قية 1289086 مشاري    ع القسطاس العالمية للتجارةجنوب الرس 

قية 1096604 اليقظة للمشاري    ع الوطنيةجنوب الرس 

قية 1158250 كة أبو الحارث السنيدي للتجاره جنوب الرس  توصية- ش 

قية 1414115 أبراج سنيسلةجنوب الرس 

قية 1108016 يمي للتجارةجنوب الرس  بهاء البر

قية 1347573 أجواء الغنيمية للتجارةجنوب الرس 

قية 1060487 الزيزاء المتحدة للتجارة ش م مجنوب الرس 

قية 1257666 رمز األجيال للتجارةجنوب الرس 

قية 1127388 قاع الهامور لإلعمال التجاريةجنوب الرس 

قية 1345596 كة بشائر الخب  الراقية توصيةجنوب الرس  ش 

قية 1058968 صادق بن جمعه بن محمد الجوي العريمي للتجارهجنوب الرس 

قية 1001947 رمح الخب  للتجارةجنوب الرس 

قية 1387919 صقور الفليج ش م مجنوب الرس 

قية 1007676 لؤلؤة الرويس للتجاره توصيةجنوب الرس 

قية 1013028 كة أبناء حارج للتجارة والمقاوالت تضامنيةجنوب الرس  ش 

قية 4008278 مؤسسه نوس للتجاره والمقاوالتجنوب الرس 

قية 4088018 كة سهل الحسنات للتجارة ش م مجنوب الرس  ش 

قية 1013814 الذكذكي للتجارةجنوب الرس 

قية 4048695 ي الراقية للتجارةجنوب الرس  مؤسسة الجوانر

قية 1350408 نور مطلع الشمس للتجارةجنوب الرس 

قية 1253317 ضياء لألعمال العالميةجنوب الرس 

قية 4039467 ي ش م مجنوب الرس 
بن عبدالرزاق الغيالنز

قية 1278828 ي العالمية للمقاوالتجنوب الرس 
ز
بهجة الواف

قية 1425500 النور لالعمال الرائدةجنوب الرس 

قية 4083857 ر للتجارة والمقاوالت توصيةجنوب الرس  ز كة البر ش 

قية 4029488 كة مرش مخا للتجارة تضامنيةجنوب الرس  ش 

قية 4112539 كة مرش المسافر للتجاره توصيةجنوب الرس  ش 

قية 1299860 مشاري    ع وشار الرائدة للتجارةجنوب الرس 

قية 1375998 ياش بن محمد بن عبدهللا اليافعيجنوب الرس 

قية 4000803 محالت ابن المعمر للتجارهجنوب الرس 

قية 1257270 مشاري    ع عبب  الورد العالمية للتجارة والمقاوالتجنوب الرس 

قية 1378765 ي للخدمات الفنية و التجارةجنوب الرس 
الصقر الفضز

قية 4115830 ق للتجارةجنوب الرس  وفاق الرس 

قية 1289657 كة اسد المحيط الحديثه للتجارة تضامنيةجنوب الرس  ش 

قية 4033930 مؤسسه شمس العفية للتجارهجنوب الرس 

قية 4029100 ي للتجارةجنوب الرس 
سعيد بن مبارك بن علي المخيبز

قية 1005396 كه ابو ريم العريمي للتجاره ش م مجنوب الرس  ش 



قية 4002512 آل حريب للتجارة والمقاوالت تضامنيةجنوب الرس 

قية 4120000 آل حريب لمواد البناء ش م مجنوب الرس 

قية 4009533 مؤسسه عبدهللا بن صالح العريمي للتجارهجنوب الرس 

قية 1192494 بهاء صور الحديثة للتجارة والمقاوالت جنوب الرس 

قية 4113403 بهاء صور للتجاره والمقاوالتجنوب الرس 

قية 4098161 علي بن حمود بن سالم العويسي للتجارهجنوب الرس 

قية 1362447 زجنوب الرس  أطلس الساحل المتمب 

قية 4080998 خدمات المجتمع للتجارة والمقاوالت ش م مجنوب الرس 

قية 1277395 ابراج صور العالميةجنوب الرس 

قية 1011166 ي للتجارهجنوب الرس  سالم بن عامر بن علي النظب 

قية 1399835 أطياف العزوم للتجارةجنوب الرس 

قية 1415231 مؤسسة دانة الجنوب الدولية للتجارة والمقاوالتجنوب الرس 

قية 1141558 يكته للتجارة تضامنيةجنوب الرس  كة جميل بن غابش الجعفري وش  ش 

قية 1002687 صاغ الهندسيةجنوب الرس 

قية 4113594 روائع صور للتجارهجنوب الرس 

قية 4121201 مؤسسة علي بن عبدهللا بن سعيد الحجري للتجارهجنوب الرس 

قية 1263766 روافد العفية المتكاملة للمقاوالتجنوب الرس 

قية 1175167 اليرس للطباعةجنوب الرس 

قية 1024153 ي للتجارهجنوب الرس 
محسن الرزيف 

قية 1409142 نسايم العقرة للتجارة والمقاوالتجنوب الرس 

قية 1281346 مؤسسة كأس راس الحد للتجارةجنوب الرس 

قية 4114957 ز للتجارة ش م مجنوب الرس  بدائع راس الجبز

قية 4105796 مزيونة صور للتجارة والمقاوالتجنوب الرس 

قية 4042409 كة شمس جعالن للتجارة ش م مجنوب الرس  ش 

قية 1094109 ديار المرتفعة للتجارة والمقاوالتجنوب الرس 

قية 1432152 عوض الالعمال تجاريةجنوب الرس 

قية 1127937 ز للتجارةجنوب الرس  ضياء العفية المتمب 

قية 1138790 ارض الوفاء للتجارةجنوب الرس 

قية 4104536 ق للتجارهجنوب الرس  شوامخ الرس 

قية 1383701 القرش الرائدة الدولية للتجارة والمقاوالتجنوب الرس 

قية 1374671 القرش الرائدة الفنية للتجارة والمقاوالتجنوب الرس 

قية 4116178 يجنوب الرس  صور للشحن والنقل البر

قية 4003900 0مؤسسة محمد بن عبدهللا بن حمد المرسوري للتجارةجنوب الرس 

قية 1409234 ابراج الرفيعه للتطوير والمقاوالتجنوب الرس 

قية 1402592 مرتفعات كحل للتجارةجنوب الرس 

قية 1407061 نارص بن سعيد العويسي لتطوير والمقاوالتجنوب الرس 

قية 1407253 يوسف بن حمد الهاشمي للتجارة و المقاوالتجنوب الرس 

قية 1410480 جواهر عبيد المشايخية للتطوير و المقاوالتجنوب الرس 

قية 1001070 كه درة العيون للتجارهجنوب الرس  ش 

قية 1356438 االبتسامة للسفر والسياحةجنوب الرس 

قية 1402252 الديار لالعمال والخدماتجنوب الرس 

قية 1401182 ة للتجارةجنوب الرس  ز التيجان المتمب 

قية 1147435 القرية العالمية للتسوق ش م مجنوب الرس 

قية 1429033 ابو ميان التجاريةجنوب الرس 

قية 4003101 مؤسسة سعيد بن عبدهللا بن سالم الجعفري للتجارهجنوب الرس 

قية 1239083 مشاري    ع آثار المدينه الحديثه للتجارةجنوب الرس 

قية 1001216 بركه  االندلس للتجارهجنوب الرس 

قية 1132435 ي للتجارةجنوب الرس  مؤسسه علي بن خميس الحرنر

قية 4069218 ي للتجارة والمقاوالتجنوب الرس  مسلم الحرنر

قية 4109406 كة اثب  البنادر للتجاره والمقاوالتجنوب الرس  ش 

قية 1043592 العيس لإلستثمارجنوب الرس 

قية 1405387 بن طحنون للتجارة و المقاوالتجنوب الرس 



قية 1045310 وسام المنجرد للتجارهجنوب الرس 

قية 4124715 ي الرويس للتجاره والمقاوالت توصيةجنوب الرس  كة روانر
ش 

قية 1240222 قية الشاملة للتجارةجنوب الرس  بهجة الرس 

قية 1067827 كة سماء نسمة للتجارة ش م مجنوب الرس  ش 

قية 1252370 كة أمواج المحيط الحديثة للتجارةجنوب الرس  ش 

قية 1076722 العرود الوطنية للتجارةجنوب الرس 

قية 1394380 ي للتجارةجنوب الرس 
محمد بن عبدهللا بن مبارك الغيالنز

قية 1032279 فندق شاطى صور توصيةجنوب الرس 

قية 4112911 مدرسه صور الخاصه تضامنيةجنوب الرس 

قية 1199713 زة للتجارةجنوب الرس  أركان البر

قية 4105044 مؤسسة الزرعي التجاريه ش م مجنوب الرس 

قية 4122240 أحمد بن سعيد بن ناجم للتجارهجنوب الرس 

قية 4118600 شاطى الوطية العرصية للتجارة ش م مجنوب الرس 

قية 1221339 مدينة البحار الزرقاءجنوب الرس 

قية 1148625 نسيم راس الحد ش م مجنوب الرس 

قية 1412098 ز للخدمات والمقاوالتجنوب الرس  ساحل البطي 

قية 1418391 هبوب الرياح للتجارةجنوب الرس 

قية 4053214 مؤسسه صقر األشخره للتجارهجنوب الرس 

قية 1313253 ظل البيلسان للتجارةجنوب الرس 

قية 1430456 قية الرائدةجنوب الرس  رعود الرس 

قية 4022610 أنوار صور للتجارهجنوب الرس 

قية 1403287 صور المجد للتجارةجنوب الرس 

قية 1389878 ة للتجارةجنوب الرس  ز الآللى األربعة المتمب 

قية 1418835 ي الرسي    ع العالميةجنوب الرس  الموديل الذهبر

قية 1240741 غزل الداخلية للتجارةجنوب الرس 

قية 1348106 برق الخليج الرائدة توصيةجنوب الرس 

قية 4009584 مؤسسة الكواشي التجاريةجنوب الرس 

قية 1025063 ي الوطنيه ش م مجنوب الرس 
اضز كه الب  ش 

قية 1044447 كه كوادر صور للتجاره تضامنيةجنوب الرس  ش 

قية 1414129 ةجنوب الرس  ز مشاري    ع الواحات المتمب 

قية 1012129 كه الستمي الوطنيه للتجارهجنوب الرس  ش 

قية 1215685 أبو صدام الدرعي للتجارةجنوب الرس 

قية 1323157 كة المتحدة للسياحة والتجارهجنوب الرس  الرس 

قية 1277082 حبال الصواري للتجارةجنوب الرس 

قية 1153673 كة اإلختيار األمثل الحديثة ش م مجنوب الرس  ش 

قية 4033701 ي للتجاره والمقاوالتجنوب الرس 
مؤسسة سلطان أحمد قيس الصلب 

قية 1430586 ميسوره الغينة للتطوير والمقاوالتجنوب الرس 

قية 1401766 عواطف الرده لتجاره والمقاوالتجنوب الرس 

قية 1406127 ايح الرده للتجاره والمقاوالتجنوب الرس  ش 

قية 1401846 سكون الرده لتجاره ومقاوالتجنوب الرس 

قية 1196125 كة ذرا الخليج للتجارة توصيةجنوب الرس  ش 

قية 1054721 ي للتجارةجنوب الرس 
مؤسسة سعيد بن عامر بن راشد المشايخز

قية 4115066 ي الحديثهجنوب الرس  مؤسسسة الجنيبر

قية 1214007 احمد بن محمد بن حمد العريمي للتجارةجنوب الرس 

قية 1224225 ليالي صور العفية للتجارةجنوب الرس 

قية 1062465 ق للتجارةجنوب الرس  رحاب الرس 

قية 4124618 مؤسسة مرتفعات الواليه للتجارهجنوب الرس 

قية 1088467 الفيصل لإلبداعجنوب الرس 

قية 1144612 مشاري    ع أبو المهند الدرعي للتجارة والمقاوالتجنوب الرس 

قية 1182645 شالو العالميه ش م مجنوب الرس 

قية 1334799 مدينة جعالن العالمية للتسوق توصيةجنوب الرس 

قية 1380771 قرص األحسان للتجارة والمقاوالتجنوب الرس 



قية 1140461 مؤسسة االختيار االول العرصيةجنوب الرس 

قية 4077040 وق للمنتجات األسمنتية ش م مجنوب الرس  الرس 

قية 1182258 كسارات خدمات المجتمع ش م مجنوب الرس 

قية 1335967 وادي شياع الوطنية للتجارةجنوب الرس 

قية 1280237 االنظمة المتكاملة الحديثةجنوب الرس 

قية 1103125 أفنان مجان الدولية ش م مجنوب الرس 

قية 1138150 كة مرتفعات وادي الشاب للتجارة تضامنيةجنوب الرس  ش 

قية 1040746 ي للتجارةجنوب الرس 
خلفان بن حمد بن سيف المشايخز

قية 1088618 بحار نسمة للتجارةجنوب الرس 

قية 4104099 دلتا العفيه للتجاره والمقاوالتجنوب الرس 

قية 4037960 مؤسسة الرويس للتجاره و المقاوالتجنوب الرس 

قية 4054229 صالح بن سالم بن خميس الساعدي للتجارهجنوب الرس 

قية 1219301 موسسة صفاء العفية الشاملة للتجارةجنوب الرس 

قية 4102851 ي جعالن الوطنية للتجارةجنوب الرس 
ز
فياف

قية 1404725 أزهار المعمورة لألعمالجنوب الرس 

قية 1124961 ي للتجارة والمقاوالتجنوب الرس 
مؤسسة سعيد بن سالم بن حليس الغيالنز

قية 6095062 ي للمشاري    ع المتكاملةجنوب الرس  المرهونر

قية 1030247 ي الجديدة للتجارة والمقاوالت ش م مجنوب الرس  مشاري    ع المرهونر

قية 1035026 كة الود العرصية لالعمار جنوب الرس  تضامنية- ش 

صفاء الدانة للتجارةشمال الباطنة1358924

لطايف النور للتجارةشمال الباطنة1368616

ة للتجارةشمال الباطنة1041722 ز مؤسسة بن حريز الممب 

ذكريات الذهبية للتجارةشمال الباطنة1438027

ز للتجارةشمال الباطنة1438071 زهرة النوير الممب 

ز للتجارة والمقاوالتشمال الباطنة1360437 خط الشبيبات الممب 

تالل الوشق االمع للتجارةشمال الباطنة1405967

وسام اإلبداع العالمي للتجارةشمال الباطنة1404693

اضواء الباطنة العالميةشمال الباطنة1338219

سجايا األمل الواحد للتجارةشمال الباطنة1404767

محمد بن عبدهللا بن ضخي الشبلي للتجارةشمال الباطنة1324234

بيت البكسلشمال الباطنة1385969

األيدي العاملة الماسيه للتجارهشمال الباطنة1112922

إنطالقة للمشاري    ع المتقدمةشمال الباطنة1311381

اناقة  لوى العرصية للتجارة شمال الباطنة1201709

ي للتجارةشمال الباطنة1272631 ابن الوهايبر

جيتارشمال الباطنة1378859

كة حلول الحاويات شمال الباطنة1100828 كة منطقة صحار الحرة )ش  ش م م (ش 

بوابه الخزائن للتجارة والمقاوالتشمال الباطنة1083633

الخزائن للتجارةشمال الباطنة3028739

البستان المنب  ش م مشمال الباطنة1337631

شعاع المستقبل الحديث  للخدمات التجارية ش م مشمال الباطنة3083896

ة للتجارةشمال الباطنة1421879 ز طموح الباطنة الممب 

-شموخ الفليج الذهبية شمال الباطنة1129769

مشاري    ع الصادق المتكامله للمقاوالت ش م مشمال الباطنة1031694

ي تضامنيةشمال الباطنة3228584
كة ابراهيم وعبدهللا ابناء سعيد بن عبدهللا الغيب  ش 

ةشمال الباطنة1408385 ز ساحة المدينة الممب 

تقنية الصفاء للتجارةشمال الباطنة3138542

ابو يعقوب للتجارة والمقاوالتشمال الباطنة1414014

ز العجمي للتجارة والمقاوالتشمال الباطنة1411159 عباس حسي 

يكي للتجارة والمقاوالتشمال الباطنة1411416 مبارك سالم مبارك البر

أسوار الهمبار العرصيةشمال الباطنة1400671

كواش صحار للتجارةشمال الباطنة1236863



كة ابن الصحراء التجارية ش م مشمال الباطنة3150780 ش 

االعتماد لخدمات البحرية ش م مشمال الباطنة1380810

مركز عمار التخصضي للعيون تضامنيةشمال الباطنة1146363

أنوار الديار لألعمال التجاريةشمال الباطنة1406327

اإلنشاءات العالميه لالعمال التجاريةشمال الباطنة1411906

مشاري    ع بن عمرالمتحدة للتجارةشمال الباطنة1146218

صفوة المختار للتجارةشمال الباطنة1375497

أبو إشاء للخدمات العامةشمال الباطنة1363311

بحر صالن للمقاوالت ش م مشمال الباطنة1252831

بيت النوخذه للتجارةشمال الباطنة1250842

أجياد الخابورة  الوطنية للتجارة شمال الباطنة1170211

هرمز الوطنية لالعمالشمال الباطنة1364505

سامي العامري للتجارةشمال الباطنة1387175

الزين العالي لتجارة العامهشمال الباطنة1406480

أطالل النخيل للتجارة والمقاوالتشمال الباطنة1038037

وادي الغليلة للتجارة والمقاوالتشمال الباطنة3074820

ريحان الصباح لألعمالشمال الباطنة1437932

زشمال الباطنة1312167 زمرد الهمبار الممب 

جمعه بن محمد بن مطر الوشاحي للتجارهشمال الباطنة3224287

غدير وادي رجماء للمقاوالتشمال الباطنة1078515

صمود المدينة للتجارةشمال الباطنة1361330

ة للتجارة والمقاوالتشمال الباطنة1323257 ز حبايب الممب 

مشاري    ع أضواء الطريف لألعمالشمال الباطنة1414920

علي بن حسن بن طالب العجمي للتجارة والمقاوالتشمال الباطنة1429539

خليل عباس العجمي للتجارة والمقاوالتشمال الباطنة1416582

أهداف لوى للتجارة و المقاوالتشمال الباطنة1415605

كة الشافعي الوطنيه ش شمال الباطنة3233014
 م ش م م0 م0ش 

مشاري    ع بهجة لوى للتجارهشمال الباطنة1408815

نور الزمان للتجارةشمال الباطنة1039554

األلماس النادرشمال الباطنة1402423

رياح شمال الباطنة الحديثةشمال الباطنة1251725

ي للتجارة والمقاوالت توصيةشمال الباطنة1131080 مشاري    ع ابونارص الكعبر

سعيد بن محمد النوفلي للتجارةشمال الباطنة1432500

العابر للمالحة والخدمات ش م مشمال الباطنة1300337

المحيط العابر للخدمات المالحية والتجارية ش م مشمال الباطنة1275331

بهجة الشموخ الحديثة للتجارة والمقاوالتشمال الباطنة1111855

رمال الرباط للتجارةشمال الباطنة1073329

منصة العوان الراقيهشمال الباطنة1403340

حفيت لالعمالشمال الباطنة1379280

دقم الخليج لخدمات االنشاءاتشمال الباطنة1425054

ذروة المجد الكالسيكيةشمال الباطنة1360925

ة للتجارةشمال الباطنة1206784 ز دانة الطريف الممب 

الممتازة للتجارة و المقاوالتشمال الباطنة1277124

 م ش م م0 م 0إقبال خوري ش شمال الباطنة3245500

بن قاسم العجمي للتجارةشمال الباطنة1323233

اء للتجارةشمال الباطنة1074974 روعة الخرصز

عبدهللا بن خلفان بن عبدهللا المزروعي للتجارةشمال الباطنة1398504

رموز البداية للتجارة والمقاوالتشمال الباطنة1360204

عبدالرحمن بن نبهان بن سيف الريسي للتجارهشمال الباطنة3083365

كة سفينة البحر للتجارةشمال الباطنة3145484 ش 

اعمار لوى الوطنية ش م مشمال الباطنة1326329

دار االثر العالمية ش م مشمال الباطنة1218073



يوهانتك للتجارة ش م مشمال الباطنة1231054

جمة القانونيةشمال الباطنة1217904 جمان للب  الب 

وسام الغيلشمال الباطنة1403518

ي المتحدة للتجارة والمقاوالتشمال الباطنة1149040 دار الظبر

الهندسة الرائعة ش م مشمال الباطنة1139743

بركات الزعفران للتجارة والمقاوالتشمال الباطنة1420001

مشاري    ع احمد وجاسم العجمي للتجارة تضامنيةشمال الباطنة1375322

كة التضامن الحديثة للتجارة والمقاوالت ش م مشمال الباطنة1011291 ش 

توصية/ زعيم البدايه للتجارة شمال الباطنة1088032

كرياس لالنتاج الورق ش م مشمال الباطنة1325049

همايل المزنشمال الباطنة1429652

الصقر العالي للتجارةشمال الباطنة1396450

خصيب بن محمد السعيدي للتجارةشمال الباطنة1434804

أضواء شيدة للمقاوالتشمال الباطنة1411374

ة لألستثمارشمال الباطنة1380069 ز المشاري    ع الممب 

التقدم الوطنية ش م مشمال الباطنة1375549

ي للتجارة والمقاوالت شمال الباطنة1133870
سهول حيلس 

دار العز للمقاوالتشمال الباطنة1235843

أبرار الفاو للتجارةشمال الباطنة1206523

 م ش م م0 م0دانة الفاو ش شمال الباطنة3222330

سلطان العالمية للتجارةشمال الباطنة1323461

أبراج التطور العالمية ش م مشمال الباطنة1368731

ين للتجارة شمال الباطنة3226468 ز بسمة الغب 

سالم بن محمد بن عبدهللا المقبالي للتجارة شمال الباطنة1090536

عبدهللا بن أحمد بن محمد السعديشمال الباطنة3025462

كة منطقة حرة ش م مشمال الباطنة1202704 الفتات العالمية ش 

كة الهيذام للتجارة والمقاوالتشمال الباطنة3185737 ش 

رؤية الخليج المتكاملة للتجارةشمال الباطنة1147985

دار صحار العقاري ش م مشمال الباطنة1086638

للمقاوالتشمال الباطنة1250978 ز نجم الجبال الممب 

ي خلفان راشد العلوي للتجارةشمال الباطنة1408818
 
شوف

المغوار العالميةشمال الباطنة1342006

ةشمال الباطنة1368194 ز بنت الشمال الممب 

اإلعمار العالمية الحديثة للتجارة والمقاوالت ش م مشمال الباطنة1291224

فرسان الوقيبة للتجارة والمقاوالتشمال الباطنة1384586

ق المتكاملشمال الباطنة1432627 الغد المرس 

واحه شمال الباطنه للتجارةشمال الباطنة1055610

رمال البليده المتحدة للمقاوالتشمال الباطنة1368262

مركز الرمال للتجاره ش م مشمال الباطنة1394426

حارث الوطنية للتجارة شمال الباطنة1130912

صحارلبيع مواد البناء والمواد الصحيه والكهربائيه ش م مشمال الباطنة1009897

ة للتجارةشمال الباطنة1247202 ز مشاري    ع لمسات لوى الممب 

كة القريه الحديثه للتجاره تضامنيةشمال الباطنة3314847 ش 

ي للتجارةشمال الباطنة1038687
مؤسسة محمد بن علي بن إبراهيم البلوش 

.جبال ظبيان للتجاره شمال الباطنة1002744

ةشمال الباطنة1426779 ز مشاري    ع الشفق االبيض المتمب 

ي للتجارةشمال الباطنة1041752
عبدهللا بن علي بن سعيد السنانز

الجيل المعارص للتجارة ش م مشمال الباطنة1075316

وردة الربيع الصفراءشمال الباطنة1340896

سواحل الملتف  للتجارة شمال الباطنة1214939

واحة عمان للغاز الصناعي ،، ش م مشمال الباطنة1029199

ي للتجارة والمقاوالتشمال الباطنة1090891
عبدهللا بن محمد بن علي الغيالنز



هزيم صحار للتجارة والمقاوالتشمال الباطنة1404465

الوطنية لألبداعشمال الباطنة1412174

أساس الصغرى ش م مشمال الباطنة1385234

عتمان للتجارةشمال الباطنة1402363

حصون وادي الحواسنة للتجارهشمال الباطنة3190536

اسوار العفيفه للتجارهشمال الباطنة3241475

محطة لوى للخدماتشمال الباطنة1413038

مؤسسة صحار للتجاره والنقل والمقاوالتشمال الباطنة3163903

يمي للمقاوالت توصيةشمال الباطنة1128510 كة حصون البر ش 

إطاللة المجد للتجارةشمال الباطنة1250856

ي للتجارةشمال الباطنة1334020 قوافل وادي حيبر

الرزق الدوليةشمال الباطنة1412848

مؤسسة ساس الحكمة شمال الباطنة1127092

مشاري    ع شموخ مجيس للتجارةشمال الباطنة1245459

مشاري    ع الهنائية الوطنية للمقاوالتشمال الباطنة1423012

أنوار المعقله الذهبيه للتجارة المتكاملةشمال الباطنة1416925

زوايا شناص للتجارةشمال الباطنة1264165

ي للتجارةشمال الباطنة3234495
خالد بن علي بن خادوم البلوش 

سجايا مجز العالمية للتجارة والمقاوالتشمال الباطنة1403263

مؤسسة ساعد الكيومي للتجارةشمال الباطنة3000397

رصوح ينبع للمقاوالتشمال الباطنة1218639

واحة الهاملية للتجارةشمال الباطنة1233664

جناد للتجارةشمال الباطنة1416252

أضواء الصويحرة للتجارةشمال الباطنة3234215

أبراج الواحة العالميةشمال الباطنة1411439

عبدهللا بن خلف بن سعيد العمري للتجارة شمال الباطنة1100521

كة العمانية لدرفلة االلمنيوم ،شمال الباطنة1107333 الرس 

توصية- أبو عبد الملك القطيطي للمقاوالت شمال الباطنة1059775

خميس بن سالم بن عبدهللا القطيطي للتجارةشمال الباطنة3112080

ز للتجارةشمال الباطنة1423492 شذى السني 

الصحاري الهادئة الحديثة للتجارة شمال الباطنة1184944

مشاري    ع العطار المتكاملةشمال الباطنة1414990

زشمال الباطنة1434090 ي المتمب  االبداع العرنر

ز للتجارةشمال الباطنة1346794 ي الممب 
محمد الغيب 

ة للتجاره والمقاوالتشمال الباطنة1412107 ز كه االبداع المتمب  ش 

المهندم المتحده ش م مشمال الباطنة1325741

ى الوطنية تضامنيةشمال الباطنة1421574 مشاري    ع شموخ مجز الكبر

الذهبية للخضار والفواكهشمال الباطنة1318018

مدينة االحالم المتكاملةشمال الباطنة1412406

أجواء الغديرشمال الباطنة1075956

كة منطقة حرة )تكنولوجيا السوائل شمال الباطنة1344796 ش م م (ش 

أضواء صحار العالميةشمال الباطنة1166328

شعاع الغروب للتجارة شمال الباطنة1175322

مؤسسة فرسان البداية للتجارةشمال الباطنة1258597

جوهرة الهيوف المتألقة للتجارةشمال الباطنة1390221

ي للتجارةشمال الباطنة1384343 نجوم الغوانر

ي للتجارةشمال الباطنة1333111
أبو هاجر البلوش 

يكةللتجارة والمقاوالت ش م مشمال الباطنة1219127 خديم علي نعيف الفتخ وش 

إنجاز الخليجشمال الباطنة1323930

كة العمانية لمحطة الحاويات العالمية ش م مشمال الباطنة1810839 الرس 

مؤسسة أحمد بن سليمان الكيومي للتجارة والمقاوالت شمال الباطنة3025004

مشاري    ع نفحات صحار المتحدة ش م مشمال الباطنة1081171



لؤلؤة الشمال الجديدة توصيةشمال الباطنة1223727

ة للتجارةشمال الباطنة1080184 لؤلؤة الشمال المنب 

ي للتجارةشمال الباطنة3094219 راشد بن سعيد بن سالم الذيانر

جسور لالنشاء والتعمب شمال الباطنة1400926

مؤسسة سعيد بن خلفان القطيطي للتجارة والمقاوالتشمال الباطنة3007294

ي للتجارةشمال الباطنة1062195
أحمد بن مصبح بن سعيد القريبز

خليفه بن علي الجابري للتجارةشمال الباطنة1040597

ز ش م مشمال الباطنة1258596 ق الممب  محور الرس 

أفنان صحار العالميةشمال الباطنة1432240

بحور الدوانيج للتجارةشمال الباطنة1329705

زشمال الباطنة1308273 مشاري    ع الوقت الممب 

بوابة شناص الشماليةشمال الباطنة1331774

ي الحديث للتجارةشمال الباطنة1344081
الحبل الفضز

هرمز العالمية لإلستثمار ش م مشمال الباطنة1040066

أطياف الحد للتجارة والمقاوالتشمال الباطنة1403438

قسط لإلستثمارشمال الباطنة1383673

الخيال لألعمال والتطوير والمقاوالتشمال الباطنة1409908

بيشك العالميهشمال الباطنة3313425

العراد العالميه للتجاره والمقاوالتشمال الباطنة1403364

ي للتجارةشمال الباطنة1415211 عبدالملك بن سعيد بن سالم اليعقونر

ابو سعيد الدوليهشمال الباطنة1383705

شبل الجزيرة للتجارة والمقاوالتشمال الباطنة1429268

االبراج العالمية المثاليةشمال الباطنة1403254

اق للمقاوالتشمال الباطنة1421813 سما االش 

أرزان للتجارة والمقاوالت ،، ش م مشمال الباطنة1025520

نجله عبدهللا سيف العمرانيةشمال الباطنة1385141

ة للتجارةشمال الباطنة1047536 ز جبال األمل الممب 

مؤسسة عبدالرحمن بن عبدهللا الفارش للتجارةشمال الباطنة3039501

ز للتجارةشمال الباطنة1306854 تاج االمل الممب 

بن كيدية للتجارة والمقاوالتشمال الباطنة1004296

ة للتجارةشمال الباطنة1260940 ز سما الخابورة الممب 

كائه للتجارة تضامنيةشمال الباطنة1211882 محمد سلطان الكندي وش 

الشوامخ العالية للتجارةشمال الباطنة1414679

مشاري    ع دانة الزاهية الماسيهشمال الباطنة1410884

ز للتجارةشمال الباطنة1400750 التطور الصاعد الممب 

اقة الوقيبة للتجارةشمال الباطنة1326308 أش 

ي للبناء والتعمب  والتجارةشمال الباطنة1200453
الخنبس 

روافد البحار المتحدة للتجارة شمال الباطنة1203675

الجوده واألتقان للمشاري    عشمال الباطنة1380556

رمال العوير للتجارة والمقاوالتشمال الباطنة1045420

ة للتجارة والمقاوالتشمال الباطنة1379003 ز ابن عبدهللا الممب 

كة مطاحن صحار ش م مشمال الباطنة1167218 ش 

لؤلؤة شناص الكاملة للتجارةشمال الباطنة1441520

عادل الصولي للتجارة والمقاوالتشمال الباطنة1185894

زشمال الباطنة1367736 سهول القصبية الممب 

زوايا الحور للتجارةشمال الباطنة1416645

ز للتجارةشمال الباطنة1334690 ي الممب  الجرس الذهبر

وادي فزح للتجارةشمال الباطنة1416699

ي للتجارة والمقاوالت شمال الباطنة1140620
مؤسسة يعرب الهنانى

ضياء األفق المتألقة للتجارةشمال الباطنة1380787

دانة فزح للتجارةشمال الباطنة1375293

وكم شمال الباطنة1118675 كة منطقة حرة)شمس بب  ش م م (ش 



جبال السقلهشمال الباطنة1299091

أصالة الهاملية للتجارة والمقاوالتشمال الباطنة1426765

مؤسسة رمال الديمة الحديثة للتجارة والمقاوالتشمال الباطنة1243131

ة للتجارةشمال الباطنة1228688 ز ى الممب  مشاري    ع برس 

عبب  الطيبات للتجارهشمال الباطنة3034429

التمام للمقاوالت توصيةشمال الباطنة1412090

كة منطقة حرة)جيت شبنج لوجستيك كلوبل شمال الباطنة1338204 ش م م (ش 

مصنع المنشفه الذهبيهشمال الباطنة3188884

خدمات التعديل واالبتكارشمال الباطنة1407644

العميد العالميةشمال الباطنة1391583

أركان العاصمة المتقدمةشمال الباطنة1400905

كه الرمال الزاهيه للتجاره تضامنيةشمال الباطنة3189813 ش 

مؤسسة الخلود المتحدةشمال الباطنة1411358

يشمال الباطنة3006972 جعفر بن داود بن علي الكرس 

هرمز المتحدة للمقاوالت ش م مشمال الباطنة1046294

ة للتجارة شمال الباطنة1217173 ز أسوار السويق الممب 

اء   شمال الباطنة1128163 توصية- ربوع قطر الخرصز

كة منطقة حرة )سبائك ومعادن الخليج شمال الباطنة1353468 ش م م (ش 

مؤسسة الرشيدي العربية للتجارةشمال الباطنة1116869

ي للتجارة ش م مشمال الباطنة1364738 نسايم الغوانر

مشاري    ع امنيات للتجارة المقاوالتشمال الباطنة1410640

ينابيع الهنبار العالمية للتجارةشمال الباطنة1410632

ي ش م مشمال الباطنة1330635 مجمع البهجة الطبر

انوار شناص المتحدة للتجارةشمال الباطنة1209169

ح للتجاره والمقاوالت ش شمال الباطنة3314820 ي المبر كة روانر
 م0 م 0ش 

مراس الدولية للخدمات و اإلستثمارشمال الباطنة1270838

القاسم للمشاري    ع التجاريةشمال الباطنة1107487

نقاط لالعمالشمال الباطنة1428882

كة منطقة حرة)الخدمات و التجارة للرخام شمال الباطنة1136524 ش م م (ش 

عبدهللا بن حمد السابعي للتجارة والمقاوالتشمال الباطنة3087590

ي للتجارة شمال الباطنة1192346
كة السابعي والبلوش 

تضامنية- ش 

ي للتجارة والمقاوالتشمال الباطنة1412934
مؤسسة احمد البلوش 

بن نادر للتجارة والمقاوالتشمال الباطنة1425197

كة أعمار للهندسة العالميهشمال الباطنة1413814 ش 

أبو مرتضز الروشدي للتجارة والمقاوالت شمال الباطنة1121396

يشمال الباطنة1421865
مشاري    ع هاجر اسماعيل البلوش 

مشاري    ع الذيب الوطنية للتجارة والمقاوالتشمال الباطنة1333872

ساج لالعمال الرائدةشمال الباطنة1418349

اقة الصويحرة للتجارةشمال الباطنة1412660 اش 

المصادر اإلنشائية للمقاوالتشمال الباطنة1266100

ةشمال الباطنة1275302 ز مشاري    ع المحمود الممب 

مزايا شليم المتكاملهشمال الباطنة1401383

مزايا الشويميه المتكاملهشمال الباطنة1401397

روائع الحد للتجارةشمال الباطنة1209617

لمسات االبداع الوطنيةشمال الباطنة1420268

ز للتجارة توصيةشمال الباطنة1142599 المحيط االطلسي المتمب 

رحال الباديه للتجارهشمال الباطنة3314685

ي الحديثةشمال الباطنة1357748
مشاري    ع راشد الغيالنز

النماء لالستشارات الهندسيةشمال الباطنة1315430

رواق األزهار للتجارةشمال الباطنة1364674

محالت ومخابز البسمه ش م مشمال الباطنة1129962

الملكة األول للتجارةشمال الباطنة1413419



المتطورة للصناعات البالستيكيةشمال الباطنة1298748

بركة للتجارة والخدمات الصناعيةشمال الباطنة1405189

ز للتجارة والمقاوالتشمال الباطنة1413324 شمس الغيوم الممب 

ةشمال الباطنة1387350 ز ي لألعمال المتمب 
 
الرف

زهور العاصمة الذهبية للتجاره والمقاوالتشمال الباطنة1404916

مؤسسة أبو عزان األنصاري للتجارة والمقاوالتشمال الباطنة3146278

تاج الطريف للتجارةشمال الباطنة1250962

بلورة صحار للتجارة ش م مشمال الباطنة1075128

صخور بابل ش م مشمال الباطنة1061867

ي للتجارة و المقاوالتشمال الباطنة1274020
احمد عبدهللا احمد البلوش 

ة للمقاوالتشمال الباطنة1267255 ز اإلنماء الممب 

ي للمشاري    ع المتكاملةشمال الباطنة1131390
جمعه البلوش 

مؤسسة ال فضل للتجارة والمقاوالتشمال الباطنة3004724

ز للتجارة والمقاوالتشمال الباطنة1155738 نجم الرسحات الممب 

رموز المزن المتألقهشمال الباطنة1426138

ة للتجارة و المقاوالتشمال الباطنة1428245 ز بهجه الغيل الممب 

افاق الغيل العرصيه للمقاوالتشمال الباطنة1412172

شيخة بنت صقر بن هاشل المقباليةشمال الباطنة1379705

ز المجدشمال الباطنة1386522 كبز

سهول صحارشمال الباطنة1343982

مشاري    ع واحة صحار المتكاملة للتجارة شمال الباطنة1201498

حصن صحار العالميةشمال الباطنة3201350

اءللتجارةشمال الباطنة1211326 سهول صحار الخرصز

امواج السويق الرائدةشمال الباطنة1437483

اركان الشمال الحديثةشمال الباطنة1436164

أركان الشمال المتطورةشمال الباطنة1424922

ز سور المزاري    ع لالعمالشمال الباطنة1405389 حطي 

ي ش م مشمال الباطنة3175014 نظارات النجم الذهبر

أضواء الغليل للتجارة والمقاوالتشمال الباطنة1392294

وهج البدايه الوطنيهشمال الباطنة1411644

أركان الجزيره الحديثة شمال الباطنة1086585

ق العرصية للتجارة تضامنيةشمال الباطنة3081699 رذاذ الرس 

يا التكامليةشمال الباطنة1402058 سما الب 

بن مريشد للتجارهشمال الباطنة3228266

امواج العطاء للتجارةشمال الباطنة1092417

مشاري    ع ماجد الشبلي الوطنيةشمال الباطنة1421003

بنت النوخذة للتجارة شمال الباطنة1090883

ي للتجارة والمقاوالتشمال الباطنة3191788
عبيد بن مبارك بن عبيد الدهمانز

أنوار صحم للتجارةشمال الباطنة1421043

العهد السامي للتجارة ش م مشمال الباطنة1338482

مدار اللؤلؤة الحديثةشمال الباطنة1320448

أجياد صحار الحديثةشمال الباطنة1407900

مؤسسة الصدارة العالمية للتجارةشمال الباطنة1277009

الحلول المبدعة الهندسية ش م مشمال الباطنة1104485

ربوع المدينة الوطنية  للتجارة والمقاوالت شمال الباطنة1170784

روافد الفلج الوطنيةشمال الباطنة1280631

كيان هرمز الدولية للتجارة و المقاوالتشمال الباطنة1361942

مشاري    ع الهناء العرصية للمقاوالت ش م مشمال الباطنة1113769

خلفان بن راشد بن حمد بن محمد الخزيمي للتجارةشمال الباطنة1149619

عبدالرحمن الشبلي للتجارة والمقاوالتشمال الباطنة1429644

مشاري    ع عبدهللا الشبلي المتكاملةشمال الباطنة1429645

ق االوسط لخدمات االنابيب شمال الباطنة1133558 كة الرس  كة منطقة حرة)ش  ش م م (ش 



علي بن حمد بن سيف البادي للتجارةشمال الباطنة1094686

اس المتحدةشمال الباطنة1175996 مب 

تاج المعالي الوطنية للتجارةشمال الباطنة1341528

عادل بن عبدهللا بن محمد المعمري للتجارة شمال الباطنة1108548

قية للتجارةشمال الباطنة1029724 سحر الرس 

ق الحديثه للمقاوالتشمال الباطنة1172656 اسوار الرس 

مؤسسة الزبب  الشمالية ش م مشمال الباطنة3047075

اضواء شمال الباطنة الحديثةشمال الباطنة1385826

مصنع أبو الجوري لتعبئة البهارات والتوابل توصيةشمال الباطنة1143876

نجود الهمس للتجارةشمال الباطنة1420270

اقه سور المزاري    ع للتجارةشمال الباطنة1341148 اش 

ليالي الهمس للتجارةشمال الباطنة1419603

اقة المعمري للتجارةشمال الباطنة1422788 اش 

حمد بن سيف بن حمد المعمري للتجارةشمال الباطنة1419642

علي بن خلف الشيدي للتجارة والمقاوالتشمال الباطنة1403469

مشاري    ع احمد بن عبدهللا بن عبدالعزيز المزروعيشمال الباطنة1416493

كة المصباح لتجارة االلمنيوم والزجاج ش م مشمال الباطنة1057628 ش 

قرص االمل للتجارةشمال الباطنة1248279

مفاتيح السعادة الذهبيةشمال الباطنة1264398

جبال مسلف الشامخة للتجارةشمال الباطنة1211866

آفاق شمال الباطنة الحديثة للتجارة تضامنيةشمال الباطنة1189955

ألسي للخدمات المالحية ش م مشمال الباطنة1053033

ابو الجابر الشبلي للتجارة والمقاوالت توصيةشمال الباطنة1350505

ضياء الباطنة الذهبية للتجارة والمقاوالتشمال الباطنة1149139

مؤسسة سهول البداية لألعمال الحديثهشمال الباطنة1366565

ز للتجارةشمال الباطنة1251174 ليالي التمب 

اآلفاق للتنمية الصناعية ش م مشمال الباطنة1001684

ةشمال الباطنة1254110 ز الريف الممب 

مشاري    ع الديار للتجارة والمقاوالتشمال الباطنة1423291

زشمال الباطنة1360526 يمي الممب  أفق البر

اق للخدمات الشاملةشمال الباطنة1130652 كة البر ش 

أطاللة األبراج المثاليةشمال الباطنة1419993

قة لالعمال التجاريةشمال الباطنة1425987 المدن المرس 

ي الحديثة للتجارة تضامنيةشمال الباطنة1104403
نجوم الملتف 

ة للتجارةشمال الباطنة1414889 ز مزون صحار الممب 

ي للمقاوالت توصيةشمال الباطنة1220917
ز
الغدير الصاف

سحايب الباطنه للتجارةشمال الباطنة1415896

روعة الرصمي للتجارة والمقاوالتشمال الباطنة1036795

أبعاد لالستشارات الهندسيةشمال الباطنة1387067

المعبر التجاري للتعمب شمال الباطنة1385086

القصبية المتجددة للتجارةشمال الباطنة1393801

ي للتجارةشمال الباطنة3236625
ز
التنوف

روضة الريف للتجارةشمال الباطنة3018563

الجوري لاللمنيوم والتجارةشمال الباطنة1360827

ج الالمعةشمال الباطنة1408048 سماء البر

ج المتحدةشمال الباطنة1316224 سماء البر

افاق رخيوت العالميةشمال الباطنة1231906

ء الهادي للتجارة والمقاوالت ش م مشمال الباطنة3070557 الشاطي

علي بن مسلم بن راشد الباديشمال الباطنة3015491

مستشفز النخبة ش م مشمال الباطنة1327198

ماسة الخليج الدولية ش م مشمال الباطنة1281149

كة الدعم المثالي للتجارة ش م مشمال الباطنة1340090
ش 



ركن اإلبداع الحديث لإلنشاءات ،،شمال الباطنة1094855

جمعه بن راشد بن عبيد المزروعي للتجارة والمقاوالتشمال الباطنة1402429

دار الوفاء لألعمالشمال الباطنة1400362

طاقة البحار للتجارة و المقاوالتشمال الباطنة1419479

ز للتجارة والمقاوالتشمال الباطنة1358709 أبو عديل الممب 

مؤسسة لمسات الباطنة للتجارةشمال الباطنة1005390

زوايا الحجر الطبيعي للتجارةشمال الباطنة1319871

ق الخليج المتحدة للمقاوالت ش م مشمال الباطنة1040596 ش 

الطفوف للتجارهشمال الباطنة3139212

مؤسسة هادي للتجارة والمقاوالتشمال الباطنة1396776

أسدام لألعمالشمال الباطنة1420586

المواسم للتجارةشمال الباطنة3092224

مؤسسة هالل الشمال للتجارة شمال الباطنة1195946

سالم بن خليفة بن سالم الصالخي للتجارةشمال الباطنة3121402

ةشمال الباطنة1430698 ز سماء مشعل الممب 

شموخ الجود الذهبيهشمال الباطنة1236691

دار السعد للتجارة والمقاوالتشمال الباطنة1407479

نبع جبال الحور ش م مشمال الباطنة3043720

سلطان للتجارة والمقاوالتشمال الباطنة1412740

كة ابناء القالف الحديثه للتجارة ش م مشمال الباطنة1058576 ش 

بنت القالف للتجارة ش م مشمال الباطنة1224971

ز مجان للتجاره والمقاوالت ش م مشمال الباطنة1019717 رياحي 

أبو سخر العجمي للتجارةشمال الباطنة1141620

رواد الجودة للتجارة والمقاوالت ،، توصيةشمال الباطنة1038454

ي الدولية ش م مشمال الباطنة1200667 مصنع البالستيك الذهبر

مؤسسة عبدهللا بن حميد القمشوعي للتجاره والمقاوالتشمال الباطنة3002284

تاج الفلج للتجارة والمقاوالت ش م مشمال الباطنة3141349

مزون صحار الحديثة للتجارة والمقاوالتشمال الباطنة1390425

كة الغرائب للتجارة والمقاوالت ش م مشمال الباطنة3013030 ش 

أضواء السهيلة للتجارةشمال الباطنة1041168

جوهرة شمال الباطنةشمال الباطنة1329280

مشاري    ع كروان المتطورةشمال الباطنة1400315

ة للتجارةشمال الباطنة1416946 ز لؤلؤة مخيليف الممب 

ين للتجارة والمقاوالتشمال الباطنة1368085 ز روضة الغب 

أغصان لوى للتجارةشمال الباطنة1315375

نسائم لوى الذهبية للتجارةشمال الباطنة1215052

مؤسسة سالم بن مانع الجهوري للتجارة والمقاوالتشمال الباطنة3029891

لؤلؤة الخليج العالمية للتجارةشمال الباطنة1415482

واحات  السهول العرصية للتجارة و المقاوالت شمال الباطنة1197213

للتجارة والمقاوالتشمال الباطنة1412244 ز سد بوش  المتمب 

طالل المعمري للمشاري    ع الحديثةشمال الباطنة1428067

مشاري    ع وحيد الفارشي الوطنيةشمال الباطنة1416551

براري الغيل المتحدةشمال الباطنة1400149

فاطمة العامرية للمشاري    ع الحديثةشمال الباطنة1438617

مشاري    ع فتخي المتكاملةشمال الباطنة1416554

مشاري    ع بريق الغيلشمال الباطنة1406075

عبدالمجيد للمشاري    ع التجاريةشمال الباطنة1438629

مشاري    ع عبدالرحمن الشاملةشمال الباطنة1416519

ي للتجارة والمقاوالتشمال الباطنة1421005
عبدهللا البلوش 

سعيد المعمري للمشاري    ع التجاريةشمال الباطنة1428035

مشاري    ع اسماعيل المتكاملةشمال الباطنة1429635

مشاري    ع زياد الشبلي التجاريةشمال الباطنة1429646



بريق الغيل الالمع للتجارة والمقاوالتشمال الباطنة1406080

ي للمشاري    ع التجاريةشمال الباطنة1438628
زهب  الحوسبز

ي الحديثةشمال الباطنة1414877
مشاري    ع اليسع البلوش 

حمد علي محمد المزروعي للتجارة والمقاوالتشمال الباطنة1416442

قوة المستقبل للتجارة شمال الباطنة3145115

مزايا نبر العالميةشمال الباطنة1401676

رمال الشهامةالمتحدة للتجارة والمقاوالتشمال الباطنة1355806

ة للتجارة والمقاوالتشمال الباطنة1426959 ز زهرة الربيع الممب 

مؤسسة سيف بن سليمان بن سيف الجهورى للتجاره والمقاوشمال الباطنة3002683

شذى الخابورة الحديثة للتجارة ش م مشمال الباطنة1168114

درر صحم للتجارة تضامنيةشمال الباطنة1247504

ةشمال الباطنة1110276 ز بن بركت للمشاري    ع المتمب 

الباطنة العالمية ،، ش م مشمال الباطنة1019083

محمد بن خميس بن علي العجمي للتجارة والمقاوالتشمال الباطنة1075042

كة واحة الجمان العالمية ش م مشمال الباطنة1120136 ش 

بيت الصويحرة للتجارةشمال الباطنة1312381

مها الصويحرة للتجارةشمال الباطنة1381202

ز للخدمات الفنية والصناعية ش م مشمال الباطنة1126942 اكت ريسورسب  كونب 

شموع الباطنه للتجارهشمال الباطنة3171051

فيصل بن عبدهللا بن راشد السعيدي للتجارة توصيةشمال الباطنة1359014

ةللتجارةشمال الباطنة1283676 ز المزن الممب 

اإلختيار األول الجديد ش م مشمال الباطنة1308768

أمجاد بحر العرب للتجارة والمقاوالت ش م مشمال الباطنة1032227

مشاري    ع أبو أوس المتحدةشمال الباطنة3238156

مشاري    ع ملتف  األوديةشمال الباطنة1406795

شاج مجيس للتجارةشمال الباطنة1392278

جمعه بن غانم بن سويدان الجابري للتجارهشمال الباطنة3075826

الشمس الفضية للخدمات التجاريةشمال الباطنة1376145

ي للتجاره والمقاوالتشمال الباطنة3237788 ابو جواد الكرس 

أم مريم  البتول للتجارة شمال الباطنة1065865

علي بن راشد بن بريك الكيومي للتجارةشمال الباطنة3092569

مشاري    ع فيصل الشيخ الحديثة للتجارة شمال الباطنة1206290

بريق شناص المتحدة للتجارةشمال الباطنة1424552

أحمد بن علي عبدهللا المعمري للتجارة والمقاوالتشمال الباطنة1405483

خط البحر اآلمن اللوجستيةشمال الباطنة1288302

أبو جبب  للتجارةشمال الباطنة1004572

مشاري    ع النهرين المتكاملةشمال الباطنة3113264

ز صحم الوارفةشمال الباطنة1419891 بساتي 

الراية لألعمال المتكاملةشمال الباطنة3097927

دار المرام الحديثة للتجارة شمال الباطنة1166465

أبو مرام العالمية ش م مشمال الباطنة1072696

انوار لوى للتجارة والمقاوالتشمال الباطنة1413126

الخطوة الدولية لألنشاء والتعمب شمال الباطنة1425902

مؤسسة الخالوى للتجارهشمال الباطنة3025276

عمار عبدهللا سيف الشافعي للتجارة والمقاوالتشمال الباطنة1301333

دار السعادة الوطنية للتجارة والمقاوالتشمال الباطنة1380657

نسمة الحويل العرصية للتجارةشمال الباطنة1433746

عبدالعزيز عبدهللا الشافعي للتجارة والمقاوالتشمال الباطنة1315519

مستقبل صحار الواعد ش م مشمال الباطنة1269023

ز الحديثة للتجارة والمقاوالتشمال الباطنة1397649 بوابة التمب 

مدرسة عالم التعلم الخاصة ش م مشمال الباطنة1327718

أساطب  صحار الرائدهشمال الباطنة1428440



غدير الجبل للتجارهشمال الباطنة3091139

كة رزق الدوليه ش م مشمال الباطنة1258414 ش 

مؤسسة المقام الشامخ للتجارة والمقاوالتشمال الباطنة1393093

كة حسن بن سعيد بن حسن الرواحي وولدة للتجارة توصيةشمال الباطنة3142205 ش 

سفينة الصحراء للتجارة و المقاوالتشمال الباطنة1417092

كة نسور البداية الماسية توصيةشمال الباطنة1314346 ش 

علي بن سليمان بن سعيد المعمري للتجارةشمال الباطنة3075931

ز للتجارة والمقاوالت شمال الباطنة1187003 نجم األفق الممب 

إبداعات شناص العرصية للتجارة والمقاوالتشمال الباطنة1248258

عبدهللا بن سالم بن محمد المقبالي وولده للتجارة توصيةشمال الباطنة1282350

اس لوى الماسية للتجارة والمقاوالتشمال الباطنة1286674 مشاري    ع نبر

الجدران للتجارة والمقاوالتشمال الباطنة1358303

ة للتجارةشمال الباطنة1359542 ز شمس الكون الممب 

أركان صحار المتطورةشمال الباطنة1382331

طموح صحار المتكاملةشمال الباطنة1223796

زشمال الباطنة1317248 التعاقد الممب 

كة هضبة صحار للتجارة والمقاوالت شمال الباطنة3146588 -ش 

واحات صحار لألعمالشمال الباطنة1355652

بستان صحار لألعمالشمال الباطنة1415516

ةشمال الباطنة1374126 ز الجميله للمشاري    ع المتمب 

معبر مضيق هرمز للتجارة توصيةشمال الباطنة1346986

خليل بن خلف بن سعيد المعمري للتجارةشمال الباطنة1068836

سندس االندلس للتجاره والمقاوالتشمال الباطنة3314383

منار السبيل للتجارهشمال الباطنة3217833

ي الحديث للتجارة والمقاوالتشمال الباطنة1403415
القلم الفضز

الباطنة الدولية للهندسة والخدمات ش م مشمال الباطنة3238440

بوابة شناص للتجارهشمال الباطنة3072207

بالفيكس ش م مشمال الباطنة1285151

كة جص عمان ش م مشمال الباطنة1089839 ش 

ي للمشاري    ع الحديثة للتجارةشمال الباطنة1193398
أبو سالم البلوش 

كة بشائر سيح سندهه للتجاره تضامنيةشمال الباطنة3137988 ش 

زبرجد صاللة للتجارة ش م مشمال الباطنة1345534

ز اإلمارات ش م مشمال الباطنة1101502 محالت ومخبر

ة ش م مشمال الباطنة1073727 ز ى الممب  الرؤيا الكبر

ة للتجارة شمال الباطنة1212699 ز االروقة الممب 

مركز الشافعي للخدماتشمال الباطنة1295693

مركز الخدمات التجاريهشمال الباطنة1326577

تالل لوى الحديثة للتجارة والمقاوالتشمال الباطنة1380773

المحيط للمقاوالت والهندسه واالنظمة ومكافحة الحريقشمال الباطنة1403015

محطة الجديدى لتعبئة الوقود توصيةشمال الباطنة3214265

ونزيهشمال الباطنة1321705 مشاري    ع االطلس البر

الغصون الماسية للتجارة والمقاوالتشمال الباطنة1419191

أجواء العاصمة العالمية للتجارةشمال الباطنة1405232

ز للتجارةشمال الباطنة1267371 أبو شهاب الممب 

إنماء الخابورة للتجارةشمال الباطنة1082112

الضوامر للتجارةشمال الباطنة3118576

ي للتجارة والمقاوالتشمال الباطنة1405252 عبدهللا صالح سليمان المفرحر

ربوع سندهه لالمجادشمال الباطنة1403801

ربوع صحار لألمجادشمال الباطنة1406270

أسوار العوينات للتجارة والمقاوالتشمال الباطنة1024044

جرس السويق العالمية للتجارةشمال الباطنة1209791

اء الوطنية للتجارة والمقاوالت شمال الباطنة1139636 ش م م- الروضة الخرصز



كة اطالل السويق للتجاره والمقاوالت ش م مشمال الباطنة1665197 ش 

ي وولدة للتجارة والمقاوالت توصيةشمال الباطنة1100532
سعيد المعيبز

يكه توصيةشمال الباطنة1159346 ي الوطنية وش 
كة سعيد المعيبز ش 

اصيل للبهارات ش م مشمال الباطنة1188942

التكاتف العالمية ش م مشمال الباطنة1094892

كاه  للتجاره ش م مشمال الباطنة3084477 ي وش 
كة سعيد بن نارص المعيبز ش 

كاه ش م مشمال الباطنة1067623 ي الدولية وش 
سعيد بن نارص المعيبز

اء للبهارات ش م مشمال الباطنة1220749 مصنع أصيل الخرصز

محمد بن راشد بن محمد الفزارى للتجارةشمال الباطنة3084434

ي للتجارةشمال الباطنة3083748
صالح بن عبدهللا بن سليمان البلوش 

نجم الهمبار للتجارة والمقاوالتشمال الباطنة1402259

أشار كتم للتجارة توصيةشمال الباطنة1217264

مرتفعات الحجرشمال الباطنة1416454

أمينة بنت خليفه الشبلية للتجارةشمال الباطنة1428393

مشاري    ع الحياة الحديثه للتجارة والمقاوالتشمال الباطنة1410995

نبع صحار الحديث للتجارة والمقاوالت شمال الباطنة1139836

ي للتجارةشمال الباطنة1128763
وليد بن علي بن سليمان السنانز

ربوع االطلس للتجارةشمال الباطنة3085902

ي للتجارة والمقاوالتشمال الباطنة1063961
نايف السنانز

ز للتجارة والمقاوالتشمال الباطنة1430496 اإلتقان المتمب 

محمد بن خلفان بن سالم المعمري للتجارة والمقاوالتشمال الباطنة1400394

ريف العتيبة للتجارةشمال الباطنة1418594

رياح البوارح المتحدة الحديثةشمال الباطنة1419961

رياح البوارح المتحدة للتجارة تضامنيةشمال الباطنة1163510

درة حرمول للتجارة والمقاوالتشمال الباطنة3081583

خميس بن خليفة بن راشد الشيدي للتجارةشمال الباطنة3073432

اق للمقاوالتشمال الباطنة1425646 بهجة االش 

درايش للجمالشمال الباطنة1313694

كه اعمار الدار العربيه للتجاره والمقاوالت ش م مشمال الباطنة1185866 ش 

رامز الذهبية للتجارة ش م مشمال الباطنة1213825

ز لإلستثمار ش م مشمال الباطنة1404559 الهرم الممب 

مؤسسة علي بن سعيد بن علي المعمريشمال الباطنة3182355

نورس الحد للتجارة والمقاوالتشمال الباطنة1409927

كة الخط االصفر للتجارهشمال الباطنة3221270 ش 

مؤسسة حمد مبارك للتجارةشمال الباطنة1219104

مؤسسة المراسيل الحديثةشمال الباطنة1093219

ي لإلعاشةشمال الباطنة1433819 الجيد الذهبر

ي للتجارة ش م مشمال الباطنة1001971 الجيد الذهبر

الشفق المنب  لإلستثمارشمال الباطنة1369948

أفاق المدينة العرصية للتجارةشمال الباطنة1176821

الباطنة الدولية ش م مشمال الباطنة3179818

كة صحار لإلنشاءشمال الباطنة1367591 ش 

بدر البدور لالعمال التجاريهشمال الباطنة1393338

ساحل البنادر للتجارة تضامنيةشمال الباطنة3139166

براجيل لخدمات الطباعةشمال الباطنة1406099

بدر األندلس للتجارة والمقاوالت ش م مشمال الباطنة1013819

ثروات صحار العالميه ش م مشمال الباطنة3169588

البيت الملكي العالمي للتجارة والمقاوالتشمال الباطنة1297448

اسطورة شناص الذهبيةشمال الباطنة1400949

مالك القرطوبية للتجارة والمقاوالتشمال الباطنة1429636

مشاري    ع الطاقة لتمديد الكهرباء والمياهشمال الباطنة1378387

ز للتجارة والمقاوالتشمال الباطنة1330383 طريق الكفاح الممب 



افاق الخط الرسي    ع للتجاره والمقاوالتشمال الباطنة1249986

مرتفعات البانه للتجارةشمال الباطنة1374977

اتيجيةشمال الباطنة1199095 كة معالجة المعادن النفيسة و اإلسب  كة منطقة حرة)ش  ش م م (ش 

مشارف بينونه للتجارة والمقاوالت شمال الباطنة1158614

الضوء الساطع المتكامل للتجارة والمقاوالتشمال الباطنة1098099

الضوء الساطع للرافعات الثقيلة و النقليات ش م مشمال الباطنة1356395

الكفاءة الدولية ش م مشمال الباطنة1164118

ي للتجارةشمال الباطنة1377056 ة الذهبر  الحجب 
شاطى

ي توصيةشمال الباطنة1280301
نجم لوى الفضز

وق شناص للتجاره والمقاوالت توصيةشمال الباطنة3137694 كة ش  ش 

أمواج وادي الجهاور للتجارة والمقاوالت شمال الباطنة1010463

مشاري    ع الهواي للمقاوالت ش م مشمال الباطنة1111291

مشاري    ع صالح للتجارةشمال الباطنة1063825

الفجر للتصميمات واالستشارات الهندسيةشمال الباطنة1312897

مشاري    ع بنت سليمان الكنديشمال الباطنة1417728

فرسان صحار للتجارهشمال الباطنة3072533

قة للتجارة والمقاوالت توصيةشمال الباطنة1191827 أجيال صحار المرس 

أجياد المدينة الحديثةشمال الباطنة1417148

سال العالمية ش م مشمال الباطنة1165452

اشجان صحار للمقاوالت ش م مشمال الباطنة1231033

أشجان صحار للتجارة والخدمات الصناعية ش م مشمال الباطنة1075670

كة نبع الجزي للتجارة والمقاوالت ش م مشمال الباطنة3239535 ش 

أبراج عقدة الموانع للتجارةشمال الباطنة1325587

هابكو ش م مشمال الباطنة1316711

دانة غضفان للتجارةشمال الباطنة1428947

الحارث بن سعيد بن راشد البادي للتجارةشمال الباطنة1422687

إنجاز الباطنة للتجارة والمقاوالتشمال الباطنة1369079

السهول الذهبية الشامله للتجاره والمقاوالتشمال الباطنة1409236

ازدهار صحار الحديث للتجارة والمقاوالتشمال الباطنة1377162

كة فولتامب لمحوالت الجهد العالي ش م ع مشمال الباطنة1045927 ش 

كة العزام الوطنية للتجارة توصيةشمال الباطنة1201510 ش 

بستان فلج النديد للتجارهشمال الباطنة3038580

هويدن للمقاوالت العامةشمال الباطنة1291037

محارصز صحار للتجارة والمقاوالتشمال الباطنة1004795

كه سهل الرده للتجارهشمال الباطنة3178170 ش 

كة العرصية للرخام ش م مشمال الباطنة1194194 الرس 

كة منطقة حرة  )المؤسسة التجارية العمانية شمال الباطنة1218151 ش م م (ش 

ة للتجارةشمال الباطنة1071062 ز ياء الممب 
الب 

درة الصنقر لل    تجارةشمال الباطنة1167135

سعيد بن خصيف بن سعيد السعيدي للتجارةشمال الباطنة1170304

ي للمشاري    ع التجارية الحديثةشمال الباطنة1358719 القنونر

مؤسسة نارص بن سيف بن عامر الشبلي للتجارةشمال الباطنة3003507

رصح الشمال للتجارة والمقاوالت ،،شمال الباطنة3220346

راشد بن بخيت بن عبدهللا السعيدي للتجارةشمال الباطنة1035034

رمال غضفان المتحدة للتجارة والمقاوالتشمال الباطنة1108755

ي لإلستثمارشمال الباطنة1401186
الديوانز

ي الذكية ش م مشمال الباطنة1214082
المبانز

ي الذكية لإلستشارات الهندسية والمعماريةشمال الباطنة3198600
المبانز

بسمة للطباعة والنرس شمال الباطنة3045935

إبراهيم بن حسن بن إبراهيم المعمري للتجارة والمقاالتشمال الباطنة3040224

الميناء الحديث  للتجارهشمال الباطنة3314162

مؤسسة بن اللمكي للتجارة والمقاوالتشمال الباطنة3063496



الرسين للمنتجات األسمنتيه الحديثة ش م مشمال الباطنة1028110

الشمال للصناعات البالستيكيه ش م مشمال الباطنة3300757

احجار للتعدين ش م مشمال الباطنة1341008

كة الخليجية لصن اعة األكريلك ش م مشمال الباطنة3210197 الرس 

درة تيبات للتجارهشمال الباطنة3304221

مرايا شناص الذهبية للتجارةشمال الباطنة1264736

جوهرة القصبية للتجارةشمال الباطنة1436518

ركن البيت الجديد للتجارة والمقاوالت توصيةشمال الباطنة1264728

سور الهمبار األلماشي للتجارة والمقاوالت  شمال الباطنة1132048

محطة الخابورةشمال الباطنة3027082

ة للتجارة والمقاوالت شمال الباطنة1173328 ز ق الممب  مزايا الرس 

ةشمال الباطنة1432288 ز طموح الغشبة الممب 

مؤسسة خط الميحة للتجارةشمال الباطنة1062160

رموز الفلج الحديثة للتجارة والمقاوالتشمال الباطنة1119119

موج صحم للتجارة والمقاوالتشمال الباطنة1386151

يكي للتجارةشمال الباطنة1032816 سعيد بن خليفه بن سعيد البر

مؤسسه مرفأ شناص  للتجاره والمقاوالتشمال الباطنة3178021

أمواج النور للتجارة والمقاوالتشمال الباطنة1065876

ةشمال الباطنة1325718 ز سماء الزعفران الممب 

كة منطقة حرة)العالمية للتسويق وتوزي    ع قطع الغيار شمال الباطنة1314194 ش م م (ش 

سهيل بهوان للسيارات والتجارة المنطقة الحرة  ش م مشمال الباطنة1159790

كائها شمال الباطنة1314059 كة منطقة حرة)المتقدمة لألعمال وش  ش م م (ش 

برج حفيت للتجاره والمقاوالتشمال الباطنة3213242

مؤسسة الشعلة العرصية للتجارة والمقاوالتشمال الباطنة1290087

أبراج المزاري    ع للتجارةشمال الباطنة1289332

يشمال الباطنة3036251
مؤسسة عبدالرحمن بن علي بن حسن الزرعونز

الدوكم للتجارة شمال الباطنة1069504

ي ش م مشمال الباطنة1285098 الدقم العالمية للنقل البر

مسعود بن بخيت المقبالي للتجارة والمقاوالت ش م مشمال الباطنة3153240

كة شمال الباطنة3182479 احمد بن خميس بن سيف الجهوري وولده للتجاره توصية/ ش 

سقيا للتطوير والخدمات ش م مشمال الباطنة1302839

ي صحار للنسيج شمال الباطنة1302084
ي بيب 

ز
كة منطقة حرة)أس ف ش م ع م (ش 

ي للتجارةشمال الباطنة3062740
الرديبز

المرئية  العالمية للتجارة ش م مشمال الباطنة1091031

مشاري    ع ضيان المتألقةشمال الباطنة1423346

شموخ هيماء العالمية للمقاوالتشمال الباطنة1298123

أساس اإلجادة للتجارة والمقاوالتشمال الباطنة1406643

الليمون للتسوقشمال الباطنة1251169

البارحي الدولية للتجارة والمقاوالت ش م مشمال الباطنة1047143

برلنت الحديثة للتجارةشمال الباطنة1172998

كة عبدهللا المانعي وولده للتجاره والمقاوالت تو ش م مشمال الباطنة3152111 ش 

حافظ العالمية للتنمية واالستثمارشمال الباطنة1283063

بيت صحار الحديث للتجارةشمال الباطنة1256455

ي للتجارةشمال الباطنة1404979 حمد العبر

همس الجوهرة للتجارة والمقاوالتشمال الباطنة1425736

مشاري    ع العيديشمال الباطنة3081532

صحم للخدمات العقارية ش م مشمال الباطنة1169863

 م ش م م0 م 0سهول الدار البيضاء  ش شمال الباطنة3232395

جالس ش م مشمال الباطنة1082177 ي المتحد للفيبر
كة المصنع الوطبز ش 

ي للتجارةشمال الباطنة1292006 الكتبر

مختبر الجودة الدولي ش م مشمال الباطنة1329719

يشمال الباطنة1347564 االبداع النموذحر



كوس الشمال الحديثة للتجارة والمقاوالت شمال الباطنة1142905

كة دار الخابورة للتجارهشمال الباطنة3214982 ش 

تضامنية/ صفاء الباطنة الحديثة للتجارة والمقاوالت شمال الباطنة1094345

وادي العبب  للتجارةشمال الباطنة1060362

عطايا الخليج الحديثة للتجارة ش م مشمال الباطنة1300087

الرصوح العالية للتجارة والمقاوالتشمال الباطنة1387469

قلعة الصقور للتجارةشمال الباطنة1432185

مراشي مجان للتجارة والمقاوالتشمال الباطنة1019490

أكاليل السويق للتجارةشمال الباطنة1367509

المتانه للتجارةالمتكاملةشمال الباطنة1292093

أضواء فزح المتطورةشمال الباطنة1422035

أبو عزام الريسي للتجارة والمقاوالتشمال الباطنة3167828

الخطمة للمقاوالت توصيةشمال الباطنة1220851

مشاري    ع ضياء المجرة العالميةشمال الباطنة3217752

ش م م- المحيط االزرق المالحية شمال الباطنة3233731

ش م م- الباطنة الدولية للخدمات التجارية والبحرية  شمال الباطنة1018358

كة عبدالرضا بن محمد الشيخ وولده للتجارة توصيةشمال الباطنة3108988 ش 

احمد بن سالم بن راشد العمري للتجارةشمال الباطنة1405714

مدرسة اشبال الغد الخاصةشمال الباطنة1187393

قوافل التنمية الوطنيةشمال الباطنة1280335

جسور الخليج للمشاري    ع الرائدهشمال الباطنة1284012

خالد بن راشد سعيد الشبلي للتجارة والمقاوالتشمال الباطنة1320791

الحداثة لألعمار والخدماتشمال الباطنة1084157

كة الصالن للصناعات الغذائيه ش م ع مشمال الباطنة3157580 ش 

ة للتجارة تضامنيةشمال الباطنة1149447 ز شذى الفلج الممب 

نعايم صحار للتجارة ،، ش م مشمال الباطنة1037644

يشمال الباطنة1403423
مشاري    ع مصبح حمد الرديبز

اسوار وادي الحواسنة للتجارةشمال الباطنة1041910

مشاري    ع رمضان التجاريةشمال الباطنة1421020

كة الغضيفة الوطنية للتجارة والمقاوالتشمال الباطنة1017825 ش 

يشمال الباطنة3041700
عبدالرضاء بن نارص بن محمد الشيبانز

جوهرة مجز الحديثة للتجارة والمقاوالتشمال الباطنة1400891

ريم البوادي الوطنية للتجارة والمقاوالت شمال الباطنة1159680

مشاري    ع سجايا للتقنية الحديثةشمال الباطنة1218391

ي للتجارةشمال الباطنة1247976
مشاري    ع سلطان بن محمد البلوش 

ي مسقط ش م مشمال الباطنة1357130
توتال سيفب 

آفاق قارح للتجارةشمال الباطنة1234035

ة للتجارةشمال الباطنة1290918 ز أركان الهداية الممب 

ي للتجارةشمال الباطنة1017766
هالل بن سلطان بن عبيد الحوسبز

صالن لالنشاءات العمرانيةشمال الباطنة1254436

طيبات مطرح للتجارة ش م مشمال الباطنة1154038

سعيد خلف المزروعي للتجارة والمقاوالتشمال الباطنة1427813

قوافل الباطنة الحديثة للتجارة توصيةشمال الباطنة1209956

عميد الباطنة للمشاري    ع الحديثةشمال الباطنة1134448

ز النابض للتجارة والمقاوالتشمال الباطنة1417513 الوتي 

ابو ميار للتجارة والمقاوالتشمال الباطنة1287364

الرميم المتطوره للتجارةشمال الباطنة1379833

ي المثالية للتجارةشمال الباطنة1388159
القاضز

الجاسم لالعمال التجارية والمقاوالتشمال الباطنة1418072

الفاتك بن محمد الشبلي للتجارة والمقاوالتشمال الباطنة1418307

السديم للتجارة والمقاوالتشمال الباطنة1411661

مشاري    ع أبو إياد الحديثةشمال الباطنة1378826



ة للتجارة والمقاوالتشمال الباطنة1378337 ز رعود الصحراء الممب 

مشاري    ع الشافعي العالميةشمال الباطنة3025543

مو سسة سعيد بن عبدهللا بن سعيد البادي للتجارةشمال الباطنة1082025

التقنيات الصناعية والطاقة ش م مشمال الباطنة1261523

ة للتجارة والمقاوالتشمال الباطنة1325369 ز صحراء المرموم الممب 

نسيم للتجارةشمال الباطنة1417182

كنوز االرض الرائدة للتجارةشمال الباطنة1320128

أضواء صحارالمتكاملة للتجارة توصيةشمال الباطنة1230422

ة للتجارةشمال الباطنة1194641 ز مشاري    ع براعم الزهور الممب 

كة أنوار البداية للتجارة والمقاوالت ،، تضامنيةشمال الباطنة3301559 ش 

كيان العالميه لالستثمار و التنمية ش م مشمال الباطنة1083287

يا لالستثمار والتنمية ش م مشمال الباطنة1046615 كة الب  ش 

محطة السيف للخدمات التجاريةشمال الباطنة1285309

مؤسسة الطيف للتطوير شمال الباطنة1229580

محطة الريم لتعبئة الوقود تضامنيةشمال الباطنة3227855

اإلتقان المتكامل للتجارةشمال الباطنة1162422

ي للتجارهشمال الباطنة3229467 سلطان بن راشد بن محمد الكعبر

ي الماسيهشمال الباطنة1147771
مشاري    ع الرديبز

سليمان بن علي بن حمد الصالخي للتجارةشمال الباطنة3074293

أمواج الشمال للتجارةشمال الباطنة1406500

مزن االفراض للتجارة شمال الباطنة1116239

ه للتجارةشمال الباطنة1198300 ز الغرشوب الممب 

غزال هيما للتجارهشمال الباطنة3086143

كة هيم  ا للبالستي   ك ش م مشمال الباطنة1171793 ش 

الرؤية الشاملة للتطوير و التجارةشمال الباطنة1237923

أشواق العجمي للتجارة والمقاوالتشمال الباطنة1422977

ي للخدمات والمقاوالتشمال الباطنة1357633 القرطونر

أمجاد صحار الناظرةشمال الباطنة1421857

ةشمال الباطنة1391850 امجاد صحار الحارصز

أمجاد صحار الغابرةشمال الباطنة1392358

ة للتجارة توصيةشمال الباطنة1260047 ز أمجاد صحار المتمب 

الخوري للهندسة والمقاوالتشمال الباطنة3226980

مؤسسة المتون للتجاره والمقاوالتشمال الباطنة3118061

أنعام الملتف  للتجارةشمال الباطنة3240738

البحر اآلمن للتجارة ش م مشمال الباطنة1090064

ريف الشمال الرائدة للتجارةشمال الباطنة1410218

مؤسسة رغدان للتجارهشمال الباطنة3073521

مشاري    ع معبر الخب  الشاملةشمال الباطنة1416217

ي للمشاري    ع الشاملةشمال الباطنة1402775 المفتاح الذهبر

رموز النجاح العالميةشمال الباطنة1425671

مشاري    ع الصلت بن علي الشبلي للتجارةشمال الباطنة1411868

مدينة الوفاء العالمية ش م مشمال الباطنة1081198

يك المتحدةشمال الباطنة1341665 صقور البر

خمائل صحار للتجارةشمال الباطنة1127403

دار البيان الوطنية للتجارةشمال الباطنة1403174

نجوم صحار المتحدة ش م مشمال الباطنة1079500

المعارف للتجارةشمال الباطنة1391385

ي لالستشارات الهندسيةشمال الباطنة1334206 ابراهيم الكرس 

ي للتجارة شمال الباطنة1017299 كة ابراهيم الكرس  توصية- ش 

ي للمقاوالت ش م مشمال الباطنة3087808 ابن الكرس 

اميك ش م مشمال الباطنة1293677 الخليج للسب 

ي الوطنية للتجارة والمقاوالتشمال الباطنة1094806
 
الذوق الراف



خالد بن سيف بن سعيد الشيدي للتجارة والمقاوالتشمال الباطنة3196585

سليمان بن محمد بن سعيد البوسعيدي للتجارةشمال الباطنة1141171

ة ش م مشمال الباطنة1427715 ز شمس الخوير المتمب 

مؤسسة الشبلي الوطنيةشمال الباطنة1294274

ة للمقاوالتشمال الباطنة1218184 ز اساس الجودة الممب 

ة للتجارة والمقاوالتشمال الباطنة1356697 مؤسسة السب 

ي لحويل للتجارة ش م مشمال الباطنة1031540
ز
فياف

سليمان بن سالم بن جوهر المعمري للتجارةشمال الباطنة3143309

محمد بن نارص بن نبهان الريسي للتجارة والمقاوالت شمال الباطنة1093973

ات للتجارة ش م مشمال الباطنة1246756 مملكة األمب 

ة للمقاوالتشمال الباطنة1234034 ز رصوح صحار الممب 

حسن بن خميس بن علي المزروعي للتجارةشمال الباطنة3209040

ساحل لوى للتجارةشمال الباطنة3186180

طيف الخليج لالستثمارشمال الباطنة1346922

ة الحديثةشمال الباطنة1108396 روائع الحجب 

ريم البدايه للتجارهشمال الباطنة3311295

ي للتجارةشمال الباطنة1272211
اسعد علي محمد العيسانى

جرس مخيليف للتجارةشمال الباطنة1351612

شعاع الشمس للتجارةشمال الباطنة1239978

سما الجزيرة الذهبية للتجارة ش م مشمال الباطنة1336989

االبرار للزجاج وااللمنيوم ش م مشمال الباطنة1344249

فرسان الرميلة للتجارةشمال الباطنة1315973

كة ابراج الزاهية المتحدة للتجارة والمقاوالت شمال الباطنة1071482 تضامنية- ش 

كة الحرمل للتجارة ش م مشمال الباطنة1034261 ش 

بسمة البادية للتجارة ش م مشمال الباطنة1180280

أصالة األجداد للتجارةشمال الباطنة1042375

سحائب صحم الماطره للتجارةشمال الباطنة1411372

العهود الوثيقه للتجارةشمال الباطنة1389461

نوادر العاصمة الحديثة للتجارةشمال الباطنة1145748

السور الالمع للتجارة والمقاوالتشمال الباطنة1408209

مؤسسة الحذيم للتجارة والمقاوالتشمال الباطنة1023056

-شواطى بحر العرب شمال الباطنة1129890

أوتاد اإلبداعشمال الباطنة1403020

ي للتجارةشمال الباطنة3231739
محمد بن علي بن عبدهللا البلوش 

مؤسسه المياسه الوطنيه للتجاره والمقاوالتشمال الباطنة3200558

سما الملتف  المتحدة للتجارة والمقاوالت شمال الباطنة1157846

ي للتجارة والمقاوالتشمال الباطنة1043150 حدائق الغوانر

المتحدة العربية للوكاالت و الخدمات المالحيةشمال الباطنة3242854

كة ما وراء الصحراء ش م مشمال الباطنة1138490 ش 

ي للتجاره والمقاوالتشمال الباطنة3224066
 
ابو ميثاء المرزوف

صالح بن عباس بن محمد المعمري للتجارة والمقاوالتشمال الباطنة1038380

ي للتجارةشمال الباطنة3113787
قاسم بن محمد بن عبدهللا البلوش 

ي للتجارهشمال الباطنة1141992 ابو صقر الزعانر

سواحل الخليجشمال الباطنة1392702

ي للتجارة توصيةشمال الباطنة3307883 الصدف العرنر

علي بن محمد بن علي العجمي للتجارهشمال الباطنة3215920

ي للتجارة شمال الباطنة1062694
خالد بن إبراهيم بن حسن البلوش 

الدروازة للخدمات الهندسية ش م مشمال الباطنة1218940

قوافل حفيت للتجارة والمقاوالتشمال الباطنة1030659

صقور البداية العالمية للتجارة والمقاوالتشمال الباطنة1426951

فكرة وذكرىشمال الباطنة1295042

ز العامه المتكاملة شمال الباطنة1385289 كة صناعة البنسلي  كة منطقة حرة)ش  ش م م (ش 



يكه للمقاوالت ش م مشمال الباطنة1108752 ي وش 
سيف بن خميس بن شور البلوش 

مشاري    ع الطويل للتجارةشمال الباطنة1281279

علي بن جاسم بن علي الجابري للتجارهشمال الباطنة3149609

زشمال الباطنة1112944 عالم الفخامة المتمب 

تضامنية- المدار الماشي للتجارة والمقاوالت شمال الباطنة1011292

المشوار االول للتجارة تضامنيةشمال الباطنة1318427

ابراهيم بن محمد بن اسحاق الفارشي للتجارةشمال الباطنة1420110

تالل سور البلوش للتجارةشمال الباطنة1424883

الجبال الماسية للتجارةشمال الباطنة1414767

همسة الخلود للتجارةشمال الباطنة1414773

مشاري    ع األداء المتكامل العالميةشمال الباطنة1291755

منارة صحم الدولية ش م مشمال الباطنة1141563

القصور الالمعه للتجارةشمال الباطنة1409873

واحة الميحه للتجارهشمال الباطنة3223388

كة شمال الباطنة3209903 ساهك للتجاره ش م م/ ش 

ز لإلستشارات الهندسيةشمال الباطنة1263352 بيت المهندسي 

كة فالمنجو الحديثة ش م مشمال الباطنة1159328 ش 

تيجان لتجارة الحديد و الخردة ش م مشمال الباطنة1088906

ي المتكاملةشمال الباطنة1358024
مشاري    ع السهم الفضز

نجم المالعب للتجارة والمقاوالتشمال الباطنة1085390

بشائر صالن للتجارهشمال الباطنة3215164

حمدان المكتومي للتجارةشمال الباطنة3227243

وادي النيل للخدمات الطبية ش م مشمال الباطنة1779338

شمال صحار للتجارة والمقاوالتشمال الباطنة3149366

اء للتجارة شمال الباطنة1187070 ركن الخبر

ز العجمي للتجارةشمال الباطنة3024245 مؤسسة محمد بن علي بن سالمي 

ي للمقاوالتشمال الباطنة1240494 رمال حيبر

نقطة األبعاد المثالية للتجارةشمال الباطنة1416306

ي للتجارهشمال الباطنة3125190 عبدهللا بن محمد بن احمد الزعانر

ي المعمري للتجارهشمال الباطنة3245772 محمد بن فرج بن نونر

اء للتجاره  ش شمال الباطنة3106004 كة غزال الخرصز  م ش م م0 م 0ش 

ابو عاصم الربيعي للتجارةشمال الباطنة1410337

تاج غبز محمد للتجارةشمال الباطنة1415763

كه المتحده للخدمات الصناعيه ش م مشمال الباطنة3243583 الرس 

برواز الغليل للتجارة تضامنيةشمال الباطنة1263479

نرص بن يوسف بن عبدهللا الفارشي للتجارةشمال الباطنة3158942

موش عبدهللا محمد للتجارةشمال الباطنة1383969

نجوى الفارسية للمشاري    ع التجاريةشمال الباطنة1425915

بوادر صحم المتحدةشمال الباطنة1409601

مشاري    ع عبدالعزيز المقبالي المتطورةشمال الباطنة1400261

العجمي للرخام ش م مشمال الباطنة1006814

العنقاء للمشاري    ع الحديثة ش م مشمال الباطنة1082877

توصية- انوار الكرامة للتجارة والمقاوالتشمال الباطنة1075588

نجوم القرية العالمية تضامنيةشمال الباطنة1313997

روائع القرية العالمية ش م مشمال الباطنة1161100

جسور لألعمالشمال الباطنة1432704

خزائن الباطنة لألعمالشمال الباطنة1403714

مشارق االنوار لالعمالشمال الباطنة1408887

ة للتجارةشمال الباطنة1348368 ز خزائن لوى الممب 

الركن الماشي للحلويات والزهور الراقية شمال الباطنة1149071

كة المثواج للتجاره ش شمال الباطنة3221938  م ش م م0 م0ش 

خليل األنصاري للمقاوالتشمال الباطنة1250929



ةشمال الباطنة1417496 ز أبراج الشبيبات الممب 

تالل السويق الجديدة ش م مشمال الباطنة1115797

ة للتجارة والمقاوالتشمال الباطنة1359298 ز نفحات شناص الممب 

فرسان الخليج الحديثة للتجارة توصيةشمال الباطنة1256048

محمد بن سعيد بن محمد المقبالي للتجاره والمقاوالتشمال الباطنة3307565

ي للتجارهشمال الباطنة3307662 عبدالحافظ بن ابراهيم بن صالح النقبر

وردة الربيع الحمراءشمال الباطنة1340742

قلعة فلج القبائل للتجارهشمال الباطنة3022056

اس المدينة الشامخة للتجارة شمال الباطنة1217631 نبر

مشاري    ع صحار العمالقة للتجارة والمقاوالتشمال الباطنة1335924

ي ش م مشمال الباطنة1134360 مركز السحاب الطبر

الجناح األقض للتجارة شمال الباطنة1152124

كهنات لإلدارة المحاجر والمناجمشمال الباطنة1198791

سالم بن حمد بن علي البادي للتجارهشمال الباطنة3247511

اسواق الساحل للهدايا ش م مشمال الباطنة1209623

اسواق المعارف للهدايا ش م مشمال الباطنة1196242

ي للتجارهشمال الباطنة3037754
حسن بن عبيد بن هاشل الكلبانز

ي للتجارة توصيةشمال الباطنة3205282
القرص الفضز

اقة الريم الوطنية للتجارة والمقاوالتشمال الباطنة1419029 اش 

طريق البالستيكشمال الباطنة1362115

مشاري    ع عادل الفارشي الوطنيةشمال الباطنة1429637

أبو محمود للتجارة والمقاوالت تضامنيةشمال الباطنة3011682

تاج حرمول للتجارة شمال الباطنة1158397

محمد بن محمود بن عبيد العجمي للتجارةشمال الباطنة1078566

امواج حي الصوالح للتحارة والمقاوالت توصيةشمال الباطنة1068831

 م ش م م0 م 0واحة المسافر للشقق الفندقيه   ش شمال الباطنة3212726

فن العماره للتجارة والمقاوالت تضامنيةشمال الباطنة3220575

الحديثة للخدمات المتطورةشمال الباطنة1280737

الحامدي لإلنشاءات والتعمب  والتجارة توصيةشمال الباطنة1320011

الخنجر الفاخر للتجارةشمال الباطنة1268614

مرايا صحار للتجارةشمال الباطنة1285981

عميد الباطنةشمال الباطنة1407933

مؤسسة غدير شناص للتجارهشمال الباطنة3214184

مشاري    ع شاطى مقاعسة التجاريةشمال الباطنة3142760

محسن بن حمد بن محسن الشيديشمال الباطنة3022633

معا نعملشمال الباطنة1274936

ي العالمية للتجارة ش م مشمال الباطنة1337684 كة الحمب  ش 

ابا بلعرب البادي للخدمات التجاريةشمال الباطنة1234813

ة للتجارة والمقاوالتشمال الباطنة1384516 ز مرتغعات حفيت الممب 

ي للتجارة والمقاوالتشمال الباطنة1313011
ابو عمر السليطبز

جاسم بن سالم بن محمد المزروعي للتجارةشمال الباطنة1324167

بوابة االعمال الحديثة للتجارة ش م مشمال الباطنة1144842

سما السويق الفضية للتجارةشمال الباطنة1050444

أفالج الغليل للتجارة تضامنيةشمال الباطنة1095758

الرواد لالستثمار و التجارة العامة ش م مشمال الباطنة1343058

ريم صحار للتجارهشمال الباطنة3212173

وادي الحجاز للتجارةشمال الباطنة1002207

االبراج الفريدة للتجارة تضامنيةشمال الباطنة1246347

أبراج ضنك الحديثه للتجارة ش م مشمال الباطنة1231883

ز وادي الحواسنة للتجارة شمال الباطنة1210707 بساتي 

ي الفرفار للتجارة والمقاوالتشمال الباطنة3250008 روانر

أبو عبدهللا البحري للتجارة والمقاوالت توصيةشمال الباطنة1287477



خالد بن عبدهللا بن أحمد البدواوي للتجارةشمال الباطنة1009148

زهور الوان الطيف للتجارةشمال الباطنة1325111

دار االتقان الوطنية للتجارةشمال الباطنة1263520

مشاري    ع الوشاحية للتجارة والمقاوالتشمال الباطنة1421095

ركن مزونشمال الباطنة1076414

محمد بن غريب بن علي الوشاحي للتجارة شمال الباطنة1059066

اوي للتجارة والمقاوالتشمال الباطنة3249220 ز أبوعمار الشب 

كه قمر صحار الدوليه ش م مشمال الباطنة1082666 ش 

أضواء الليل للتجارة والمقاوالتشمال الباطنة1371081

ز القطيطي للتجارة والمقاوالتشمال الباطنة1103297 أبو الحسي 

ز للتجاره والمقاوالتشمال الباطنة3172228 التني 

سما الفرفاره للتجارةشمال الباطنة1080326

بساط الجزيره العربيه للتجاره تضامنيةشمال الباطنة3307697

 م0 م 0عابر سبيل ش شمال الباطنة3186300

ةشمال الباطنة1294492 ز الجمان الممب 

ي العالمية لألستثمار ش م مشمال الباطنة1010641 النبر

أبو عبدهللا البارحي للتجارة والمقاوالتشمال الباطنة1026535

ي للتجارةشمال الباطنة1051891
علي بن محمد بن خلفان البلوش 

يكي للهندسة والتجارةشمال الباطنة1378875 البر

مستقبل العمران الهندشيشمال الباطنة1380777

الباطنة العريقةشمال الباطنة1309093

نحاس مويلح للتجارة والمقاوالتشمال الباطنة1333788

جبال السعيدي الحديثة للمقاوالتشمال الباطنة1233605

كة سد وادي عاهن للتجارة والمقاوالت تضامنيةشمال الباطنة3132501 ش 

يكته للمقاوالت تضامنيةشمال الباطنة3165302 كة عبدهللا بن محمد بن عبيد الفارشي وش  ش 

ز صحار الحديثة للتجارة والمقاوالت ،، توصيةشمال الباطنة1021019 بساتي 

هرم ضيان للتجارةشمال الباطنة1380685

أجياد المستقبل للتجارةشمال الباطنة1403575

ي للتجارة والمقاوالتشمال الباطنة1107409
سالم بن خميس بن محمد القريبز

مشاري    ع الخطوط العالمية ش م مشمال الباطنة1054764

ز العجمي للتجارهشمال الباطنة3032370 علي بن عبدهللا بن حسي 

كة شمس الشعلة للتجارة ش م مشمال الباطنة1199958 ش 

مؤسسة سعيد بن محمد بن عبدهللا الفطيسي للتجارة والمقاوالتشمال الباطنة1141989

منب  الخليج لالعمالشمال الباطنة1052573

امجاد نارص سالم خصيب القرينية للتجارة والمقاوالتشمال الباطنة1412527

الخط المثالي المتحدة للتجارة والمقاوالت ش م مشمال الباطنة1407549

رواشي جبل حفيت للتجارهشمال الباطنة3314421

ة ش م مشمال الباطنة1047302 ز الخماسية الممب 

األرض الصلبة للرساميك  شمال الباطنة1144348

نورس فلج القبائل للتجارة والمقاوالتشمال الباطنة3234754

زوايا غضفان للتجارةشمال الباطنة1315313

ابراج فلج القبائل للتجارة ش م مشمال الباطنة1380712

هيت المتحدة توصيةشمال الباطنة1249489

مؤسسة عبدهللا بن يحب  الجابري للمقاوالتشمال الباطنة1003092

عبدالعزيز بن نارص بن راشد الكيومي للتجارة  شمال الباطنة1175667

ي للتجاره والمقاوالتشمال الباطنة3172236
سليمان البلوش 

ا للكربون شمال الباطنة1331937 كة منطقة حرة)سانفب  ش م م (ش 

مؤسسة البوادي للتنميه واالستثمارشمال الباطنة1405745

حضيب الروضة  للتجارة شمال الباطنة1009025

رمال الريان للتجارة والمقاوالتشمال الباطنة1007713

ز للتجارةشمال الباطنة1267064 إرم أتي 

مشاري    ع الباطنة الذهبية شمال الباطنة3199630



أحجار شناص للتجارة والمقاوالتشمال الباطنة1430407

ضياء البدايه للتجارةشمال الباطنة1409879

اإلرساء لإلعمارشمال الباطنة3238458

ي للتجارهشمال الباطنة3224210
ابو الحارث البلوش 

غسق الليل للتجارهشمال الباطنة1740881

المشاري    ع الوطنية لألنظمة الزراعية والتجارةشمال الباطنة1024348

صحاري مجان الحديثة ش م مشمال الباطنة1167653

جس لألعمالشمال الباطنة1384141 شذى البز

مشاري    ع خصيف الدولية للتجارة تضامنيةشمال الباطنة1043079

أغصان الفلج الذهبية ش م مشمال الباطنة1389880

االنوار الشمالية المتطورة ش م مشمال الباطنة1391871

تمدين الحديثة للتجارةشمال الباطنة1321186

محالت الصحاري للتجارةشمال الباطنة3000460

أم عفراء للتجارةشمال الباطنة1411135

منام صحار للشقق الفندقية ش م مشمال الباطنة1070836

قية للتجارة والمقاوالتشمال الباطنة1306724 الوساطة الرس 

تعمب  األثب شمال الباطنة1340868

العبار الحديثة للتجارةشمال الباطنة1059878

طالب بن سعيد بن خميس المقبالي للتجارهشمال الباطنة3070956

كة الشبلي الجديدة للتجارةشمال الباطنة1168270
ش 

ي للتجارةشمال الباطنة3014533
علي بن راشد بن سالم الغيب 

كة سنمار الرائدة للتجارة ش م مشمال الباطنة1278557 ش 

ز للتجارة والمقاوالتشمال الباطنة1173719 مؤسسة الجبل األحمر الممب 

ةشمال الباطنة1431884 ز توليفه ممب 

ش م م/ مشاري    ع واحة شمال الرستاق شمال الباطنة1016968

ةشمال الباطنة1259740 ز مها الشمال الممب 

حميد بن سالم بن سعيد الشبليشمال الباطنة3005780

ي للتجاره والمقاوالت توصيةشمال الباطنة3196313
كة ابو الوليد السنانز ش 

خالد بن عبدهللا بن خميس الشخي للتجارةشمال الباطنة3173488

مؤسسة خط المري    خ للتجارة والمقاوالتشمال الباطنة3197123

أبراج التضامن للتجارةشمال الباطنة1409121

ي للنقل و التجارةشمال الباطنة1389916 الطريق البر

مشاري    ع الكندي الجديدةللتجارةشمال الباطنة1210967

الخرباش للتجارةشمال الباطنة3174042

ة للتجارة والمقاوالتشمال الباطنة1066406 ز أوتاد صحار الممب 

مؤسسة االنوار العربيه للتجارهشمال الباطنة3082490

سور ببز حماد للتجارهشمال الباطنة3217426

أحمد بن عبدهللا بن احمد الفطيسي للتج   ارة شمال الباطنة3093000

مشاري    ع المازن الوطنية للتجارةشمال الباطنة1404216

ي الوطنية للتجارةشمال الباطنة1404209
 
ف مشاري    ع الرس 

فرسان الخليج لتوريد األيدي العاملةشمال الباطنة1232806

أودية الخابورة للتجارةشمال الباطنة3140008

ي وولدة للتجارة توصيةشمال الباطنة1404339
علي المطروش 

بحر الصويحره للتجاره والمقاوالتشمال الباطنة3148319

مطعم ومقىهي الصويحره ش م مشمال الباطنة3131610

مشاري    ع آبن صحار الحديثة للتجارةشمال الباطنة1113065

شموخ الغيل الدولية للتجارةشمال الباطنة1312544

كة زهور الغيل للتجارة تضامنيةشمال الباطنة3141918 ش 

كة ينابيع القنطرة التجارية ،، تضامنيةشمال الباطنة3251233 ش 

مشاري    ع حمدان راشد الهاشميشمال الباطنة1378127

ابو سلطان الروشدي للتجارة شمال الباطنة3239527

كة منطقة حرة)صحار للسيارات والخدمات اللوجستية شمال الباطنة1379885 (ش 



أجواء الخريف  للتجارة شمال الباطنة1133890

ي والقالف تضامنيةشمال الباطنة1000626 كة العبر ش 

ز الفلج العالميةشمال الباطنة1424484 مشاري    ع عي 

براحة الخشدة للتجارة والمقاوالت توصيةشمال الباطنة1121924

بهيج العالميةشمال الباطنة3240657

مد ش م مشمال الباطنة3119769 محطة الب 

حي الخليل للتجارة ش م مشمال الباطنة3232336

الجزيرة الواعدة للتجارةشمال الباطنة1090959

ركن الملتف  للتجارةشمال الباطنة1386693

مملكة الريم الوطنيةشمال الباطنة1265330

غدير السالم للتجارة والمقاوالتشمال الباطنة1115052

بصمة لخدمات اإلستثمارشمال الباطنة1255661

ي وقاص الخاصةشمال الباطنة3142590 مدرسة سعد بن أنر

خلفان بن سعيد بن خديم المقبالي للتجارهشمال الباطنة3232808

علي بن سعيد المعمري وولده للتجارة توصيةشمال الباطنة1187506

يكه توصيةشمال الباطنة1044592 كه جابربن محمد بن عبدالرحمن الريسي وش  ش 

همس السالم لألعمالشمال الباطنة1428568

كة ذروة المجد المتحدة تضامنيةشمال الباطنة1161282 ش 

مشاري    ع مريم محمد حسن البلوشية للمقاوالتشمال الباطنة1402981

األفراح الجديدةشمال الباطنة1415068

فجر شناص المتألق للتجارة والمقاوالتشمال الباطنة1123318

ة للتجارة تضامنيةشمال الباطنة1165777 ز جس الممب  زهرة البز

ة للتجارةشمال الباطنة1048283 ز مشاري    ع البادي الممب 

مينا الجمال للتجارة العامةشمال الباطنة1314936

البصمة الذهبية المتحدةشمال الباطنة1372601

رصوح صحم للتخفيضات ش م مشمال الباطنة1118365

بن وايل للتجارةشمال الباطنة1417186

آفاق لوى العرصية للتجارة و المقاوالتشمال الباطنة1379721

ي للتجارةشمال الباطنة1002737
محمد بن سالم بن عل المطروش 

شيم الخليج الوطنية للتجارة ش م مشمال الباطنة1371767

روائع النسيم للتجارة شمال الباطنة1178122

امي للتجاره والمقاوالتشمال الباطنة1135987 ابراهيم بن علي بن راشد البر

ي للتجارةشمال الباطنة1251238
يوسف عبدهللا البلوش 

شبابيك الدولية ش م مشمال الباطنة1267207

اورانوس للمشاري    ع واالنشاءاتشمال الباطنة1413741

ي الوطنية للتجارةشمال الباطنة3242242
مؤسسة البلغونز

ي صحار العالمية  ش م مشمال الباطنة1044806
موانز

مرتفعات الوجاجة للتجارة والمقاوالت ش م مشمال الباطنة1046735

الرمول للتجارةشمال الباطنة3040500

يكه تضامنيةشمال الباطنة1267606 ي وش 
مشاري    ع قيس البلوش 

مشاري    ع بن درويش االول للتجارة والمقاوالتشمال الباطنة1381858

الجوهرة الذهبية الممتازه للتجارةشمال الباطنة1406340

ش م م- األحجار الفضية للتجارة شمال الباطنة7069995

نسيم األزهار الطيبة للتجارة توصيةشمال الباطنة1147724

التجارة الدولية الرئيسية ش م مشمال الباطنة1381863

مزايا الباطنه الحديثه ش م مشمال الباطنة1068944

ة للمقاوالتشمال الباطنة1410426 ز شموس المتمب 

ي الغيث للتجارة توصيةشمال الباطنة3249140 روانر

كة بن ثامر للتجاره ش م مشمال الباطنة3313336 ش 

كة أبن يوسف العالمية للتجارة والمقاوالتشمال الباطنة1120184 ش 

الركائز الثابتة للتجارةشمال الباطنة1401241

أمالك الشمالشمال الباطنة1365143



ةشمال الباطنة1424614 ز المرسال الممب 

خميس بن عبدهللا بن مصبح المزروعي للتجارةشمال الباطنة1064191

أجواء شناص للتجارة والمقاوالتشمال الباطنة3024032

جنائن الخويرات للتجارة والمقاوالتشمال الباطنة3152367

أبو سعود للمشاري    ع الراقيةشمال الباطنة1351130

رخاء صحار اللوجستيةشمال الباطنة1392796

أبو تركي المزروعي للتجاره والمقاوالت شمال الباطنة1068323

شمل للتجارة والمقارالتشمال الباطنة3005917

السعدي للهندسة والخدماتشمال الباطنة1381254

ليل بنت عبدهللا بن خميس السعدى للتجارةشمال الباطنة1085387

الكيومي العرصيه للتجارة ش م مشمال الباطنة3128989

الكيومي للمفاتيح الكهربائية ش م مشمال الباطنة1052387

الراجخي الوطنية للتجارة والمقاوالتشمال الباطنة1694189

ركن مسقط الساطعشمال الباطنة1414912

ثار السويق الوطنيةشمال الباطنة1416095
َ
ا

شعاع شمس المملكة للتجارة والمقاوالتشمال الباطنة1404163

الشاطر المزدهرة للتجارة والمقاوالتشمال الباطنة1356150

ة للمقاوالتشمال الباطنة1165840 ز كة الشاطر الممب  ش 

أساس الخليج العربيةشمال الباطنة1414605

كة ريف مجان التجارية ش م مشمال الباطنة1041521 ش 

كة منار صحار للتجارة تضامنيةشمال الباطنة1115094 ش 

مؤسسة طيف الزعفران للتجاره والمقاوالتشمال الباطنة3252728

كة وليد بن اسماعيل واوالده للتجارة توصيةشمال الباطنة1057704 ش 

مشاري    ع اإلسناد العرصية للتجارة والمقاوالت شمال الباطنة1192566

عيس بن سيف بن خلفان الصالخي للتجارةشمال الباطنة3067904

مشاري    ع النجادي الرائدةشمال الباطنة1382219

ي الريم للتجارةشمال الباطنة1113484 مؤسسة ظبر

ق للتجارهشمال الباطنة3180654 محالت اليوم المرس 

الصديق االول لجلب األيدي العاملةشمال الباطنة1317604

اإلبداع الوطنية الخاصةشمال الباطنة1163372

ي ش م مشمال الباطنة3157334 كة الشبلي والسيانر
ش 

لمسات سحر الغربشمال الباطنة1417052

كة الفراشة الحديثة ش م مشمال الباطنة1040539 ش 

النجم الواعد الحديثة للتجارة والمقاوالت شمال الباطنة1155592

مؤسسة البدواوي الدولية للتجارةشمال الباطنة1418768

روافد السلطنة الحديثة تضامنيةشمال الباطنة1140887

أنوار المدينة الشامخة للتجارة شمال الباطنة1206380

ي للتجارة والمقاوالتشمال الباطنة1098755
سالم بن علي بن سالم السليطبز

مساندة الشمالشمال الباطنة1402192

اثلة للغازات الصناعيةشمال الباطنة1227852

دار مرباط الحديثة للتجارةشمال الباطنة1307811

ياش بن حمدان بن محمد المعمري للتجارةشمال الباطنة1214484

دار األناقة الذهبيةشمال الباطنة1324509

أبو رسالن للتجارةشمال الباطنة1386588

الحكمة للسفر والسياحة تضامنيةشمال الباطنة1202676

توال العالميةشمال الباطنة1196815

كه الوجاجه الوطنيه ش شمال الباطنة3230627  م ش م م0 م 0ش 

همسات الماس للتجارةشمال الباطنة1334809

االعتماد االول العالميشمال الباطنة1356026

ة للبيئة والخدمات ش م مشمال الباطنة1041416 ز العالمية المتمب 

ق جرورة للتجارة والمقاوالتشمال الباطنة1415242 بب 

القارات المتطورةشمال الباطنة1405034



مشاري    ع الرسحان التجاريهشمال الباطنة3211916

نور الوالية الساطع الحديثةشمال الباطنة1054224

ة للتجارةشمال الباطنة1262276 ز البنفسج الممب 

الباهية للمقاوالتشمال الباطنة1270118

مشاري    ع إبن السويق الحديثهشمال الباطنة1007509

خط الخليج المتصدرشمال الباطنة1226163

رذاذ الفلج للتجارة والمقاوالت ،،شمال الباطنة1016917

هشمال الباطنة1094671 ز كة قنديل صحم المتمب  ش 

أمتداد مخيليف للتجارة شمال الباطنة1180291

ي للتجارة والمقاوالتشمال الباطنة1428313
الجدار الفضز

عبدهللا بن حمد بن عل العجم للتجارةشمال الباطنة3067955

مشاري    ع زليخه الرئيسية للتجارهشمال الباطنة1264393

اعمار الطريف الحديثه للتجارةشمال الباطنة1133032

رياض السوامح للتجارةشمال الباطنة1111195

اساس الخليج الوطنيةشمال الباطنة1287357

مؤسسه محمد بن جميل بن سالم الروشدى للتجاره والمقاوشمال الباطنة3169987

كة منطقة حرة)هارسكو العربية للمعادن شمال الباطنة1190684 ش م م (ش 

توصية- الفلمار للتجارة والمقاوالت شمال الباطنة1108341

بيارق السالم للتجارة والمقاوالت ،، ش م مشمال الباطنة1051846

مدرسة شاطى صحارشمال الباطنة1308340

ظالل العالمشمال الباطنة1366660

خليفه بن عبدهللا بن محمد الكيومي للتجارة والمقاوالتشمال الباطنة1081930

اء للتجارة ش م مشمال الباطنة3099172 كة اسوار الخرصز ش 

صحار للغازات ش م مشمال الباطنة3219011

أسوار صيدا للتجارةشمال الباطنة1010209

محمد بن جمعه بن سليمان الهنداشي للتجارة والمقاوالت شمال الباطنة3203484

ز للرشاقة والتجميل ش م مشمال الباطنة1215325 مركز تاج الياسمي 

ش م م/ مشاري    ع صحاري الخليج الجديدة شمال الباطنة1090657

زوايا صحم للتجارة والمقاوالتشمال الباطنة1085602

أجواء الغشبة الحديثة للتجارةشمال الباطنة1139998

شموس صحارشمال الباطنة1410927

ي لتقنية خدمات الطاقةشمال الباطنة1373346 النجم الذهبر

مجيس الذهبية للتجارةشمال الباطنة1318457

الصعيد الدوليةشمال الباطنة3035891

ألفا الخليج الدوليةشمال الباطنة1205089

شايا البرصة للمقاوالتشمال الباطنة1011900

ي للتجارةشمال الباطنة1090726 نور الخليج العرنر

ي الزاهيه العالميه للتجارة والمقاوالت ش م مشمال الباطنة3313158 الروانر

ة للتجارةشمال الباطنة1403432 ز الساللم الرسية الممب 

مشاري    ع المقبالي المتقدمةشمال الباطنة1407073

ة للتجارةشمال الباطنة1293080 ز لؤلؤة البحر الممب 

ي للتجارة والمقاوالتشمال الباطنة1024473
مؤسسة بدر بن إبراهيم بن أحمد البلوش 

مهرة للمشاري    ع المحدودة توصيةشمال الباطنة1137925

عبدهللا البادى للتجارهشمال الباطنة3215253

زهرة ضيان للتجارة والمقاوالتشمال الباطنة3112896

عبيد بن جمعة بن عبيد الشامسي للتجارةشمال الباطنة3040216

النجم الهادي لالعمالشمال الباطنة1409620

نور الزاهية الساطع للتجارة والمقاوالتشمال الباطنة1045819

أبوفهد للمقاوالتشمال الباطنة1256337

المجهر للمستلزمات العلميةشمال الباطنة1053782

وة الوطنية ش م مشمال الباطنة1111482 مشاري    ع البر

الغيل البادية للتجارةشمال الباطنة1407056



نسيم الفلج للتجارةشمال الباطنة3248267

شاطء صحارللوجبات الرسيعه ش م مشمال الباطنة3234240

ز شاطء صحار ش م مشمال الباطنة3091716 محالت و مخبر

بوابة بحر الخليج ش م مشمال الباطنة1240809

ي للتجارهشمال الباطنة3247546 عبدهللا بن سيف بن محمد الكعبر

ريم حرمول للتجارةشمال الباطنة1117181

ي محامون ومستشارون قانونيونشمال الباطنة1417094
سلطان بن محمد العيسانى

طيبات صالن للتجارة والمقاوالتشمال الباطنة1118037

االتقان المعماريشمال الباطنة1263998

ثمار السالم المقاوالتشمال الباطنة1007466

ساس العوينات لألعمال والمقاوالتشمال الباطنة1390444

مشاري    ع ابو مسلم للتجارة والمقاوالتشمال الباطنة1409150

صقور البدايه للتجارهشمال الباطنة3090949

عبدالعزيز بن احمد بن خلفان الغفيلي للتجاره والمقاوالتشمال الباطنة1127541

احمد بن خلفان بن احمد الغفيلي للتجارهشمال الباطنة3068153

ماء شناص تضامنيةشمال الباطنة1242336

الجنان المتحدة للتجارةشمال الباطنة1087950

ة للتجارة والمقاوالتشمال الباطنة1435371 ز جنان الممب 

جرناس المدينة الحديثة ش م مشمال الباطنة1163782

شاج الليل الوطنية  للتجارة ش م مشمال الباطنة1143127

ة للمقاوالت ش م مشمال الباطنة1219585 ز مشاري    ع بن عمر الممب 

خليفة بن مكتوم بن محمد الجابري للتجارةشمال الباطنة1220988

ة للتجارة والمقاوالت ش م مشمال الباطنة1249078 ز البوابة الجنوبية المتمب 

كة محمدبن أحمد السعدي للتجارة والمقاوالت والهندسةشمال الباطنة3212211 ش 

يشمال الباطنة1416135 ق العرنر
بيت الرس 

ي الحديث ش م مشمال الباطنة1325750 مركز صحار الطبر

ز للتجارة شمال الباطنة1170118 مرجان الباطنة الممب 

اوي للتجاره و المقاوالتشمال الباطنة1407804 الالهوري والشب 

مؤسسة الحوت للتجارهشمال الباطنة3098796

ة للتجارةشمال الباطنة1078797 ز مشاري    ع ضيان الجهاور الممب 

حدائق نبر للتجارة والمقاوالت  شمال الباطنة1147276

واحة برالحكمان للتجارة شمال الباطنة3240924

كة المسوق الحديث للتجارة ،، ش م مشمال الباطنة1040135 ش 

سالم بن عبيد بن مبارك القائدي للتجارةشمال الباطنة1039414

مزمار للتجارةشمال الباطنة1380670

مثلث التيتانيوم للخدمات العالمية ش م مشمال الباطنة1108142

ربيع الخليج الماشيشمال الباطنة1357317

فاضل بن راشد بن محمد البادي للتجارةشمال الباطنة1007297

موزه سعيد محمد المقبالية للتجارة والمقاوالتشمال الباطنة1415326

الشامل الرائدة لالستشارات الهندسيةشمال الباطنة1328713

مشاري    ع المعمري المطورةشمال الباطنة1417609

أنوار الهاملية للتجارة شمال الباطنة1109487

أمجاد العوهي الدوليةشمال الباطنة1411309

غدير الغيث للتجارهشمال الباطنة3215385

ي للتجارة والمقاوالتشمال الباطنة3301958 الرساج العرنر

المستوى األساشي للتجارة والبناءشمال الباطنة1434548

ةشمال الباطنة1400895 ز بصمة الشمال الممب 

ي للتجارةشمال الباطنة3236722
جنائن الحلب 

سليم بن مرهون بن سعيد الباديشمال الباطنة3015823

ه للتجارةشمال الباطنة1400621 ز اوين الممب  انوار خرصز

سفب  العالميه ش م مشمال الباطنة3237699

درايش المستقبل ش م مشمال الباطنة1271590



طيبات عوتبشمال الباطنة1369388

ة للتجارة والمقاوالت تضامنيةشمال الباطنة1169871 ز ز الممب  مرتفعات الغصني 

ي للتجارة والمقاوالتشمال الباطنة1220843
ز الفضز اللجي 

القواعد الرائدهشمال الباطنة3068102

قية الذهبية للتجارة والمقاوالت شمال الباطنة1159761 سفوح الرس 

ميثاق األول للمشاري    ع والخدمات توصيةشمال الباطنة1119088

دارالفلج العرصية للتجارة تضامنيةشمال الباطنة1330717

ز الكوثر ش م مشمال الباطنة3218996 محالت و مخبر

اجواء الريف للتجارةشمال الباطنة1400658

فن مزون للتجارةشمال الباطنة1362431

أبو عائشة الوطنية ش م مشمال الباطنة1111387

مشاري    ع صالن لالستثمار الصناعي ش م مشمال الباطنة1082056

النسيم للتوزي    ع والتسويق ش م مشمال الباطنة1082191

ىشمال الباطنة3018750 ي بن داود بن علي الكرس 
 
مؤسسه عبدالباف

شعاع مرتفعات الخابوره للتجارة والمقاوالت شمال الباطنة1064174

أعمار للتعمب  واإلنشاءاتشمال الباطنة1405251

ق الباطنة للتجارة والمقاوالتشمال الباطنة1146507 نجوم ش 

كة صحار لالعمال الفنية والمقاوالتشمال الباطنة3233839 ش 

-بيت العز للتجارة شمال الباطنة1002270

رؤية صحم المتحدة توصيةشمال الباطنة1067108

محمد بن سعيد بن سالم الهنداشي للتجارةشمال الباطنة3101665

بوابة الطموح التجاريةشمال الباطنة1294674

كنوز مجان للتجارهشمال الباطنة3065774

كة ساوا للتجاره والمقاوالت     ش شمال الباطنة3313581  م ش م م0 م 0ش 

نبيل بن خلف بن محمد الجابري للتجارةشمال الباطنة3243184

أهال صحار للتجارةشمال الباطنة1230568

رواد التنوير للتجاره والمقاوالتشمال الباطنة1420495

كة باشق السويق للتجارة والخدمات تضامنيةشمال الباطنة1013471 ش 

كة البيلسان الدوليه ش م مشمال الباطنة1407191 ش 

روضة شناص المتكامله للتجارهشمال الباطنة1431015

عبدهللا بن إبراهيم بن عبيد المعمري للتجارة والمقاوالتشمال الباطنة1086824

أمواج صحار المتكاملة ش م مشمال الباطنة1190563

قة للتجارة توصيةشمال الباطنة1348064 مشاري    ع شمس شناص المرس 

جسور الباطنة العالمية للمقاوالت توصيةشمال الباطنة1275460

دار الوقار للتجارةشمال الباطنة1371636

ة للتجارةشمال الباطنة1387233 ز النجمة الراقية الممب 

مشاري    ع بن شمالن للتجارة والمقاوالتشمال الباطنة1414696

شهد آل عبد السالم للتجارة والمقاوالتشمال الباطنة1403706

ف العرصيةشمال الباطنة1365354 صدى المرس 

أركان الخابورة الرائدهشمال الباطنة1360918

ة للتجارةشمال الباطنة1282541 ز مشاري    ع صياء المتمب 

ي للتجارةشمال الباطنة1279833
مشاري    ع عبدهللا بن أحمد المعيبز

األعمدة للتجارة والمقاوالتشمال الباطنة1407509

األعمدة التسعهشمال الباطنة3248925

امالك لوى العالمية ش م مشمال الباطنة1114113

مشاري    ع البداية الدولية لالعمالشمال الباطنة1417597

األخطبوط األزرق للتجارة والمقاوالتشمال الباطنة1020572

سماء الغويصة الزاهرة للتجارة ش م مشمال الباطنة1313072

أمجاد لوى الذهبية للتجارة  تضامنيةشمال الباطنة1093388

ى المتطورة للتجارةشمال الباطنة1242307 البرس 

أسوار المويلحات للتجارةشمال الباطنة1218335

سالم بن حمد بن عبدهللا السعدي للتجارةشمال الباطنة1406478



القالع السبع للتجارة والمقاوالتشمال الباطنة1410516

ي المتكاملة للمقاوالتشمال الباطنة1421184
واحة المبانز

شعاع الفرفارة للمقاوالتشمال الباطنة1150617

محمد بن خلفان بن علي الفطيسي للتجارة والمقاوالتشمال الباطنة1400897

مؤسسة ابو هالل البادى للتجارة والمقاوالتشمال الباطنة3106055

مؤسسة الصادق للتجارةشمال الباطنة3001644

بحار العالم للخدمات المالحيةشمال الباطنة1302172

كة محاجر الباطنة ش م مشمال الباطنة3210570 ش 

مؤسسة الوفاء للتجارهشمال الباطنة3042251

نماء للمقاوالتشمال الباطنة1243567

ي للتجارة ش م مشمال الباطنة1058264 جبال الحجر الغرنر

الحلول الرائدةشمال الباطنة1329884

روائع الطريف المتكاملةشمال الباطنة1428483

شموخ المنازف الحديثةشمال الباطنة1405713

اء للتجارةشمال الباطنة1340463 شهرمان الخرصز

حجر الزمرد المتكاملةشمال الباطنة1383849

اء المتحده للتجارة ش م مشمال الباطنة1181317 روائع الخرصز

ي للتجارة والمقاوالتشمال الباطنة1138109
راشد بن خلف بن محمد الهنانى

مزايا المعمورة للتجارة والمقاوالتشمال الباطنة1043873

مشاري    ع حرمول لألعمال التجاريةشمال الباطنة1425745

مشاري    ع لوى لألعمال التجاريةشمال الباطنة1422062

مشاري    ع الزاهية لألعمال التجاريةشمال الباطنة1424155

ز للتجارة والمقاوالتشمال الباطنة1433185 حصن لوى الممب 

ةشمال الباطنة1340552 ز الينابيع الزرقاء الممب 

حصن مويلح للتجارة و المقاوالتشمال الباطنة3308049

واحة مجان المتطورةشمال الباطنة1405301

واحة النداء العالمية ش م مشمال الباطنة1378035

يشمال الباطنة1219973 المجمع الملكي الطبر

الساهر لالعمال الدوليةشمال الباطنة1380617

عبدالعزيز بن محمد بن حمد العجمي للتجارهشمال الباطنة3233430

أفق الفلج العالمية للتجارةشمال الباطنة5132444

امواج الخليج العاتيه للتجارهشمال الباطنة1303736

طوي التلة للتجارة و المقاوالتشمال الباطنة1414262

سندس صحار للتجارهشمال الباطنة3219437

مسار المدينة الذهبية للتجارةشمال الباطنة1319637

مقاوالت دار غضفانشمال الباطنة1421728

وهج الوالية للتجارة والمقاوالتشمال الباطنة1410625

ة للتجارة والمقاوالتشمال الباطنة1411944 ز جس المتمب  لمسات البز

بن يديد للتجارة ش م مشمال الباطنة1166793

قمة األلوان للتجارة ش م مشمال الباطنة1110811

مزن صحار العالميةشمال الباطنة1325708

كة ابراج الحمض للتجاره توصيةشمال الباطنة3305600 ش 

رياض العوينات للتجارةشمال الباطنة3197417

ربوع العقر الحديثة للتجارة والمقاوالت شمال الباطنة1177409

مالك شناص للتجارةشمال الباطنة1076570

مالك لوى للتجارةشمال الباطنة1073073

ة للتجاره ش م مشمال الباطنة3228622 ز  الممب 
الملتف 

ش م م- شموخ المستقبل الجديد للتجارة شمال الباطنة1214277

الموج العابر للخدمات المالحية و التجاريةشمال الباطنة3215636

ابو فهد الكيومي للتجارةشمال الباطنة3091686

شموخ المجد المتحدة للتجارة و المقاوالتشمال الباطنة1406656

أحمد بن محمد بن حميد القمشوعي للتجارة شمال الباطنة1082300



وسام شناصشمال الباطنة1205802

محمد بن ضاعن بن محمد الروشدى للتجارهشمال الباطنة3226190

ربوع صحار الدوليةشمال الباطنة1394255

ركن التألق للتجميلشمال الباطنة1410158

الرصوح للتصميم واالستشارات الهندسيةشمال الباطنة1281807

ي للمقاوالت والديكورشمال الباطنة1410942 البيت العرنر

شمس السالم الحديثة للتجارة والمقاوالت شمال الباطنة1138919

تاج العوالي للتجارة ش م مشمال الباطنة1330090

سلطان بن محمد الشعيلي للتجارةشمال الباطنة1050909

علي احمد علي الفارشي للتجارة والمقاوالتشمال الباطنة1423867

مشاري    ع العسالن للتجارة والمقاوالتشمال الباطنة3250687

مؤسسة جمعه بن محمد النوفلي للتجارة والمقاوالتشمال الباطنة1044304

اويشمال الباطنة3026884 ز محالت عبدالعزيز الشب 

مشاري    ع أبو أحمد السعدي الحديثة للتجارة شمال الباطنة1183431

مطبخ بن شاكر العالميشمال الباطنة1434854

الباشق الشاملة تضامنيةشمال الباطنة1046089

يكه للتجارة شمال الباطنة3219755 تضامنية_ سيف بن علي بن سيف اليحمدي وش 

صالح بن سهيل بن عبيد المزروعي للتجارة والمقاوالتشمال الباطنة1089453

الواسط العالميةشمال الباطنة1212400

خالد احمد عبيد البدواوي للتجارة والمقاوالتشمال الباطنة1378898

ركن النماء لألعمالشمال الباطنة1343553

دوحة شناص للتجارةشمال الباطنة1026770

رمال الرده الفضيه للتجارة شمال الباطنة1049885

أم يارا للتجارة  شمال الباطنة1142536

اصايل السويق الوطنيه للتجارهشمال الباطنة1133689

كة المعادن الصناعيةشمال الباطنة1053774 ش 

ك ة العالمي ة للف  والذ الخ اصشمال الباطنة1200252 كة منطقة حرة )الرس  ش م م (ش 

مسقط للصناعات الغذائية المتحدة ش م مشمال الباطنة1177447

دار الضيافة الخليجية ش م مشمال الباطنة1217451

مشاري    ع الشيماء العرصية للتجارة شمال الباطنة1196385

جداول الريف العالمية توصيةشمال الباطنة1259234

ي للتجارةشمال الباطنة1042657
محمد بن خلفان بن مصبح الغيب 

ي لمراجعة وتدقيق الحسابات تضامنيةشمال الباطنة1299233 العداد الذهبر

االحالم الباسمه للتجارة شمال الباطنة1091893

الوادي العالمية للتجارة ،، ش م مشمال الباطنة1051662

لؤلؤة المرتفعات للتج   ارة شمال الباطنة1171070

مركز االستثمار لالعمال التجاريةشمال الباطنة1395076

ز الجبل ش م مشمال الباطنة3147274 كة شاهي  ش 

موارد الفرفارة للتجارة والمقاوالتشمال الباطنة1093917

كاه  ش شمال الباطنة3246418  م ش م م0 م0موبيليفت وش 

مدى الخط االخرصز الدوليه للتجارة والمقاوالت ش م مشمال الباطنة1015882

كة كوريا موريا للتجارة ش م مشمال الباطنة1256793 ش 

شعاع المصابيح للتجارة تضامنيةشمال الباطنة1073372

القالدة الدولية للتجارة والمقاوالت ،، ش م مشمال الباطنة1022532

موك الزراعيه ش م مشمال الباطنة2215713 ربوع الب 

ي الحديثة للتجارة شمال الباطنة1062054
مؤسسة سليم السنانز

إبتسامة األنوار ش م مشمال الباطنة1302420

ز للزجاج واأللمنيوم الحديثةشمال الباطنة1112682 كة العي  ش 

الربطي للتجارة والمقاوالت ش م مشمال الباطنة3104680

ز للمعامالت التجاريةشمال الباطنة1103607 الشاهي 

ي للتجارة والمقاوالتشمال الباطنة1371618 واحه الغوانر

كة صحار لاللمنيوم ش م مشمال الباطنة1766716 ش 



يمي للتجاره والمقاوالتشمال الباطنة3211126 كة طيبات البر ش 

يك للتجارة والمقاوالتشمال الباطنة1087855 ينابيع البر

القيام للتجارة والمقاوالت توصيةشمال الباطنة1031758

كة نبع الجبل للتجاره ش م مشمال الباطنة3300684 ش 

ي للتجارة والمقاوالتشمال الباطنة1109953
 
ف خالد بن سعيد بن عبدهللا الرس 

سالم بن سعيد بن سالم الجابري للتجارة والمقاوالتشمال الباطنة1078633

خالد الجابري للمقاوالتشمال الباطنة1119091

ي السالم   ش شمال الباطنة3226271 كة روانر
 م ش م م0 م0ش 

إمتياز الخليج للتجارة واإلعمارشمال الباطنة1046479

الغزال العالمية للوكاالت ش م مشمال الباطنة1224617

كاه توصيةشمال الباطنة3062813 كمنداس هيمراج فيد وش 

كة منارة الوشل للتجارة والمقاوالت ش م مشمال الباطنة1071902 ش 

أسوار لوى للتجارة والمقاوالتشمال الباطنة1005886

صيدلية النجاحشمال الباطنة1289830

ى مجان للتجارهشمال الباطنة3234886 موانز

ديوان الخليج العرصية للتجارةشمال الباطنة1350991

ة لألعمالشمال الباطنة1190934 ز صحم المتمب 

ياش المعمري للتجارهشمال الباطنة3242250

اء وتجميع حديد الخردةشمال الباطنة8030057 ي لبيع وش  احر الب 

اء للتجاره والمقاوالت ش م مشمال الباطنة3189180 الواحة الخرصز

مجموعة البادي لالستثمار ش م مشمال الباطنة1152018

البادي للمعدات والشاحنات ش م مشمال الباطنة1306562

كاواس الهندسية ش م مشمال الباطنة1073672

رضا الخوري للتجارهشمال الباطنة1381681

نور مالحة الساطع للتجارة والمقاوالتشمال الباطنة1394228

مصبح بن خميس بن سالم الشبلي للمقاوالتشمال الباطنة1227884

الرؤيه للخدمات الزراعيه والمشاري    ع الشاملهشمال الباطنة1064926

الواجهة الجديدة للتجارة والمقاوالتشمال الباطنة1330677

كة بهنس الدولية ش م مشمال الباطنة3225259 ش 

التكنولوجيا الحديثة الدولية ش م مشمال الباطنة1084596

 م ش م م0 م0وردة مجيس للتجاره ش شمال الباطنة3152626

محمد عبدهللا سيف الكيومي للتجارة والمقاوالتشمال الباطنة1372057

ة للتجارةشمال الباطنة1416976 ز وسام االبداع الممب 

ة للتجارةشمال الباطنة1434252 ز قلعة الوالية الممب 

ة للتجارةشمال الباطنة1404691 ز ابراج األفق الممب 

ي الحديث للتجارة والمقاوالتشمال الباطنة1103829 القرص الذهبر

مشاري    ع محمد بن خميس بن سعيد المزروعيشمال الباطنة1416494

ي الوطنيةشمال الباطنة3030407 الكرس 

ز فاطمة محمد مقبول احمد للتجارةشمال الباطنة1149554 كنب 

مؤسسة الرفاهية التجاريةشمال الباطنة3089061

خدمات الطال العالمية ش م مشمال الباطنة1220245

ز للتجارةشمال الباطنة1314304 الهواء العليل الممب 

-مرتفعات بابل للمقاوالت شمال الباطنة1054779

از للتجارة والمقاوالت شمال الباطنة1154000 نسيم شب 

إنجاز للمشاري    ع الرائدهشمال الباطنة1306555

حميد بن راشد بن سالم الشبليشمال الباطنة3000729

هجرس لوى للتجارةشمال الباطنة1295032

أسكان الخليج للمقاوالتشمال الباطنة1098482

عبدالرحمن بن ابراهيم بوبر للتجارة والمقاوالتشمال الباطنة1074140

الواحة البيضاء للتجارة والمقاوالتشمال الباطنة1436227

االسطورة المعمارية الحديثة للتجارة والمقاوالتشمال الباطنة1358183

دار الميناء الحديث تضامنيةشمال الباطنة1294897



ة ش م مشمال الباطنة1354769 ز مستقبل المجد للمشاري    ع المتمب 

ي صحم للتجارة  والمقاوالتشمال الباطنة3120422 روانر

مشاري    ع النخبه الحرصيةشمال الباطنة1333139

قوافل لوى العرصيةشمال الباطنة1439675

ه للتجارة والمقاوالتشمال الباطنة1342806 ز شايا الخليج المتمب 

ة للتجارةشمال الباطنة1434191 ز نجوم الرميلة الممب 

عبدهللا سبيت علي المعمري للتجارة والمقاوالتشمال الباطنة1426755

عادل بن جمعه بن ياقوت المزروعي للتجارةشمال الباطنة1369875

االوركيدا الالمعه للتجارة تضامنيةشمال الباطنة1212160

ز للتجاره توصيةشمال الباطنة1314492 تاج المدينة الممب 

الماس للمقاوالتشمال الباطنة1415355

كة جبال حلحل للتجاره والمقاوالت توصيةشمال الباطنة3196631 ش 

جدران القرص للتجارةشمال الباطنة1400239

عمان لصب األلمنيوم ش م مشمال الباطنة1250823

االقتصاد الدولية للخدمات التجارية ش م مشمال الباطنة1286856

الباطنة الرائده للتجارة والمقاوالتشمال الباطنة1070769

كة لوى المتحدة للتجارهشمال الباطنة3300404 ش 

ابراهيم بن حمد بن عبدهللا الشبلي للتجارهشمال الباطنة1029748

يا الالمعشمال الباطنة1381301 نجم الب 

ة للتجارةشمال الباطنة1192432 ز مشاري    ع أحمد بن سعيد الممب 

إطاللة الجودشمال الباطنة1366737

اساس لوى للتجارة والمقاوالتشمال الباطنة1076818

بوادي لوى للتجارة و المقاوالتشمال الباطنة1385745

ز لالعمال والتطويرشمال الباطنة1115585 االعتماد المتمب 

أسواق هدايا صحار ش م مشمال الباطنة1051468

أصول الخليج الدوليةشمال الباطنة1165110

ي للتج  ارة والمقاوالتشمال الباطنة1169328  صحار الذهبر
ز شاهي 

ة للتقنياتشمال الباطنة3241440 ز المجرة الممب 

الخطوط الصحيحة للتجارةشمال الباطنة1417648

لؤلؤة األشار للتجارة توصيةشمال الباطنة1165149

مؤسسة سعيد الوشاحي للتجارةشمال الباطنة1259454

المغسلة الذهبيةشمال الباطنة3193225

األوتاد الحديثة للتجارة والمقاوالتشمال الباطنة3247244

أنجاد للتجارةشمال الباطنة1253254

مؤسسة جلنار الخليج الدوليشمال الباطنة1407827

السعادة للتجارة والمقاوالتشمال الباطنة1422248

مشاري    ع بن شهيل المعمري للتجارة شمال الباطنة1209900

كة العمانية الهندية إلعادة صهر األلمنيوم ش م مشمال الباطنة1225122 الرس 

ز للتجارة ش م مشمال الباطنة1097682 ثمار السني 

مشاري    ع نسيم لوي الوطنية شمال الباطنة1098849

الحصار الوطنية للتجارة والمقاوالتشمال الباطنة1021136

بدر الحصار للتجارة والمقاوالتشمال الباطنة3092305

ربيع الريان المتحدة للتجارة تضامنيةشمال الباطنة1154827

الحصار الماسية للتجارةشمال الباطنة3056589

نادر المعولي للخدمات التجاريةشمال الباطنة1366324

األبتكار الحديث للتجارة والمقاوالتشمال الباطنة1022432

ي عمر للتجارة والمقاوالت ش م مشمال الباطنة1042704
دار ببز

ي للتجارةشمال الباطنة3011208 الرانر

ساند للتجارة والمقاوالتشمال الباطنة1381169

كة قمر العرب الوطنية للتجارة والمقاوالت تضامنيةشمال الباطنة1111972 ش 

نارص بن راشد بن عبدهللا الناعبرشمال الباطنة3038602

ز للتجارة والمقاوالت شمال الباطنة1145395 الكرنك الممب 



ي الحديثةشمال الباطنة1255893 فوالة الناعبر

لمسات صحار الذهبيةشمال الباطنة1370204

مجهل الحديثةشمال الباطنة1401372

كة شاج الطريف للمقاوالت ش م مشمال الباطنة1097114 ش 

مجان الزاهرة ش م مشمال الباطنة1066430

ح   م   د ال   رص   ادي للتجارة والمقاوالت شمال الباطنة1164290

اعمار للبناء والهندسةشمال الباطنة1193751

ي للتجارة والمقاوالتشمال الباطنة1296429 ز محمد سليمان الكرس  حسي 

سما شناص العرصية للتجارةشمال الباطنة1210601

زهرة الفلنده للتجارةشمال الباطنة1416656

شمس صحم الماسية للتجارةشمال الباطنة1277793

مركز ريانة العود الحديثةشمال الباطنة1309857

ي الذهبيه للتجاره والمقاوالتشمال الباطنة3248640
مؤسسة المبانز

شموخ الرسحات للتجارة شمال الباطنة1210655

ي لتجارة والمقاوالتشمال الباطنة1424553
الحوسبز

ز للتجارهشمال الباطنة1279588 شعاب االشخر المتمب 

 شناص للممقاوالتشمال الباطنة1384978
ز
مرف

ة للتجارةشمال الباطنة1396500 ز اعمار العاصمة الممب 

اطياب الريف الحديثة للتجارة و المقاوالتشمال الباطنة1401330

مركز هال للعناية بالسياراتشمال الباطنة1202018

وادي حسون الوقيبة للتجارةشمال الباطنة1142041

محالت  جمعه الشخي للتجارهشمال الباطنة3136566

ة للتجارةشمال الباطنة1198767 ز قالئد صحار الممب 

ةشمال الباطنة1420189 ز قالئد لوى الممب 

محاجر بالخادمشمال الباطنة3198170

مشاري    ع المالحة المتكاملة للتجارة ش م مشمال الباطنة1353654

مشاري    ع بالخادم الدوليةشمال الباطنة1143790

صخور الشمال العالمية للتجارة ش م مشمال الباطنة1341293

جبل الشيخ للتعدين ش م مشمال الباطنة1355390

يشمال الباطنة1355106
بن كرم للتطوير العمرانز

المدرسة الذهبية الخاصةشمال الباطنة1092606

أبو غريب المزروعي للتجارةشمال الباطنة1222208

ي المتحد ش م مشمال الباطنة1269621 القرص الذهبر

النجم العالي الذهبية للتجارةشمال الباطنة1311774

جبال الرميله الماسيه للتجارةشمال الباطنة1403724

مشاري    ع محمد الجابري المتحدة شمال الباطنة1164018

كة ابناء زهران بن علي الجابري للتجارة والمقاوالت ش م مشمال الباطنة3010546
ش 

أصول مجيس العالميةشمال الباطنة3219089

الفئة األول للهندسة ش م مشمال الباطنة1079597

ي حماد للتجارةشمال الباطنة1074423
انوار سور ببز

مشاري    ع الحاج للتجارةشمال الباطنة1240378

المجد للتقنية والمشاري    ع ش م مشمال الباطنة1136865

شموخ التالل الوطنيه للتجاره والمقاوالتشمال الباطنة1178018

ز للتجارةشمال الباطنة1276314 مرش األساس الممب 

الفلس العالمية تضامنيةشمال الباطنة1158130

منارة التجارة العالميةشمال الباطنة1401361

شعاع الباطنة الماشي للتجارة والمقاوالتشمال الباطنة1267778

ي للتجارة والمقاوالت تضامنيةشمال الباطنة1034879
مناظر شعز

ي للمقاوالت ش م مشمال الباطنة1210814
االزورد الفضز

براجي ل للمق اوالت والتش ييدشمال الباطنة1214589

يشمال الباطنة1412667
 
ف نجوم الرس 

مؤسسة خليفه الكندى للتجاره والمقاوالتشمال الباطنة3005470



مريم بنت سيف بن عبدهللا الحراضي للتجارهشمال الباطنة3215784

ي العالميةشمال الباطنة1363880
 
المردف الراف

لمحة مسقط الرائده ش م مشمال الباطنة1207347

مؤسسة السقيفةشمال الباطنة1196031

حسن بن علي بن خلفان المزروعي للتجارةشمال الباطنة3236188

يشمال الباطنة1215763 مجمع الهيا الطبر

دار العمارة الحديثة للتجارة والمقاوالت شمال الباطنة1170815

وق النعم للتجارة والمقاوالتشمال الباطنة1106967 ش 

ى الباطنة للمقاوالتشمال الباطنة1206531
ز
مرف

ي للتجارةشمال الباطنة1266864 هيثم بن راشد بن عبيد الكعبر

نجم الطريف المتطورةشمال الباطنة1425459

آفاق المتحدة للتجارةشمال الباطنة1411189

ي للتجارة والمقاوالتشمال الباطنة1416612 مرهون محمد مرهون القرطونر

ي للتجارة والمقاوالتشمال الباطنة1416019
علي محمد علي البلوش 

أسياد الوطنية الحديثة لالنشاءاتشمال الباطنة1378070

علي عبدهللا الشبلي للتجارة والمقاوالتشمال الباطنة1413710

هندسة اإلبداع لألعمالشمال الباطنة1432170

مشاري    ع الماسة العربية المتحدة ش م مشمال الباطنة1289905

أبراج الرفاهية الشامخة للمقاوالتشمال الباطنة1231319

ركن الباطنه للتجاره والمقاوالتشمال الباطنة3139751

ات فدك للتجارةشمال الباطنة1287658 خب 

ة للتجارةشمال الباطنة1423432 ز زهرة الفليج الممب 

ي للتجارةشمال الباطنة1277507
أبو عبيد البلوش 

يحب  بن سيف بن محمد الجهوري للتجارة والمقاوالتشمال الباطنة3243338

كة اللؤلؤة النفيسه للتجاره توصيةشمال الباطنة3247422 ش 

ةشمال الباطنة1408601 ز يمي الممب  حصون البر

ش م م- الرسور الوطنية للتطويرشمال الباطنة1220983

/نور رويحة للتجارة شمال الباطنة1086865

مشاري    ع الحبتور الفضيهشمال الباطنة1240158

رتاج شناص للتجارةشمال الباطنة1239095

مشاري    ع نوفل سالم العجمي للتجارةشمال الباطنة1404224

مشاري    ع رحالت عابرة للتجارةشمال الباطنة1343407

مشاري    ع أبو فاطمة الذهبية للتجارة شمال الباطنة1217514

يكه للتجاره تضامنيةشمال الباطنة3310817 ي وش 
كة محمد بن سليمان بن سعيد البلوش  ش 

اسوار صحار المتحدة للتجارةشمال الباطنة1112302

ي للتجارة والمقاوالتشمال الباطنة3008150
مؤسسة الريحانز

ي للتجارة شمال الباطنة1006930 التوقيت العرنر

اء آل سعد للتجارة توصيةشمال الباطنة1177675 شواطي خرصز

ز للتجارة والمقاوالتشمال الباطنة1413968 أهداف التمب 

براري الغريفة المتحدة للتجارة والمقاوالتشمال الباطنة1427576

براري الغريفة الحديثة للتجارةشمال الباطنة1403902

براري الغريفة المتقدمة للتجارةشمال الباطنة1415846

براري الغريفة الشامخة للتجارةشمال الباطنة1408019

االبجديه للتجارهشمال الباطنة1289321

ز للهندسة ش م مشمال الباطنة1061343 الكبز

العبب  للتجارةشمال الباطنة1242852

قه لطب االسنان والتجميلشمال الباطنة1240555 مركز االبتسامه المرس 

ي للتجارة والمقاوالتشمال الباطنة1249219
يف  أبو عز الرس 

مروج الزعفرانشمال الباطنة1333082

القبطان الوطنية تضامنيةشمال الباطنة1200036

سيف الجزيره العالميهشمال الباطنة1415439

ي للتج   ارة شمال الباطنة1170797
شاج الكوخ الفضز



ي للتجارةشمال الباطنة1017180 علي بن أحمد بن علي العبر

سعيد بن علي بن سعيد القمشوعي للتجارة والمقاوالتشمال الباطنة1416333

ركن الشمال الماشي للتجاره والمقاوالتشمال الباطنة1361613

عبدهللا حميد الحبسي للتجارة والمقاوالتشمال الباطنة1414751

حامد هالل محمد المعمري للتجارة والمقاوالتشمال الباطنة1359902

تضامنية- رمال الفلج الحديثة للتجارة والمقاوالت شمال الباطنة1134940

بيت الرونق للتجارة و المقاوالتشمال الباطنة1416850

ي الغيث الوطنيةشمال الباطنة1173948 روانر

شذى صحم الحديثةشمال الباطنة1410774

مشاري    ع خليفة الحاجر للمقاوالتشمال الباطنة1243388

سعود عبدالعزيز الجابري للتجارةشمال الباطنة1379747

حنان سليمان العجمية للتجارة والمقاوالتشمال الباطنة1407400

همسات ينابيع صحم الحديثةشمال الباطنة1339293

طريق االبرار للتجارة والمقاوالتشمال الباطنة1008230

مزايا الصويحرة العرصية للتجارة شمال الباطنة1190047

مؤسسة شاطى نبر للتجاره ش م مشمال الباطنة3226239

مؤسسة همس النور للتجارهشمال الباطنة3246183

البدائل االول العالمية تضامنيةشمال الباطنة1321619

نكتل العرصية للتجارةشمال الباطنة1336713

ركائز صحار الحديثة للمقاوالتشمال الباطنة1230460

ي للتجارهشمال الباطنة3004228
يوسف بن حسن بن مراد البلوش 

ي للتجارةشمال الباطنة1059706
صقر بن محمد بن علي البلوش 

ز للتجارة والمقاوالت شمال الباطنة1139143 اع البحرى الممب  الرس 

بريق المستقبل الحديث للتجارة و المقاوالتشمال الباطنة1423672

زشمال الباطنة1316638 مد المتمب 
حصن الب 

ة للتجارةشمال الباطنة1416481 سماء شناص المنب 

مشاري    ع الركن الجديد الحديثة للتجارةشمال الباطنة1381785

صناع الحداثه والعمران للتجارة والمقاوالتشمال الباطنة1401495

/لوتس الباطنة للتجارة شمال الباطنة1068257

غدير الطريف تضامنيةشمال الباطنة1244797

الريان الخالد لألعمال والتجارةشمال الباطنة1407656

لمسات شناص لالعمالشمال الباطنة1370795

روائع الجمال العالميةشمال الباطنة1309755

أضواء لوى للمقاوالتشمال الباطنة1255801

ز للتجارة والمقاوالتشمال الباطنة1036615 الزعيم الممب 

فيصل بن خميس بن سعيد الفطيسي للتجارة والمقاوالتشمال الباطنة1020613

أجواء البداية  الحديثة للتجارة والمقاوالتشمال الباطنة1136672

مسارات خليج شناصشمال الباطنة1418177

مسارات خليج الرائدهشمال الباطنة1419601

ز شناص للتجارة والمقاوالت شمال الباطنة1119522 شاهي 

يشمال الباطنة1417379
مرسات الخليج الوطبز

يشمال الباطنة1387280 مسارات الخليج العرنر

البوصلة للمالحة و الخدمات ش م مشمال الباطنة1210185

روائع سورببز خزيمة للتجارة تضامنيةشمال الباطنة1164802

زهرة السوسن الجميله للتجارةشمال الباطنة1393482

ي للتجارةشمال الباطنة3075540 احمد بن حمد الزعانر

طوق الورد لألعمالشمال الباطنة1351240

الغيص الوطنيةشمال الباطنة1308352

شعاع الهمبار للتجارهشمال الباطنة3310671

نجمة السوده الالمعه للتجارة والمقاوالتشمال الباطنة1426897

نجمة القديح للتجارة والمقاوالتشمال الباطنة1412423

اعمار العقر للتجارة والمقاوالت ش م مشمال الباطنة1067660



بولندرا مازلمدار  العالمي      ةشمال الباطنة1174537

ز الفلج الوطنيةشمال الباطنة1100045 مشاري    ع شاهي 

توصية- صحار اللوجستية الدولية  شمال الباطنة1137104

كة ولد الذيب الوطنية للتجارة والمقاوالتشمال الباطنة1089134 توصية/ ش 

ة لالعمال ش م مشمال الباطنة1355684 ز االركان المتمب 

مشاري    ع الثقة المتكاملةشمال الباطنة1103005

الربيعي للخدمات واالعمال ش م مشمال الباطنة1405466

الربيعي لألعمال والخدمات ش م مشمال الباطنة1351490

مشاري    ع الرائد الفضيةشمال الباطنة1385575

حمدان بن عبدهللا بن حمدان الوشاحي للتجارةشمال الباطنة1344766

ةشمال الباطنة1433328 ز لؤلؤة الشمال الممب 

الموارد المتطورةشمال الباطنة1408350

ةشمال الباطنة1393151 ز ي الممب  واحة سور العبر

انوار حرمول الوطنية للتجارةشمال الباطنة1221379

ذروة المجد الغربية ش م مشمال الباطنة1251565

كة ذروة المجد الجنوبيهشمال الباطنة1230189 تضامنية- ش 

ي للتجارةشمال الباطنة1011921 بدرية الزعانر

مؤسسة البساط الآلمع للتجارة والمقاوالت ش م مشمال الباطنة3206467

المثلث الهندشي ش م مشمال الباطنة1227969

خط الحرملي للتجارةشمال الباطنة3250539

الطنيخر للمقاوالت والتجارة توصيةشمال الباطنة1160960

محمود بن داود بن محمود اللواتيا للتجارةشمال الباطنة3070042

ماجد بن عامر بن محمد المعمري للتجارهشمال الباطنة3244342

ق االوسط للهندسه والخدمات البحريه ش م مشمال الباطنة1055757 الرس 

كة معالم مسقط الشاملة للتجارة ش م مشمال الباطنة1154631 ش 

شمس المدينة الدولية ش م مشمال الباطنة1042164

مشاري    ع سهول عاهن الحديثة للتجارة شمال الباطنة1196338

سما الجنوب الوطنيه للتجارة والمقاوالت شمال الباطنة3143562

األنوار الرئيسية للتجارةشمال الباطنة1345763

الطيف الالمعشمال الباطنة1417389

ز صحار للتجارهشمال الباطنة3037487 رياحي 

رونق الزهراءشمال الباطنة1409791

زلفز للتجارة شمال الباطنة1132934

ةشمال الباطنة1338116 ز مشاري    ع زهرة العلياء المتمب 

صدى البيان للتجارةشمال الباطنة1354529

خالد البدواوي وأبناءه للتجارة ش م مشمال الباطنة1282454

كة سهول عوتب للتجارة ش م مشمال الباطنة1047725 ش 

صحار الحديثة للهندسة والمشاري    ع ش م مشمال الباطنة1345976

ي للتجارة والمقاوالتشمال الباطنة1061098
سهول الصبيخز

الحلول الفريدة للتجارة والمقاوالت شمال الباطنة1068664

ة العرصيه للتجارة والمقاوالتشمال الباطنة1334579 ز ق الممب  البب 

المجد للتطوير واألعمال ش م مشمال الباطنة1330887

بوابة حلة الصولي للتجارةشمال الباطنة1243341

الضياء الزاهي للتجارةشمال الباطنة1408371

صمت البوح للتجارةوالمقاوالتشمال الباطنة1064167

دروب الغربشمال الباطنة1413517

ي الرسيعةشمال الباطنة1385020
المبانز

زهور المملكة للتجارةشمال الباطنة1235854

خالد بن احمد بن خلفان بن احمد المزروعي وولده توصيةشمال الباطنة1325301

ماجد محمد خالد البوسعيدي للتجارة والمقاوالتشمال الباطنة1290862

كة اعمار سيح البا طنة للتجارة والمقاوالت تضامنيةشمال الباطنة3249964 ش 

الحطب للتجارةشمال الباطنة1257705



سالم بن حميد بن سعيد السعيدي للتجارةشمال الباطنة3029107

اس الجود شمال الباطنة1060667 نبر

ج المتحدةشمال الباطنة1238796 طالئع البر

ي للتجارة والمقاوالتشمال الباطنة1386159
ابراهيم محمد مراد البلوش 

يكة للتجاره والمقاوالت ش م مشمال الباطنة1382830 راشد محمود وش 

عبدهللا بن محمد بن مال هللا العطار للتجارهشمال الباطنة3252825

ينابيع أسود للمقاوالتشمال الباطنة1419042

برج اسود للتجارة و المقاوالتشمال الباطنة1408261

ي للخدمات المتكاملهشمال الباطنة1395658 البيت الخليخر

سهل البقاع العالمية للتجارة ش م مشمال الباطنة1147226

كة أسوار الطائف للتجارة والمقاوالت تضامنيةشمال الباطنة3252205 ش 

فلك الصحراءشمال الباطنة1400859

ز السعيدي للتجارةشمال الباطنة1071097 أبو لجي 

النوى الجديدة ش م مشمال الباطنة1343232

رونق الفليج للتجارةشمال الباطنة1403162

أرض المناخ للتجارةشمال الباطنة1411369

مشاري    ع بلقيس سعيد الريسية للتجارة والمقاوالتشمال الباطنة1428257

يشمال الباطنة1411831 مشاري    ع علي بن جمعة بن علي الكعبر

ج الذكي توصيةشمال الباطنة1308160 البر

الفوالذ العالميةشمال الباطنة1401836

كة بالبل الباطنة العالمية ش م مشمال الباطنة3253503 ش 

أم نور المتطورةشمال الباطنة1435126

قمة األفق الحديثة للتجارةشمال الباطنة1172971

مرتضز العجمي للتجارة والمقاوالتشمال الباطنة1038457

ة للتجارة شمال الباطنة1163480 ز روائع مجيس المتمب 

عقدة الموانع للتجارةشمال الباطنة3071987

كة صالح الهاشمي وأوالدة للتجارة والمقاوالت  شمال الباطنة1134602 توصية- ش 

صخور الجزيرة الوطنية للتجارةشمال الباطنة1308380

يونس علي البطلوشي للتجارةشمال الباطنة1423112

الفارسية للتجارة والمقاوالتشمال الباطنة1423161

أبراج الفاو للتجارةشمال الباطنة3042669

إعمار الخابورة للتجارة والمقاوالتشمال الباطنة1039770

المخول الوطنية تضامنيةشمال الباطنة1286158

كلية عمان البحرية الدولية ش م مشمال الباطنة1795406

الظليلة العالميةشمال الباطنة1395616

مرتفعات الموصل للتجارةشمال الباطنة1029832

كة روائع النعم للتجارة والمقاوالت شمال الباطنة3067831 -ش 

ة للتجارة والمقاوالتشمال الباطنة1320925 ز كرستال الخليج المتمب 

كةاألوزون المتكاملة ش م مشمال الباطنة1294923 ش 

الهواء الطلق للتجارهشمال الباطنة3246221

أم عبدالعزيز الهاشمي للتجارةشمال الباطنة1201650

شمس العلوم للتجارة ش م مشمال الباطنة3189171

مهدي بن عبدهللا بن غلوم العجمي للتجارةشمال الباطنة1021448

كة أفاق مخيليف للتجارة شمال الباطنة1085353 /ش 

تيجان صحم للتجارةشمال الباطنة1233910

شمال لوى للتجارة والمقاوالت توصيةشمال الباطنة1353475

عبدهللا حمد هاشم الفكري للتجارةشمال الباطنة1405323

ي للتجارةشمال الباطنة1090445
مؤسسة يعقوب المزيبز

مؤسسة واحة الفجر للتجارة والمقاوالتشمال الباطنة1080618

يوسف الغفيلي للتجارة والمقاوالتشمال الباطنة1413048

عبدهللا علي حمدان الفارشي للتجارة المقاوالتشمال الباطنة1403652

فريد بن خلفان الوحيدي للتجارة والمقاوالتشمال الباطنة1412386



مؤسسه االهوار للتجاره والمقاوالتشمال الباطنة3311201

كاه للتجارة تضامنيةشمال الباطنة3053563 كة سيف بن حمد العامري وش  ش 

كة الصفاس للتجارة ش م مشمال الباطنة1032511 ش 

كة الصفاس الدولية ش م مشمال الباطنة1057795 ش 

كة سايس الوطنية ش م مشمال الباطنة1014017 ش 

ة للتجارةشمال الباطنة1357403 ز سما صحار المتمب 

لؤلؤة الرفاع للتجارة والمقاوالت ،، ش م مشمال الباطنة1041542

علي بن محمد السديري للتجارةشمال الباطنة1415568

ساحل الخويرات الحديثةشمال الباطنة1309459

محمد بن سالم المعمري للتجارةشمال الباطنة1111259

فيض العطاء للتجارة والمقاوالتشمال الباطنة1347288

كة أجواء للغازات ش م مشمال الباطنة1023860 ش 

اطاللة صحم الحديثة للتجارة والمقاوالتشمال الباطنة1185183

شعاع الشهباء المثاليةشمال الباطنة1269282

وز للخدمات الحديثةشمال الباطنة1232138 الفب 

األسواق الوطنية للتسوق والهدايا ،، ش م مشمال الباطنة1049952

أضواء الباطنة لتدقيق الحساباتشمال الباطنة1284891

االسطورة العرصية للتجارة والمقاوالتشمال الباطنة1401644

ة للتجارة و المقاوالتشمال الباطنة1404192 ز همس الغروب الممب 

وق للتجارة والمقاوالتشمال الباطنة1402139 همس الرس 

اعمار مزون المتكاملة لالنشاءاتشمال الباطنة1378207

ي العالمية ش م مشمال الباطنة1299594
ز
صاف

اودية الرفيعه للتجارهشمال الباطنة3075796

رحاب العاصمه المثاليه للتجارةشمال الباطنة1414463

جسور الخب  المتكاملة توصيةشمال الباطنة1419902

ريحانة السليف للتجارةشمال الباطنة1013925

صالح المعمري لألستثمارشمال الباطنة1399769

زشمال الباطنة1424315 يك المتمب  سيح البر

أضواء الشهرة العالميةشمال الباطنة1267423

داود العجمي للتجارة ،، ش م مشمال الباطنة1026399

نور الواليةشمال الباطنة1412517

مؤسسة قارح للتجارة والمقاوالتشمال الباطنة3001830

نمارق الباطنة العالية للتجاره والمقاوالتشمال الباطنة1402414

ة للتجارة والمقاوالتشمال الباطنة8085072 ز أعمار المدن المتمب 

مؤسسة راشد بن سيف بن عامر الشبليشمال الباطنة3012697

مؤسسة الفيصل التجاريةشمال الباطنة1236287

مؤسسة درب الرافدين للتجارة شمال الباطنة1072741

كة البدور المتحدة ش م مشمال الباطنة1141711 ش 

ز صحارشمال الباطنة1361564 بورسلي 

مركز العبب  لالزياء ش م مشمال الباطنة1053633

تالل صحار العالية للتجارة والمقاوالتشمال الباطنة1306514

معمار للمشاري    ع الرائدةشمال الباطنة1416735

ةشمال الباطنة1400571 ز االنشاءات العربية الممب 

االنشاءات العربية المتكاملةشمال الباطنة1395102

منارة صحار الرائده للتجاره والمقاوالت ش م مشمال الباطنة1343619

أضواء الغريفة  للتجارةشمال الباطنة1015945

مجمع مرزوق بن سعيد المنذري التخصضي ش م مشمال الباطنة3091694

أحمد بن جمعه بن راشد الوشاح للتجارة والمقاوالتشمال الباطنة1082407

مشاري    ع األفق الصحيحشمال الباطنة1301037

جنائن صالن للتجاره والمقاوالتشمال الباطنة1010161

المتحدة لصناعة الحديد ش م مشمال الباطنة1386011

ي للتجارةشمال الباطنة1423077 مشاري    ع محمد سالم مصبح الزعانر



مؤسسة محمد إبراهيم بوبر للتجارة والمقاوالتشمال الباطنة1284895

مؤسسة العراب الذهبيةشمال الباطنة1341365

أبراج صالن العرصية للمقاوالتشمال الباطنة1288321

ي للتجارهشمال الباطنة3225399
جميل بن محمد بن خميس القريبز

ةشمال الباطنة1418365 ز كواكب الهدى المتمب 

منارة صحار للنقلشمال الباطنة1197110

الربيعي للتجارةشمال الباطنة1406604

محيط المجرة للتجارةشمال الباطنة1112466

كة منطقة حرة)النرس للرساميك شمال الباطنة1371531 ش م م (ش 

ي للتجارةشمال الباطنة1417910
علي محمد البلوش 

اتحاد صحار الحديثة لإلنشاءاتشمال الباطنة1318564

ة لإلنشاءاتشمال الباطنة1414932 ز إتحاد الهندسة الممب 

كة أبوقض الشبلي لإلنشاءات توصيةشمال الباطنة1041837 ش 

دانة الطريف للتجارهشمال الباطنة3026507

ابو هزاع المعمري للتجارةشمال الباطنة1400375

رمال حلة الشيخ للتجارة ش م مشمال الباطنة1081110

ي وولده للتجاره توصيةشمال الباطنة3165523
كة احمد بن سليمان بن خلفان الغيب  ش 

جوهرة صحار الوطنيه للتجارة والمقاوالت شمال الباطنة1104179

االتحاد للهندسة الميكانيكية ش م مشمال الباطنة1162175

أنوار المرفع للتجارةشمال الباطنة1315671

كة النجم الدولية الفنيةشمال الباطنة1149299 ش 

أبوتركي الجابري للتجارة والمقاوالتشمال الباطنة1417390

كة وسط الخليج الفنيةشمال الباطنة1433332 ش 

مشاري    ع الخالص للتجارة والنقليات ش م مشمال الباطنة3038203

مشاري    ع يوسف البادي المتألقة للتجارةشمال الباطنة1280524

ة للتجارةشمال الباطنة1132927 ز شاطى الرميلة الممب 

ة للتجارةشمال الباطنة1257324 ز سور البلوش الممب 

شعاع الحزم للتجارة والمقاوالتشمال الباطنة1131637

دار العز الحديثشمال الباطنة1410354

اسطورة األبواب الحديثة للتجارةشمال الباطنة1241376

وق الشبلية للتجارة والمقاوالتشمال الباطنة1416380 ش 

سعيد علي الوشاحي للتجارة والمقاوالتشمال الباطنة1409830

مؤسسة الحاجر الشامخة للتجارة والمقاوالتشمال الباطنة1165247

مرتفعات بر الحكمان للتجارة والمقاوالتشمال الباطنة1413123

قماشة للتجارةشمال الباطنة1189198

تضامنية/ عبدهللا وعبدالرحمن المعمري للتجارة والمقاوالت شمال الباطنة1108782

تعمب  العرصية للمقاوالتشمال الباطنة1248216

ز الجديد للتجارةشمال الباطنة1249723 الممب 

محيط الوالية للنقل والتجارة تضامنيةشمال الباطنة1295397

الحداثة المتجددة للتجارة والمقاوالتشمال الباطنة1374606

ديرة السالم ش م مشمال الباطنة1764284

الجزيرة الدولية للتسوق ش م مشمال الباطنة3233936

شعاع الجزيرة الدولية ش م مشمال الباطنة1208549

ي للتجارةشمال الباطنة1230826 القليبر

واحة الفرسان للتجارة والمقاوالتشمال الباطنة1386872

مشاري    ع أبو مشاريشمال الباطنة1343082

احمد بن سعيد بن حمدان الخزيمي للتجارة والمقاوالتشمال الباطنة1107655

كيان الفخامة للتجارةشمال الباطنة1406424

فخامة الخب  للتجارةشمال الباطنة1433205

رموز الفخامة المتطورة للتجارةشمال الباطنة1283348

كة مكارم الخابورة للتجارة ،،شمال الباطنة3207897 ش 

موسسة نخيل لوي للتجارةشمال الباطنة1085265



اع لوى للتجاره والمقاوالتشمال الباطنة1010013 ش 

أضواء النجوم الألمعه ش م مشمال الباطنة1121646

خطوط مسقط العالمية للشحن البحري توصيةشمال الباطنة1146400

فجر الصويحره للمقاوالتشمال الباطنة1254344

ةشمال الباطنة1377924 ز دار الزعفران المتمب 

جسور االبداع لالعمال التجاريةشمال الباطنة1437514

سامي الوطنية للخدمات التجارية ش م مشمال الباطنة1024580

العوينات الشاملةشمال الباطنة1423257

ي للتجارةشمال الباطنة3217515
 بن راشد بن علي البلوش 

ز حسي 

أجيال صحار العرصية للتجارة ش م مشمال الباطنة1356343

كل الع      المشمال الباطنة1354143

السحاب الكثيف العالميةشمال الباطنة1404779

ركائز الدار للتجارة والمقاوالت تضامنيةشمال الباطنة1196945

ي للتجارة والمقاوالتشمال الباطنة1083534 ياء الذهبر
نجم الب 

حدائق صحار للتقنياتشمال الباطنة1018007

اشاء المنذرية للتجارةشمال الباطنة1355629

/أعمار الباهية للمقاوالت وأعمال الديكور شمال الباطنة1015214

خطوات النجاح للتجارهشمال الباطنة1278474

اركان صحار اللوجستية ش م مشمال الباطنة1199184

سقف العالم للتجارة ش م مشمال الباطنة1205187

كة منطقة حرة)أركان صحاراللوجستية شمال الباطنة1217336 ش م م (ش 

ي للتجارةشمال الباطنة1051493
حميد بن راشد بن علي البلوش 

مشاري    ع الجوري الممتازة للتجارةشمال الباطنة1214338

خالد بن خلفان بن علي القطيطي للتجارة والمقاوالتشمال الباطنة1105917

هضاب الفرفارة للتجارةشمال الباطنة1349259

كة أبناء مطر الشبلي تضامنيةشمال الباطنة3015408
ش 

علي بن طالب بن محمد الريسي للتجارة و المقاوالتشمال الباطنة1162792

ةشمال الباطنة1421953 مشاري    ع اسماعيل وطارق المنب 

سماء لوى الحديثةشمال الباطنة1410137

زين صحار الوطنيةشمال الباطنة1339792

السدس للخدمات الفنيةشمال الباطنة1399844

ش ركة مج  ان للمف اتيح الكه  ربائية ش م مشمال الباطنة3217850

عبدهللا بن علي بن هالل المخمري للتجارةشمال الباطنة1401973

هالل بن علي بن هالل المخمري للتجارةشمال الباطنة1209743

كة الخليج للصناعات الوطنية ش م مشمال الباطنة1330208 ش 

يكه للتجارة والمقاوالت شمال الباطنة1034154 كة عزيز بن سيف بن عبدهللا المقبالي وش  تضامنية- ش 

كة صحار المتحدة للمقاوالت ش م مشمال الباطنة1247076 ش 

بوادي الفليج للتجارة والمقاوالتشمال الباطنة1393044

وق الغدشمال الباطنة1420323 مؤسسة ش 

نور االفاق العالميةشمال الباطنة1416672

االبداع الواحد للتجارةشمال الباطنة1408096

علي بن عبدهللا بن علي الهنداشي للتجارهشمال الباطنة3161765

مشاري    ع نورس الشاطى المتطورة للتجارةشمال الباطنة3208621

راشد بن سالم بن خميس الشخي للتجارهشمال الباطنة3244350

تبادل الشاملةشمال الباطنة1318625

أبراج الكويت العالية للتجارة ش م مشمال الباطنة1026348

خالد بن محمد بن حميد الكيومي للتجارهشمال الباطنة3245241

ماجد بن سعيد بن سالم المعمري للتجارةشمال الباطنة1011230

كة الوبيل ش م مشمال الباطنة1373483 ش 

نوافذ البليدة الوطنية للتجارة توصيةشمال الباطنة1140502

ةشمال الباطنة1416974 ز سجايا الطريف الممب 

ركن الخليج الواسعشمال الباطنة3094243



مؤسسة سويد الماءشمال الباطنة3046702

مشاري    ع لوى المضيئه للتجارةشمال الباطنة1228842

المحيط للخدمات اللوجستية البحرية والجوية ش م مشمال الباطنة1430251

بوابة الميحة للتجارةشمال الباطنة1162136

رواسن الباطنة للخدماتشمال الباطنة1256673

صحار لإلنشاءات الفنيةشمال الباطنة1046057

محالت العرين للتجارةشمال الباطنة3020185

زهور صحار الحديثة للخدمات اللوجستيه شمال الباطنة1195045

المكتومي لالنارة واالدوات الصحيةشمال الباطنة1351067

مؤسسة أحمد بن عبدهللا بن خلفان الريسي للتجارة والمقاوالت شمال الباطنة1164366

أجواء صحار العالميةشمال الباطنة1249083

االقطار لالستثمارشمال الباطنة1323746

مؤسسة هزاع للتجارة والمقاوالتشمال الباطنة1405140

علي بن محمد بن سيف الجابريشمال الباطنة1411863

أضواء الفجرالوطنية للتجارة شمال الباطنة1173891

جبال  وادي رجما للتجارة شمال الباطنة1194754

ابو شهاب المزروعي للمقاوالت توصيةشمال الباطنة1133019

ربوع األبراج لألعمالشمال الباطنة1425817

رواد صحار الحديثةشمال الباطنة1362137

براويز صحارللتجارهشمال الباطنة1114544

اسطورة شناص المتكاملة للتجارةشمال الباطنة1227083

العرصة للتجارةشمال الباطنة3035190

الكره الفضيه للتجارهشمال الباطنة3086720

خط ضيان للتجارةشمال الباطنة1163632

طارق آل عبدالسالم للتجارة والمقاوالتشمال الباطنة1145069

مشاري    ع المعمار المتألقةشمال الباطنة1389172

اء للتجارة شمال الباطنة1221376 أسوار حمب 

خالد بالخادم للتجارةشمال الباطنة1240785

همسة الليل العرصية ش م مشمال الباطنة1437978

الزهور الخمس الجميلة للتجارةشمال الباطنة1408454

مصنع الخالوي للهندسة وانتاج وتشكيل الواح الحديد ش م مشمال الباطنة3303071

كة أنابيب عمان المتحدة ش م مشمال الباطنة1158643 ش 

االسطورة للهندسة الميكانيكية ش م مشمال الباطنة1199822

هدى محمد سيف الخنبشية للتجارةشمال الباطنة1287635

أحمد بن عبدهللا بن سيف الشافعي للتجارة والمقاوالتشمال الباطنة1197293

جابر بن عبدهللا بن سيف الشافعي للتجارةشمال الباطنة1190110

دار صحار لالعمالشمال الباطنة1418736

مشاري    ع بدر الزمان الحديثة للتجارة  ش م مشمال الباطنة1181827

جعفر بن عبدهللا بن إسماعيل للتجارة والمقاوالتشمال الباطنة3053075

الصائغ المتحدة ش م مشمال الباطنة1067988

ران للتجارةشمال الباطنة1223979 ز تحفة الخب 

مشاري    ع الرستم المتألقة للتجارة والمقاوالتشمال الباطنة1421971

مشاري    ع أرض العيانشمال الباطنة1415591

ه للتجارةشمال الباطنة1347610 ز مشاري    ع صقور صحار الممب 

معدات البناء ومولدات الكهرباء  ش م مشمال الباطنة1089031 الشعلة للنقل والمقاوالت وتأجب 

كة سالم بن راشد وإخوانه للتجارة والمقاوالتشمال الباطنة3012360 ش 

ه للتجارةشمال الباطنة1379773 عبق النبر

آفاق الكامل المتحدة للتجارةشمال الباطنة1197790

االنقليس المتحده ش م مشمال الباطنة1081624

أبو عبدهللا العنبوري للتجارة والمقاوالت شمال الباطنة1165068

روضة الفلج الخاصهشمال الباطنة1088042

ه للتجارةشمال الباطنة1388000 ز العقود المتمب 



وق القصبية للمقاوالت ش م مشمال الباطنة1031899 كة ش  ش 

السي للخدمات اللوجستية ش م مشمال الباطنة1290833

ي للتجارةشمال الباطنة1132897
هاشل بن محمد بن خميس القريبز

قةشمال الباطنة1301231 مشاري    ع نسيم شناص المرس 

زهرة الملتف  للتجارةشمال الباطنة3131220

كة ڤالي عمان لتكوير خام الحديد ش م مشمال الباطنة1066208
ش 

مركز ڤالي عمان للتوزي    ع ش م مشمال الباطنة1096325

موارد الطريف الحديثة للتجارةشمال الباطنة1198205

مشاري    ع مشايق الذهبيةشمال الباطنة1427960

مدرسة علوم المستقبل ش م مشمال الباطنة3165027

واحات الصحاريشمال الباطنة1365296

مؤسسة رمال النور للتجارهشمال الباطنة1310899

مركز دقال للتسوقشمال الباطنة3314472

مشاري    ع خط صحار الوطنيةشمال الباطنة1344317

محسن علي لالعمالشمال الباطنة1401618

هدوء المدينة الشاملة للتجارةشمال الباطنة1244239

احمد بن خلفان بن خميس الحبسي للتجارةشمال الباطنة1212980

جسور لالستشارات الهندسيةشمال الباطنة1330256

مشاري    ع الري    ح المتكاملهشمال الباطنة1292787

اضواء صحار المتطورةشمال الباطنة1426925

سالم بن حميد المقبالي للتجارةشمال الباطنة1421820

ي للتجارة تضامنيةشمال الباطنة1263702
رموز شناص الفضز

العهود الراقية لألعمالشمال الباطنة1416075

ز شناص لالعمالشمال الباطنة1413370 شاهي 

ي للتجارةشمال الباطنة1412849 ابو راشد الذيانر

األيادي الفضية الحديثةشمال الباطنة1215337

رواشي الجبال الذهبية للتجارة والمقاوالتشمال الباطنة1168301

أركان الخابورة العرصية ش م مشمال الباطنة1408323

وسام النجوم للتجارة والمقاوالتشمال الباطنة1383017

التقنية للمطاط ش م مشمال الباطنة1164292

كة الصناعات العربية للتصنيع ش م مشمال الباطنة1045922 ش 

ز ش م مشمال الباطنة1319567 الصناعات العربية للتبطي 

صحار المتقدمة للكيماويات ش م مشمال الباطنة1100448

هيلمن وورلد وايد لوجيستيكس ش م مشمال الباطنة1368823

كاه ش م مشمال الباطنة1146411 محبوب وش 

دار المبز لألعمالشمال الباطنة1403685

جرس العمالء لالعمالشمال الباطنة1413566

مشاري    ع أركان الوالية للتجارة والمقاوالتشمال الباطنة1381049

توصية- مشاري    ع أيمن وحسن للتجارة والمقاوالت شمال الباطنة1147361

مشاري    ع البيت الطيب للتجارة والمقاوالتشمال الباطنة1412101

العرص الشمالي للتجارةشمال الباطنة1435042

ي للتجارهشمال الباطنة3243427
علي بن حسن بن محمد البلوش 

أضواء المستقبل للتطويرشمال الباطنة1404896

سلطان بن سيف بن محمد الجهوري للتجارةشمال الباطنة1761218

جوهرة اليمامهشمال الباطنة1383036

مؤسسة صالح بن علي الشبلي للتجارة والمقاوالتشمال الباطنة3003124

الوجهة المتكاملة للتجارة ش م مشمال الباطنة3249921

وفرة الحديثة لألعمال ش م مشمال الباطنة1388473

المشاهب شمال الباطنة1416250

كنوز صحار للتجاره والمقاوالت المدنيهشمال الباطنة3246191

أبو أمنة الغفيلي للتجارةشمال الباطنة1244587

يشمال الباطنة1322866
 
ي البوادي الراف ظبر



اء للتجارة والمقاوالتشمال الباطنة1233566 مرابع شناص الخرصز

ي الرمال لألعمال المتطورة ش م مشمال الباطنة1334187 ظبر

كة ابو مشاري العالميةشمال الباطنة1363619 ش 

المشاري    ع العالمية للتحارة و المقاوالتشمال الباطنة1415925

المشاري    ع المتقنة للتجارة والمقاوالتشمال الباطنة1416835

ةشمال الباطنة1335463 ز ز صحم المتمب  رياحي 

أعمدة الفليج للتجارة والمقاوالتشمال الباطنة1325146

الشبيبات الدولية للتجارةشمال الباطنة1423124

ي للتجارة والمقاوالت شمال الباطنة1162463
مؤسسة أبو علي الغيب 

ي للتجارةشمال الباطنة3237133
ز
مؤسسة عبدهللا العوف

ي صحم العولميةشمال الباطنة1418634 روانر

فوانيس صحم للتجارةشمال الباطنة1225332

نجمة الشمال لالبداعشمال الباطنة1356547

سهول الضاحية للتجارة والمقاوالتشمال الباطنة1267560

اس العرص الجديد للتجارهشمال الباطنة1420684 نبر

ة للمقاوالتشمال الباطنة1430818 ز ة الممب  شموع الحظب 

اساس صحم للتجاره والمقاوالتشمال الباطنة3232824

االيوان الدوليه ش م مشمال الباطنة1064275

الزناد الحديثة للتجارة والمقاوالتشمال الباطنة1404170

رمال حارة الشيخ للتجارةشمال الباطنة1301065

األساس لالعمال والمقاوالتشمال الباطنة1386833

األس اس الش امخ للتج ارة والمق اوالتشمال الباطنة1399860

ركن الرقه للتجارة والمقاوالتشمال الباطنة1075937

رماح صحار الذهبيةشمال الباطنة1317309

صحار الخاصة للخدماتشمال الباطنة1415561

يكة للتجارة شمال الباطنة1173925 توصية/ مشاري    ع احمد البدواوي الشاملة وش 

مرتفعات الملتف  للمقاوالتشمال الباطنة1418839

مرتفعات الزعفران للتجارة والمقاوالتشمال الباطنة1436273

ة للتجارةشمال الباطنة1408426 ز مشاري    ع نبر المتمب 

مجيس األفقية للتجارةشمال الباطنة1375683

آفاق مجيس العرصية للتجارةشمال الباطنة1399932

ي للتجارة والمقاوالتشمال الباطنة1323669
أبو يوسف الغسانز

عبدهللا بن عبدالرحمن الفارشي للتجارةوالمقاوالتشمال الباطنة1325777

االبتكار الماسيه للتجارة والمقاوالتشمال الباطنة1403699

عبيد بن أحمد بن عبدهللا السعدى للتجارة والمقاوالتشمال الباطنة1064158

مشاري    ع لوى الرائدةشمال الباطنة1262976

االول لصلب المعادن والهندسة والتجارةشمال الباطنة1415838

ة الملكي للتجارةشمال الباطنة1310446 تاج األمب 

الحلول التنافسية للتجارة توصيةشمال الباطنة1415489

رمال البليدة الذهبية للتجارةشمال الباطنة1259547

مشاري    ع الريادة للتعدين ش م مشمال الباطنة1042751

 االسطورة العالمية العرصية ش م مشمال الباطنة1195435

نجم صحار للتجارةشمال الباطنة1026045

شعاع االبراج الذهبية للمقاوالتشمال الباطنة1207863

ي للمقاوالتشمال الباطنة1077271
زاهر بن حمد بن علي الغيب 

ي للتجارة شمال الباطنة1131895
توصية- مشاري    ع أبو الوليد الحوسبز

الطيبات الدولية ش م مشمال الباطنة1416180

ي للتجارهشمال الباطنة3031322
عبدهللا بن علي بن بخيت السنانز

نور العوهي للتجارةشمال الباطنة1358703

ي للتجارة والمقاوالت شمال الباطنة1164725
نسيم الصبيخز

توصية/ عبق مجان للتجارة شمال الباطنة1013288

أسيل السيف للتجارةشمال الباطنة1113392



نسايم الخب  والطيب للتجارةشمال الباطنة1398357

يكة للتجاره ش م مشمال الباطنة1090957 يك وش  عمران بن علي بن راشد البر

كة المرابط العمانية ش م مشمال الباطنة1132889 ش 

ي للتجاره والمقاوالت توصيةشمال الباطنة1000582
كة السقف الفضز ش 

ز للتجارة والمقاوالتشمال الباطنة3084426 المرصد الممب 

االسوار الجديدة للمقاوالت توصيةشمال الباطنة1245867

بن الشيبه المتكاملة للتجارةشمال الباطنة1265751

راشد بن سعود بن علي الشامسي للتجارةشمال الباطنة3009033

مشاري    ع زهور مسقط للتجارة والمقاوالتشمال الباطنة1402799

زهرة الولخر الحديثةشمال الباطنة1413825

جوهرة بركاء الحديثةشمال الباطنة1413939

مشاري    ع الخزيمي المتكاملة للتجارة والمقاوالتشمال الباطنة1099886

و كروم شمال الباطنة1090499 كة منطقة حرة)التمان اندسيل فب  ش م م (ش 

نجم الزعاب الساطع للتجارةشمال الباطنة1132011

الزوايا المحوريه للخدمات الفنية و الهندسيةشمال الباطنة1014766

ة للمقاوالت توصيةشمال الباطنة1264253 ز نجوم شمال الباطنة المتمب 

ة للتجارةشمال الباطنة1234555 ز نجوم شمال الباطنة الممب 

ي العالمية شمال الباطنة1171215 مشاري    ع كوكب المشب 

االسالك العالمية ش م مشمال الباطنة1319038

كة منطقة حرة)الما كابرول شمال الباطنة1121637 ش م م (ش 

نجم الحياة للتجارة الشاملةشمال الباطنة1163620

اتحاد الدار الوطنية شمال الباطنة3106144

مدرسة ديسلي الخاصه ش م مشمال الباطنة1294154

ي للدراسات الماليه واالداريه ش شمال الباطنة3178447  م ش م م0 م 0المعهد العرنر

هيثم بن سيف بن محمدالسعيدي للتجارة ش م مشمال الباطنة1098079

العمانية لصناعات األلمنيوم التحويليةشمال الباطنة1039321

ي ش م ع مشمال الباطنة3163792
مصنع السجاد الوطبز

بلقيس العجمي للتجارةشمال الباطنة3307026

جوف الليل للتجارةشمال الباطنة1426326

الخدمات الهندسية الذكيةشمال الباطنة1368022

مدرسة المبز الخاصةشمال الباطنة1062569

الخط لألستثمارشمال الباطنة1383027

جود شناص الوطنية للتجارةشمال الباطنة1385828

 م ش م م0 م 0نسيل للتجارة والمقاوالت ش شمال الباطنة3224376

ات مخيليف للتجاره  ششمال الباطنة3315720 كة خب   م ش م م0 م 0ش 

ات الهجاري للتجاره والمقاوالت ش شمال الباطنة1001288 كه خب   م ش م م0 م 0ش 

إعمار العالمية لإلنشاءات ش م مشمال الباطنة1248941

البيت العالمي لالعمال التجاريةشمال الباطنة1362150

نوا للتجارة ش م مشمال الباطنة1289983

اتحاد الفريق للتجارةشمال الباطنة1206731

ي ينقل العالميةشمال الباطنة1337132 روانر

االمجاد الدولية للتجارة والمقاوالتشمال الباطنة1404444

عبق صحار المتطورة ش م مشمال الباطنة1383536

ي للتجارةشمال الباطنة1331305 نور سور العبر

ةشمال الباطنة1377711 ز ي الممب 
مشاري    ع الغيالنز

أركان العاصمة المتطورةشمال الباطنة1381460

احالم لوى للتجارةشمال الباطنة1366037

ي االمريكي تضامنيةشمال الباطنة1281164 المركز الطبر

يكه للتجارة ش م مشمال الباطنة1337195 محمودي وش 

اطور ش م مشمال الباطنة1279956 االمبر

المدينة للبناء والتعمب  ش م مشمال الباطنة1243491

المزيونه لمواد البناء ش م مشمال الباطنة1142358



بانوراما صحارشمال الباطنة1407469

ي للتجارةشمال الباطنة1165257
ابراهيم بن عباس بن ابراهيم البحرانز

ي للتجارة شمال الباطنة1073803
علي بن عباس بن إبراهيم البحرانز

بنت زايد للمشاري    ع المتطورةشمال الباطنة1285219

أيمن للمشاري    ع الوطنيةشمال الباطنة1430036

ناهد عبدهللا خليفة الغافرية للتجارةشمال الباطنة1342484

ز العرصي للتجارةشمال الباطنة1125134 التمب 

روائع الكون الحديثة للتجارةشمال الباطنة1258593

ريان الخليج الوطنيةشمال الباطنة1328637

المطوع للمعداتشمال الباطنة1315906

المطوع الدولية ش م مشمال الباطنة1093434

جبال الزعفران للتجارةشمال الباطنة1096397

مشاري    ع الزعفران للتطوير شمال الباطنة1190492

كة ربان الزعفران للتجارة ش م مشمال الباطنة1199521 ش 

ق النبع الدوليةشمال الباطنة1347707 ش 

ةشمال الباطنة1432174 ز ق األوسط المتمب  قمة الرس 

اسطول شناص للتجارةشمال الباطنة1412526

أبوأسامة الكيومي للتجارة والمقاوالتشمال الباطنة1131967

سما البدر للتجارةشمال الباطنة1263776

ي للتجارةشمال الباطنة1031971 النجد الذهبر

ي للتجاره المتكاملةشمال الباطنة1423826
المريخز

بالبل الوطنيةشمال الباطنة1435014

اري    ج للخدمات الهندسيةشمال الباطنة1385732

بالبل الهندسيةشمال الباطنة1379063

مجيس للخدمات الهندسيةشمال الباطنة1384904

سعيد جمعه للمشاري    ع الوطنيةشمال الباطنة1429641

ش م م/ طيبات الهمبار للخدمات التجارية شمال الباطنة1094286

الراهي الملكيشمال الباطنة1408039

ي الحديثة للتجارةشمال الباطنة1322248
مشاري    ع أبو مهند الحوسبز

وادي ينبع للتجارةشمال الباطنة3071502

مالذ الطب  العاليشمال الباطنة1399492

ي للتجارةشمال الباطنة1017820
عبدالحكيم بن عبدهللا بن سليمان البلوش 

ي اس اللوجستية ش م مشمال الباطنة1254821
أيه ن 

الس   احة لإلستش ارات الهندسي   ةشمال الباطنة1297657

العالمي لخدمات الشحن واللوجستيات توصيةشمال الباطنة1348602

مشاري    ع السويق المتخصصةشمال الباطنة1354755

الساحة الدولية للتجارة ش م مشمال الباطنة1003265

يكة للتجارة والمقاوالت ش م مشمال الباطنة1118064 سالم بن سعيد بن سيف الجابري وش 

مزون الفلج للتجارة والمقاوالتشمال الباطنة1004412

روائع لوى الوطنية للتجارةشمال الباطنة1207836

عبب  الوالية للتجارة والمقاوالتشمال الباطنة1007234

وادي الجزي للتجارةشمال الباطنة1249204

ي التجاريهشمال الباطنة3032566
مشاري    ع سيف الحوسبز

كايد بن سالم بن خلف الجابري للتجارة والمقاوالتشمال الباطنة1036120

احمد العجمي للمحاماه واالستشارات القانونيةشمال الباطنة1346815

تطوير شناص ش م ع مشمال الباطنة1244670

هند جمعه للتجاره والمقاوالتشمال الباطنة1416441

علي مهدي صالحشمال الباطنة1094427

ةشمال الباطنة1405528 ز نسيم الصبا المتمب 

ة للتجارةشمال الباطنة1407499 ز مسار ثريا المتمب 

مريم جمعه المزروعي للتجاره والمقاوالتشمال الباطنة1415608

أساس السوامح ش م مشمال الباطنة1322728



كة مصنع بن زقر للمواد العازلة ش م مشمال الباطنة1270669 ش 

ان ش م ع مشمال الباطنة1292097 أكاديمية عمان للطب 

مشاري    ع فائزه الكمشكي للتجارةشمال الباطنة1380855

اقة الوعد المتحدةشمال الباطنة1435727 إش 

ج االبيض العالمية شمال الباطنة1164832 ش م م- البر

مؤسسة إعمار اللوجستيةشمال الباطنة1265117

قبطان صحار الدوليةشمال الباطنة1389589

ات ال غ  يث للتج  ارةشمال الباطنة1387643 خ  ب 

ةشمال الباطنة1409659 ز سواحل الباطنة الممب 

مؤسسة سعيد بن محمد بن سعيد الجابري للتجارةشمال الباطنة1389839

شوامخ الباطنة للتجارة والمقاوالتشمال الباطنة3036383

ز الخب  للتجارة و المقاوالت ش م مشمال الباطنة3244245 معي 

سمو مجان المتحدة ش م مشمال الباطنة1205562

الشعلة الملكيةشمال الباطنة1406887

احمد عبدهللا العجمي للتجارةشمال الباطنة1238326

النسيم الدولية للتجارة والمقاوالت ش م مشمال الباطنة1043698

أكنان الشمالشمال الباطنة1354170

مسارات الشمال العالمية للتجارة والمقاوالتشمال الباطنة1335050

سمات لإلنشاءاتشمال الباطنة1382010

توصية/ مشاري    ع شعار الباطنه الحديثة شمال الباطنة1087216

ي للتجارةشمال الباطنة1435599
مشاري    ع عمار بن جمعه بن درويش البلوش 

مية للتجارةشمال الباطنة1439705 مشاري    ع فاطمه عبدهللا الحرصز

سيف بن علي لالعمال الحديثةشمال الباطنة1412076

مسك الزهور المتكاملةشمال الباطنة1424764

مشاري    ع فاطمة المقبالي للتجارةشمال الباطنة1424958

مشاري    ع الريسي الوطنيه شمال الباطنة1088782

خط المسار الرسي    ع للنفطشمال الباطنة1336719

الحارس للتجارةشمال الباطنة1436920

كة المرابط العاليةشمال الباطنة1378731 ش 

شاطى الجواهر للتجارةشمال الباطنة1392390

شاب شناص للتجارةشمال الباطنة1403277

ة للتجارة توصيةشمال الباطنة1200279 ز مشاري    ع شمس الخليج المتمب 

اء المتطورة ش م مشمال الباطنة1116951 الواحة الخرصز

المنارة للخدمات العالمية المتطورةشمال الباطنة1382898

فريد الوالية للتجارة والمقاوالتشمال الباطنة1401180

خالد بن حمد بن سعيد العلوي للتجارةشمال الباطنة1355293

مورد للطاقة المتجددة ش م مشمال الباطنة1318274

الصاروج لإلنشاءات المبتكرة ش م مشمال الباطنة1268383

أزمب  الهندسيه للمقاوالتشمال الباطنة1263287

مورد للخدمات الهندسيةشمال الباطنة1037975

ي للتجارةشمال الباطنة1427824 سمية محمد الكعبر

شمس الواحة للتجارة ش م مشمال الباطنة3237281

الشمس الساطعه للتجارة و الكنولوجياشمال الباطنة1343603

جبال تهامه للتجارهشمال الباطنة3311252

ة للتجارة توصيةشمال الباطنة1257320 ز أبو سالم الجهوري الممب 

الجزيرة الحمراء الحديثة للتجارةشمال الباطنة1321989

نسناس السويق للتجارهشمال الباطنة3245101

ة للتجارة والمقاوالتشمال الباطنة1409252 ز الجسور العالية الممب 

قية 1405395 ابراج الزين للتجارةشمال الرس 

قية 1334902 شمعة األفالج المضيئة للتجارةشمال الرس 

قية 1428690 ي للتجارةشمال الرس  محمد بن علي الوهيبر

قية 1174594 سجايا  االمل  للتجارة شمال الرس 



قية 1023274 ي للتجارهشمال الرس 
حمود بن عبدهللا بن محمد الحارن 

قية 1058197 كة االمجاد لصيانة السيارات شمال الرس  تضامنية- ش 

قية 1418669 قية للتجارة والمقاوالتشمال الرس  غرب الرس 

قية 1419339 زشمال الرس  اقة الريف للتمب  اش 

قية 1111155 السفوح الواسعه للتجاره و المقاوالتشمال الرس 

قية 1205447 الخدمة إلعادة التدوير ش م مشمال الرس 

قية 1108905 عيون السبل للتجارهشمال الرس 

قية 1367227 عرب الدارشمال الرس 

قية 1001940 ة الطام للتجارة والمقاوالت شمال الرس  غبر

قية 1407640 أزهار الرويكة للتجارة و المقاوالتشمال الرس 

قية 1075742 كة المرعب الذهبيه للتجاره و المقاوالتشمال الرس  ش 

قية 1411848 ي للتجارةشمال الرس 
خلفان بن مرهون السابف 

قية 1174944 ي للتجارة والمقاوالتشمال الرس 
شهداد بن صالح بن محمد البلوش 

قية 1183936 -خليج مزون للتعمب  شمال الرس 

قية 1035044 ضواحي االخرصز للتجارة والمقاوالتشمال الرس 

قية 1357599 عيون الجاحس للتجارةشمال الرس 

قية 1422237 ي الخر الذهبيهشمال الرس  روانر

قية 1038748 كة عروسة الشام للتجارة والمقاوالت توصيةشمال الرس  ش 

قية 1181861  حمد بن محمد بن نارص الغفيلي للتجارة و المقاوالتشمال الرس 

قية 6063489 مؤسسة سليم بن نارصبن أحمدالرواحي للتجارةوالمقاوالتشمال الرس 

قية 6089259 مشاري    ع عبدهللا الرواحي للتجاره و المقاوالتشمال الرس 

قية 1082429 يعة للتجارةشمال الرس  همس الرس 

قية 1185305 جيه للتجارهشمال الرس  مؤسسة صفيه بنت عامر الرس 

قية 1045381 مسقط للخدمات المتكاملة ش م مشمال الرس 

قية 1420800 المكارم للخدمات الشاملهشمال الرس 

قية 6077161 خالد بن حميد بن علي العامري للتجارهشمال الرس 

قية 1093520 كة ابو وديم المالكي للتجارة و المقاوالت توصيةشمال الرس 
ش 

قية 6064434 يكه للتجاره شمال الرس  كة ابو سلطان الراشدي و ش  م ش م م0 م 0ش \ ش 

قية 1407327 مؤسسة حصون الخليج للمشاري    ع الحديثهشمال الرس 

قية 1242834 نبع الفليج للتجارة والمقاوالت تضامنيةشمال الرس 

قية 1020813 معالم القاع للتجاره و المقاوالتشمال الرس 

قية 1000408 مشاري    ع السعدي الحديثةشمال الرس 

قية 6011799 مؤسسة حي بدية للتجارةشمال الرس 

قية 1292723 تراس للخدمات ش م مشمال الرس 

قية 1298109 مؤسسة أبومروان للتجارة والمقاوالتشمال الرس 

قية 1112555 ق الشاملة ش م مشمال الرس  جوهرة الرس 

قية 6004776 ي للتجارةشمال الرس  مؤسسة أحمد بن محمد بن سيف المغب 

قية 1181314 اقة اللماع للتجارةشمال الرس  اش 

قية 1418241 نسائم بدية المتحدة لالنشاءاتشمال الرس 

قية 1104587 كة ارياف السلطنه للتجارة و المقاوالت ش م مشمال الرس  ش 

قية 6033318 ي للتجارةشمال الرس 
وانز سليمان بن مسعود بن راشد البر

قية 1178279 بشائر محالح للتجارةشمال الرس 

قية 1199378 هداء بنت مسعود بن سلّيم السعدية للتجارةشمال الرس 

قية 1163766 خلود المصلخي للخدمات التجاريةشمال الرس 

قية 1412071 حلة الجبل للتجارة والمقاوالتشمال الرس 

قية 1009607 محمد بن علي بن محمد الحبسي للتجارة والمقاوالتشمال الرس 

قية 1164492 منارة االبداع الحديثة للتجارة والمقاوالتشمال الرس 

قية 1425159 صفنان الماسيةشمال الرس 

قية 1016494 النيازك الحديثه للتجارهشمال الرس 

قية 1389359 الصبار للتجارةشمال الرس 

قية 1188569 ابو رواء المالكي للتجارةشمال الرس 

قية 1360476 إعمار لخدمة الطاقة الكهربائيةشمال الرس 



قية 1408638 مشاري    ع االلهام االنشائية المتحدة للتجارة والمقاوالتشمال الرس 

قية 1438382 يشمال الرس  لؤلؤة الرحبر

قية 1365899 األمتار السبعةشمال الرس 

قية 6006973 خميس بن مرهون بن خميس الشهيمي للتجارةشمال الرس 

قية 1289530 اجواء جعالن المتكاملةشمال الرس 

قية 1385847 ة للتجارة و المقاوالتشمال الرس  ز بوابة شمس لواصل المتمب 

قية 1240195 ي للتجارةشمال الرس  ي المضيبر روانر

قية 1330687 معالم وادي وشغ للتجارةشمال الرس 

قية 1098117 كة نسيم ابراء للخدمات ش م مشمال الرس  ش 

قية 1050280 ي للتجارهشمال الرس  صالح بن مسلم بن نارص النظب 

قية 1219568 واحة اإلبداع الرفيع للتجارةشمال الرس 

قية 1407123 روائع المزون العالية للتجارة والمقاوالتشمال الرس 

قية 1060832 كة ينابيع الكوثر للتجارة والمقاوالت شمال الرس  توصية- ش 

قية 1373105 الذئب األزرق الدوليةشمال الرس 

قية 1427530 همس برزمانشمال الرس 

قية 1419159 جنائن برزمانشمال الرس 

قية 1030567 معالم صفنان للتجاره و المقاوالت ش م مشمال الرس 

قية 1422491 ة للخدماتشمال الرس  ز االجادة المتمب 

قية 1320504 جبال العقدة الحديثة توصيةشمال الرس 

قية 6085539 اضواء محلياء للتجاره والمقاوالتشمال الرس 

قية 1105719 مؤسسة نجوم القابل التجاريةشمال الرس 

قية 1038515 مشاري    ع األبتهال الحديثة للخدمات التجارية ش م مشمال الرس 

قية 1170445 الخيط المحكم للتجارةشمال الرس 

قية 6051316 ي للتجارة ش م مشمال الرس 
الخط االفف 

قية 1115760 نمر الساحل للتجاره و المقاوالتشمال الرس 

قية 1422125 مشاري    ع صقور الري    ح للتجارة والمقاوالتشمال الرس 

قية 1036863 كة الشهامة الدولية ش م مشمال الرس  ش 

قية 1159921 العزوم الحديثة للتجارةشمال الرس 

قية 1256781 سيد األخشابشمال الرس 

قية 1103205 قية للخدمات التقنية والهندسية ش م مشمال الرس  كة قرص الرس  ش 

قية 1392382 مرتفعات الصويري    ج للتجارةشمال الرس 

قية 6090273 قية للتجارةشمال الرس  ينابيع الرس 

قية 1057600 اتيجيه المتكامله ش م مشمال الرس  اإلسب 

قية 1327099 ابن سعيد بن عزان الحنظليشمال الرس 

قية 1021223 مشاري    ع جرس العرب الوطنيه تضامنيةشمال الرس 

قية 1222092 لؤلؤة المجرة المتكاملةشمال الرس 

قية 1113930 الجص للتصاميم واإلستشارات الهندسية والخدماتشمال الرس 

قية 6004997 مؤسسة الربث العالي للتجارة والمقاوالتشمال الرس 

قية 1411031 مشاري    ع ربوع الويرية للمقاوالت واالنشاءاتشمال الرس 

قية 1105005 مؤسسة نخيل السباخ للتجارة شمال الرس 

قية 1397297 ة الصحراء للتجارةشمال الرس  أمب 

قية 1426372 ة لالعمالشمال الرس  ز الصفقات المتمب 

قية 1347342 الكوادر البارزة للتجارةشمال الرس 

قية 1290870 ق االوسط للتجارةشمال الرس  ملتف  الرس 

قية 1424709 ي المتحدة للتجارةشمال الرس  امجاد المضيبر

قية 1039654 كة جبال الخب  للتجارة والمقاوالت تضامنيةشمال الرس  ش 

قية 1418101 ةشمال الرس  ز قية لألعمال المتمب  شمال الرس 

قية 1190330 اصيل المويلح للتجارة شمال الرس 

قية 1200217 أجنحة السماء للسفر والسياحة والتجارةشمال الرس 

قية 1162401 اساس بدية للتجارةشمال الرس 

قية 1286872 ق للتجارةشمال الرس  تالل زهرة الرس 

قية 1038801 قة الذهبية للتجارةشمال الرس  الشموخ المرس 



قية 1364966 ي المتألق للتجارةشمال الرس 
 
الراف

قية 1386553 الصواري الحديثة للتجاره والمقاوالتشمال الرس 

قية 1434238 منحدرات الخرشيفةشمال الرس 

قية 1369376 المناهل العالمية للخدمات التجاريةشمال الرس 

قية 1361521 درياس سمدشمال الرس 

قية 1114490 كة فجر القابل للتجارة والمقاوالت تضامنيةشمال الرس  ش 

قية 1413592 الرؤيه لإلعمار الوطنيةشمال الرس 

قية 1406881 أرياف القناطر للتجارة والمقاوالتشمال الرس 

قية 1427480 المراشي للجمالشمال الرس 

قية 1250869 ي الحديثةشمال الرس  مشاري    ع بن حخر

قية 6062270 ي للتجارةشمال الرس  علي بن سعيد بن سليمان الشبيبر

قية 1419700 ةشمال الرس  ز ي للتجارة المتمب  ابن حمود الوهيبر

قية 1334274 االفالج الدولية للمشاري    ع الحديثةشمال الرس 

قية 1192440 جاسم حمد ابراهيم محمد الرئيسي للتجارةشمال الرس 

قية 1052591 زاهر بن حمد بن سعيد الهاشمي للتجارهشمال الرس 

قية 1298707 مركز الود للطباعة والخدماتشمال الرس 

قية 1092765 مشاري    ع ليالي األخرصز للتجارةشمال الرس 

قية 1092753 معالم القابل للطباعة وتخليص المعامالت شمال الرس 

قية 1390964 العون للخدماتشمال الرس 

قية 1391565 دلما الخليج الوطنيةشمال الرس 

قية 1073500 ي للتجارة والمقاوالتشمال الرس  يعقوب بن قليم االغبر

قية 1009954 تسنيم عندام للتجارة والمقاوالتشمال الرس 

قية 1280730 ب للتجارةشمال الرس  اضواء المنب 

قية 1277382 االكليل لألعمال الخشبيةشمال الرس 

قية 1405976 أنوار الحوية لألعمال التجاريةشمال الرس 

قية 1161344 أنوار بدية الحديثة للتجارة والمقاوالتشمال الرس 

قية 1427831 اللمعه الذهبية لالعمالشمال الرس 

قية 6005039 سالم بن حمود بن ماجد االسماعيلي للتجارةشمال الرس 

قية 1361935 تشيك انجنشمال الرس 

قية 1006315 مملكة االبداع للتجاره والمقاوالت شمال الرس 

قية 1246296 الثلج االمع للتجارة تضامنيةشمال الرس 

قية 1217924 التقوى للتجارة و المقاوالتشمال الرس 

قية 1371955 بويةشمال الرس  محمد لالستشارات االدارية والب 

قية 6069681 يشمال الرس  مجمع العناية الطبر

قية 1409813 أمل المستقبل لخدمات المقاوالتشمال الرس 

قية 6016758 ي للتجارةشمال الرس 
سعيد بن نارص بن زاهر السابف 

قية 1417063 دار النشاما للتجارةشمال الرس 

قية 1302624 مرتفعات الدريز الحديثة للتجارة والمقاوالتشمال الرس 

قية 1415008 انوار اليحمدي الحديثه لالعمال التجاريهشمال الرس 

قية 6093582 محمد بن حمد بن محمد الدويكي للتجارةشمال الرس 

قية 6081495 أبراج الفليج العالميةشمال الرس 

قية 1091635 نهر الريف للتجارة شمال الرس 

قية 1411062 جمال الورد للخدماتشمال الرس 

قية 1366607 بنتوت الرائدةشمال الرس 

قية 1413542 صخور الخالدية للتجارة والمقاوالتشمال الرس 

قية 6063128 محمد بن نارص بن سالم الحجري للتجارة والمقاوإلتشمال الرس 

قية 1367549 مشارف االنوار الجديدةشمال الرس 

قية 1277002 افاق سناو للتجارةشمال الرس 

قية 1061127 قية العالمية للتجارةشمال الرس  الرس 

قية 1003025 كة الصحاري الساطعة للتجارة شمال الرس  تضامنية- ش 

قية 1436115 مدية للتجارة والمقاوالتشمال الرس  شجة الب 

قية 1402174 أبو أسيل للمقاوالتشمال الرس 



قية 1410132 ةشمال الرس  ز نسيم الريف المتمب 

قية 1241108 مؤسسة شوامخ رمال بديةشمال الرس 

قية 1408110 مشاري    ع مزايا المدينة الشاملة للخدمات الشاملةشمال الرس 

قية 1215196 روائع صومحان للتجارةشمال الرس 

قية 1308841 رجل السالم للتجارة والمقاوالتشمال الرس 

قية 1263085 الركائز العالمية ش م مشمال الرس 

قية 6045928 طبيعة بديه للتجاره و المقاوالتشمال الرس 

قية 1406123 ثراء ابراء للتجارةشمال الرس 

قية 1231423 احالم الخالدية للتجارةشمال الرس 

قية 1283192 سماء سناو الوطنيةشمال الرس 

قية 1266816 ربوع صاللة العرصية لإلعمارشمال الرس 

قية 1271730 وادي الروضة للتجارةشمال الرس 

قية 1248548 جبال القابل الشامخة للتجارةشمال الرس 

قية 1190688 مؤسسة سماء الريف الصافية للتجارةشمال الرس 

قية 1326565 زهرة الشباب للتجارةشمال الرس 

قية 1252242 خريف وادي نام للتجارةشمال الرس 

قية 1434423 ه وادي نامشمال الرس  ز منب 

قية 1319425 ز العالمية للتجارة والمقاوالتشمال الرس  حير

قية 1276337 ممالك النور للتجارةشمال الرس 

قية 6035507 كة البوابة الخشبية للتجارة والمقاوالت تضامنيةشمال الرس  ش 

قية 1238142 معالم الهندسة والتطويرشمال الرس 

قية 1426201 بلسم شاحك للتجاره والمقاوالتشمال الرس 

قية 6020410  الرياض للمشاري    ع الدولية ش م مشمال الرس 

قية 1034453 تضامنية- نسيم الغمصة للتجارة والمقاوالت شمال الرس 

قية 1427595 مشاري    ع مانع السعدي الحديثةشمال الرس 

قية 1419788 اإلنجاز إلدارة المرافق المتكاملة ش م مشمال الرس 

قية 1400869 اسوار بديةشمال الرس 

قية 1035928 ي للتجارة والمقاوالتشمال الرس  سعيد النظب 

قية 6004938 الرواد للخدمات اللوجستية واإلستثمار توصيةشمال الرس 

قية 1265001 الهمايل الجنوبية الحديثة ش م مشمال الرس 

قية 1424082 البوارق الحديثة للخدمات التجاريةشمال الرس 

قية 1215899 آفاق البوادي للتجارهشمال الرس 

قية 1282306 دروب االمل الصاعدشمال الرس 

قية 1057778 ي الحديثه  للتجارهشمال الرس 
مشاري    ع أحمد الحارن 

قية 1263588 عطاء القابل الحديثة للتجارة توصيةشمال الرس 

قية 1331856 أرض الزعفران العالمية للتجارةشمال الرس 

قية 1400866 حصن الشمال للتجارةشمال الرس 

قية 1411201 مناظر ينابيع اليحمدي للتجارةشمال الرس 

قية 1368342 ز للتجارهشمال الرس  مشاري    ع ملك ساحه المتمب 

قية 1411058 مشاري    ع ساحل الرب  ع الخالي الشاملة لالعمال والمقاوالتشمال الرس 

قية 1065953 ي مديرة للتجارة توصيةشمال الرس  روانر

قية 1431302 محمد بن سالم بن حمود بن مسعود السعدي للتجارةشمال الرس 

قية 1347766 قالع الروضة الحديثةشمال الرس 

قية 1406036 ةشمال الرس  ز مواقع الروضة المتمب 

قية 1010387 ضياء الواصل للتجارةشمال الرس 

قية 1411707 كة الردة الجديدة للمقاوالتشمال الرس  ش 

قية 1437405 ي العالميةشمال الرس  بيستوني

قية 6027857 أبو سعيد المالكي للتجارةشمال الرس 

قية 1142190 كة سهول العابية للتجارة والمقاوالت توصيةشمال الرس  ش 

قية 1403257 جاهز لالعمال التجاريةشمال الرس 

قية 1436786 مشاري    ع رموز الفن للمقاوالتشمال الرس 

قية 1410171 ة لالعمالشمال الرس  ز كة النجوم المتمب  ش 



قية 1261071 المها العالمية للمشاري    ع التجاريةشمال الرس 

قية 1037688 ب للتجاره و المقاوالتشمال الرس  هبوب المنب 

قية 1324317 األمل األخب  للتجارةشمال الرس 

قية 1239164 مشاري    ع برج المقطع للتجارةشمال الرس 

قية 6015379 ي للتجارة و المقاوالتشمال الرس 
محمد بن علي بن سليمان الشيبانز

قية 1061065 كة روائع الزهور الحديثه للخدمات التجاريه تضامنيةشمال الرس  ش 

قية 6088368 ينابيع الواصل للتجارة ش م مشمال الرس 

قية 1050780 الدار البيضاء لألعمالشمال الرس 

قية 1036362 مؤسسة مالمح  الفليج للتجارة و المقاوالت شمال الرس 

قية 1239631 شوامخ الجديعية للتجارةشمال الرس 

قية 1415984 شموخ ولد عواسشمال الرس 

قية 1085749 فارس عندام للتجارةشمال الرس 

قية 1023070 عبب  الدوح للتجاره و المقاوالتشمال الرس 

قية 1287181 األيادي الذهبية العالمية للتجارةشمال الرس 

قية 1320820 الحائمة للمشاري    ع المتكاملةشمال الرس 

قية 1036429 ي للتجاره و المقاوالتشمال الرس  مشاري    ع ابن صقر الوهيبر

قية 1416797 معالم الوثبة للخدمات الحديثةشمال الرس 

قية 1302494 مؤسسة نجاة سلطان التجاريةشمال الرس 

قية 1441494 ز البوادي الحديثةشمال الرس  شاهي 

قية 1233058 دانة المعاول للتجارة شمال الرس 

قية 1102379 كة دانة الغمصه للتجاره و المقاوالت تضامنيةشمال الرس  ش 

قية 1069650 بهجة الجرداء للتجارهشمال الرس 

قية 6002382 كة أمجاد الخشبة للتجارة و المقاوالت  ش م مشمال الرس  ش 

قية 1248861 رياض الخالدية للتجارةشمال الرس 

قية 1063103 محيط بديه للتجاره والمقاوالتشمال الرس 

قية 1168299 اء للتجارهشمال الرس  ي  الغبب 
فب 

قية 1378719 مشاري    ع الغسق الجديدةشمال الرس 

قية 1068626 النهضة للهندسه و البناء توصيةشمال الرس 

قية 6031153 الصويري    ج للتجارةشمال الرس 

قية 1064041 غروب الواصل للتجارة شمال الرس 

قية 1120751 عطايا اإلعمار للمقاوالتشمال الرس 

قية 6002978 مؤسسةأحمدبن حمودبن راشدالغنيمي للتجارةوالمقاوالتشمال الرس 

قية 1421715 ي للخدمات الحديثةشمال الرس  حميد المحارنر

قية 1310415 مؤسسة نارص الفارشيشمال الرس 

قية 1379221 جسور وادي سويطة للتجارة والمقاوالتشمال الرس 

قية 1413189 صقر سويطة للتجارة والمقاوالتشمال الرس 

قية 1418787 ازهار الحاجر للتجارة والمقاوالتشمال الرس 

قية 1419007 معالم الحجر للخدمات الحديثةشمال الرس 

قية 1419008 أجواء معالم الحجر للخدماتشمال الرس 

قية 6026150 سعيد بن سالم بن سعود الحبسي للتجارةشمال الرس 

قية 1412461 نجم المستقبل الساطع للتجارة والمقاوالتشمال الرس 

قية 1187996 زوايا  الركن الحديث للتجارةشمال الرس 

قية 1083025 كة المسكرى لألنشاءات تضامنيةشمال الرس  ش 

قية 6002650 مؤسسة خالد بن محمد المالكي للتجارهشمال الرس 

قية 1122224 رمال دبيك للتجارة والمقاوالت شمال الرس 

قية 1235954 عتيق الصوف للتجارةشمال الرس 

قية 1203831 مزن اليحمدي للتجارة شمال الرس 

قية 1192920  المالكي لإلنشاءات والتعمب شمال الرس 

قية 1131165 رمال عمال الماسية للتجارةشمال الرس 

قية 1251905 فخامة ابراء للتجارةشمال الرس 

قية 1130797 كة أتقان للتطوير العقاريشمال الرس  ش 

قية 1417716 ة للتجارةشمال الرس  ز ب المتمب 
أبراج المنب 



قية 1282663 عوف للتجارةشمال الرس 

قية 1366005 الجودة الرفيعة المتكاملةشمال الرس 

قية 1063557 شموخ الصفيح للتجارةشمال الرس 

قية 6036082 خلفان بن نارص بن عامر الفارش للتجارةشمال الرس 

قية 1333396 حبة اللؤلؤ الجديدةشمال الرس 

قية 1179522 مشاري    ع قناص الفليج الحديثة شمال الرس 

قية 1293441 ق للتجارةشمال الرس  رحالة الرس 

قية 1385206 اوتار لألعمال التجاريةشمال الرس 

قية 1069363 نسائم قرنه للتجارهشمال الرس 

قية 6049710 ي للتجارةوالمقاوالتشمال الرس 
مؤسسةسلطان بن محمدبن أحمدالحارن 

قية 6001548 حصن الواصل للتجاره والمقاوالتشمال الرس 

قية 1110782 ي للتجارةشمال الرس  أبو عيس المغب 

قية 6051910 صقر المويلح للتجارة والمقاوالتشمال الرس 

قية 1043386 بنت الجزيره للتجارهشمال الرس 

قية 1150299 ي الشاهق للتجارةشمال الرس  جبل القطبر

قية 1379843 المتطور للمقاوالت والخدمات التجاريةشمال الرس 

قية 1248104 عبق الحاجرشمال الرس 

قية 1284686 موارد التل للتجارةشمال الرس 

قية 6059007 وادي علكا للتجارة والمقاوالتشمال الرس 

قية 1415831 مزايا الخريص الحديثةشمال الرس 

قية 1413591 قيه لالعمال التجاريهشمال الرس  شمال الرس 

قية 1394675 ز للتجارة والخدماتشمال الرس  تمكي 

قية 1402631 الطاقة العالمية للخدماتشمال الرس 

قية 1130404 ي للمشاري    ع الجديدةشمال الرس  أبراج المضيبر

قية 1091584 ي  للتجاره شمال الرس 
أبو نورين الحارن 

قية 1413629 النجمة العالية للمقاوالتشمال الرس 

قية 1403887 ي الشامخةشمال الرس  مشاري    ع صقور المضيبر

قية 1411378 مشاري    ع السيفية لألعمالشمال الرس 

قية 1121751 ابراهيم بن سالم بن جديل العامري للتجاره و المقاوالتشمال الرس 

قية 1116505 الشبلي للمشاري    ع المتكاملةشمال الرس 

قية 1416736 غصن الريف لالعمال والمقاوالتشمال الرس 

قية 1197668 سطوع الخب  للتجارهشمال الرس 

قية 1226285 فوارس إبراء العالمية للتجارةشمال الرس 

قية 1271182 أبو كهالن للتجارة والمقاوالتشمال الرس 

قية 1336752 مؤسسة رذاذ النصيب للتجارةشمال الرس 

قية 1401683 جوهرة بعد للتجارةشمال الرس 

قية 1411326 أمجاد مغرس الحديثة للخدماتشمال الرس 

قية 1411130 معالم الجري للخدمات التجاريةشمال الرس 

قية 1412142 ابراج الخريص للخدماتشمال الرس 

قية 1159253 سماء االبداع الحديثه للتجارهشمال الرس 

قية 1071969 مراحب دماء للتجارة والمقاوالتشمال الرس 

قية 1410850 ز لألعمالشمال الرس  ورود الطائي 

قية 1362103 ه للتجارةشمال الرس  ز اعمار مجان المتمب 

قية 1054443 ابو يونس العامري للتجارة و المقاوالتشمال الرس 

قية 1192717 صقور سمد للتجارةشمال الرس 

قية 1087525 اء للتجارة والمقاوالت شمال الرس  يعة  الخرصز مشاري    ع الرس 

قية 1324283 هات شليم للتجارة والمقاوالت توصيةشمال الرس  ز منب 

قية 1422835 هنوف قري    ح للتجارة و المقاوالتشمال الرس 

قية 1410237 مشاري    ع نجوم القور للخدمات التجارية والمقاوالتشمال الرس 

قية 1117031 ي للتجارة والمقاوالتشمال الرس 
روائع المرانز

قية 1341514 قية الشاملة لألعمالشمال الرس  درة الرس 

قية 1040410 اشدي للمشاري    ع الشاملةشمال الرس  البر



قية 1126425 حمد بن جابر بن علي الراشدي للتجاره والمقاوالتشمال الرس 

قية 1387445 ب المتكاملة للتجارة والمقاوالتشمال الرس  ربيع المضب 

قية 1009278 ي للتجارهشمال الرس 
ز
ابو مرشد الصواف

قية 1220857 سيوح جفر العاليشمال الرس 

قية 1054175 كة علي وحميد المسكري للتجارة شمال الرس 
تضامنية- ش 

قية 1420441 ة الرائدة للخدماتشمال الرس  رصوح الغبر

قية 1255222 جوهرة اجمل ش م مشمال الرس 

قية 1117701 نخيل الحوية  للتجارة والمقاوالت شمال الرس 

قية 1138170 يشمال الرس 
روضة براعم الثابب 

قية 1108787 يكه للتجارة شمال الرس  ي وش 
كة أحمد سعيد احمد الحارن  تضامنية- ش 

قية 6080626 اإلرتقاء للتجارة والمقاوالت ش م مشمال الرس 

قية 6090419 االعتماد االهليه للتجاره والمقاوالت تضامنيةشمال الرس 

قية 1073889 مؤسسة ازهار الجوبة للتجارة شمال الرس 

قية 1104039 بادية الجزيرة للتجارةشمال الرس 

قية 1309959 اللمسة النموذجية للتجارةشمال الرس 

قية 6066135 لمسة روح االتحاد للتجارة والمقاوالتشمال الرس 

قية 6067441 سهول القناطر للتجارهشمال الرس 

قية 1409256 الواصل للمقاوالت واإلنشاءشمال الرس 

قية 1118981 ي للتجارةشمال الرس 
 
لمسة االبداع الراف

قية 1061277 مؤسسة سليمان بن سيف بن علي المسكري للتجارةشمال الرس 

قية 1279473 شهد العالميةشمال الرس 

قية 6067875 ي للتجاره والمقاوالت توصيةشمال الرس 
كة ابو يوسف الشيبانز ش 

قية 1008352 كة مناظر العاليه للتجارة ش م مشمال الرس  ش 

قية 1010390 ي للتجارة والمقاوالتشمال الرس  ابو لينا الرحبر

قية 1023357 حمود بن سالم بن حمدان المالكي للتجارة والمقاوالتشمال الرس 

قية 6002587 مؤسسة الرجاء الصالح للتجارة والمقاوالتشمال الرس 

قية 1191094 مدينة البوادىشمال الرس 

قية 6060404 سالم بن عامر بن سيف الجهضمي للتجارةشمال الرس 

قية 6022987 صفاء بدية للتجارةشمال الرس 

قية 1413738 مشاري    ع بوادي بدية للخدمات والمقاوالتشمال الرس 

قية 1288673 بوادي بدية لالنشاءات والتعمب  والتجارة تضامنيةشمال الرس 

قية 1115437 قية للتجارة والمقاوالتشمال الرس  مشاري    ع ادهم الرس 

قية 1017783 ي للتجارةشمال الرس 
مشاري    ع محمد النعمانز

قية 1381538 ي للتجارةشمال الرس 
وانز عدي سعيد عبدهللا البر

قية 1011092 مشاري    ع نبع الخب  التجاريهشمال الرس 

قية 1166348 سالم بن حمد بن خلفان الجفيلي للتجاره و المقاوالتشمال الرس 

قية 6059210 ي لالعمال الدوليةشمال الرس  حر
الرس 

قية 1405701 مشاري    ع لؤلؤة الصحراء للخدمات التجاريةشمال الرس 

قية 1246423 نؤسسة جابر السناوي للتجارةشمال الرس 

قية 1413626 ي الوطنيةشمال الرس 
 
المراف

قية 1426467 ي لألعمال التجاريةشمال الرس 
 
المراف

قية 1387168 لقمان اليحمدي لألعمالشمال الرس 

قية 1434341 ب للتجارةشمال الرس  ساحل المنب 

قية 1409731 نجالء بدية لمقاوالت البناء والتشييدشمال الرس 

قية 1218281  كاسب للتجارةشمال الرس 

قية 1143519 كة مرتفعات دماء الحديثة للتجارة والمقاوالت ششمال الرس  م ش م م0م0ش 

قية 1400359 رملة بديةشمال الرس 

قية 1219026 سعيد بن سليم بن عبدهللا الجديلي للتجارةشمال الرس 

قية 1433550 محيط سناو العالمية لالعمال التجاريةشمال الرس 

قية 1015932 -كنوز المحيط للتجارة والمقاوالت شمال الرس 

قية 1233251 لمعة بدية للتجارةشمال الرس 

قية 1431318 شامخ العز للتجارةشمال الرس 



قية 1207479 اضواء حاجرعندام للتجارةشمال الرس 

قية 6031161 ي للتجارة والمقاوالتشمال الرس 
ابو محمد الحارن 

قية 1369998 إبن حداري للتجارةشمال الرس 

قية 1430972 ي الشامله لالعمال التجاريهشمال الرس  شمس الروانر

قية 1213097 عبدهللا بن خليفة بن حمد الحجري للتجارة شمال الرس 

قية 1418636 نسناس الراكة الغربية للمقاوالتشمال الرس 

قية 1417605 جبال محوت المتحدة لألعمال التجاريةشمال الرس 

قية 1400796 نسناس الجويرة العالي للتجارة والمقاوالتشمال الرس 

قية 1404662 شموخ كثبان بديه للتجارة والمقاوالتشمال الرس 

قية 1433831 مشاري    ع صبيحة الوهيبيةشمال الرس 

قية 1414678 فيصل سعيد عامر سعيد الهاشمي للتجارة والمقاوالتشمال الرس 

قية 6021271 ي للتجارةشمال الرس 
سليمان بن حشوم بن محيل السيفز

قية 1400713 سهل المنال للمشاري    ع التجاريةشمال الرس 

قية 1406748 كة المّيرس للخدمات العقارية والتجارةشمال الرس  ش 

قية 1171248 كة الميرس للخدمات الفنية والتجارة شمال الرس  توصية- ش 

قية 1436922 مرجان اللوية الحديثةشمال الرس 

قية 1408427 اصداف قرون الرائدةشمال الرس 

قية 1418305 النحيلي العالميةشمال الرس 

قية 6081088 رواشي البطحاء للتجارةشمال الرس 

قية 1238692 اإلجادة التعليميةشمال الرس 

قية 1417702 أبراج رمال بدية المتحدة للتجارةشمال الرس 

قية 6085172 مؤسسة الشموع الدافئة للتجارة والمقاوالتشمال الرس 

قية 1086649 النهضة لإلعمارشمال الرس 

قية 1194497 توصية- المودة للتطوير العقاري شمال الرس 

قية 6063071 مؤسسه إبراء للخدمات التجاريةشمال الرس 

قية 1019221 كة ابو سلطان الحجري للتجارة والمقاوالتشمال الرس  ش 

قية 6017983 قية للتجارة والمقاوالتشمال الرس  مؤسسة افالج الرس 

قية 1170682 اثب  بدية للتجارةشمال الرس 

قية 6075711 سالم بن سعيد بن علي الرميمي للتجارةشمال الرس 

قية 1020186 ي للتجارةشمال الرس 
 
حميد الطوف

قية 1376775 مكارم بديه للخدماتشمال الرس 

قية 1415851 ي للتجارةشمال الرس  المنجز العرنر

قية 1314110 مشاري    ع ابراج ريما الحديثةشمال الرس 

قية 6065376 ي ش م مشمال الرس  مجمع ابن الهيثم الطبر

قية 6071600 كة وادي أبو هبان للتجارة والمقاوالتشمال الرس  ش 

قية 6048757 اشدى للتجارةشمال الرس  سليمان بن خلفان بن زاهر البر

قية 1429386 اضواء سناو للتجارة والمقاوالتشمال الرس 

قية 1346077 القرص الدولية للخدمات توصيةشمال الرس 

قية 1358244 ي للتجارةشمال الرس 
واحة المرانز

قية 6004440 مشاري    ع فرحه الحديثه للتجاره و االنشاءاتشمال الرس 

قية 1176292 االصابع المبدعه للتجارهشمال الرس 

قية 1398285 بواسل الظاهر العالميةشمال الرس 

قية 1416690 مراشي شنة لالنشاءات والمقاوالتشمال الرس 

قية 1409798 مشاري    ع سهول الرب  ع الخالي الوطنيةشمال الرس 

قية 1419659 ة المتكاملةشمال الرس  ز مشاري    ع مراشي االشخرة المتمب 

قية 1416683 اقه الحد للتجارهشمال الرس  بلسم اش 

قية 1183779 ي الظاهر للتجارة والمقاوالتشمال الرس  روانر

قية 1401136 سهول العز الوطنية للتجارة والمقاوالتشمال الرس 

قية 1080920 االطالله الرائعه للتجارهشمال الرس 

قية 1160906 مشاري    ع دار التطوير للخدمات التجاريهشمال الرس 

قية 1410730 مؤسسة وزراء الغفيلي للتجارةشمال الرس 

قية 1031832 رمز الشهامه للتجارةشمال الرس 



قية 1416964 مشاري    ع افتخار العالميةشمال الرس 

قية 1633031 ي واالعمال توصيةشمال الرس 
االفق للتطور العمرانز

قية 1420142 مشاري    ع الزين لالعمال االنشائيةشمال الرس 

قية 1362691 ارياف القابل للتجارةشمال الرس 

قية 1077146 الصفوة الجديدة للمقاوالتشمال الرس 

قية 1029609 كة الهجن الوطنيه للتجاره و المقاوالت تضامنيةشمال الرس  ش 

قية 1412424 ب الساطعة للتجارةشمال الرس  أنوار المنب 

قية 1405706 اركان الشهامة للتجارة والمقاوالتشمال الرس 

قية 1407770 صحاري الدقم العالميه تضامنيةشمال الرس 

قية 1383512 مشاري    ع ابناء الروضة للتجارة تضامنيةشمال الرس 

قية 6004849 مؤسسة عبداللة بن احمد بن عامر السعدى للتجارةشمال الرس 

قية 1286123 مشاري    ع رمال االخرصز للتجارةشمال الرس 

قية 1383485 الوسيم للتنمية والخدماتشمال الرس 

قية 1176923 ي للتجارة ش م مشمال الرس 
مؤسسة عاصم بن حمود البطاش 

قية 1421960 ة للتجارة والمقاوالتشمال الرس  ز أطياف الحيل المتمب 

قية 1288619 واحة الرويضة للتجارةشمال الرس 

قية 1408967 اقه بديه للتجاره والمقاوالتشمال الرس  انوار اش 

قية 1270461 أجواء زعبيل للتعمب  واالنشاءشمال الرس 

قية 1433243 ربوع العابية للتجارةشمال الرس 

قية 1412533 سهول المدينة الراقية الشاملةشمال الرس 

قية 1169771 مؤسسة عبدهللا  بن عامر بن  مسعود العمري للتجارهشمال الرس 

قية 1437351 نسمات الجويرة لالعمالشمال الرس 

قية 1668226 نجم السور للتجاره والمقاوالتشمال الرس 

قية 1270434 دانة الرميلشمال الرس 

قية 1401169 ة للخدمات الرائدةشمال الرس  مشاري    ع ركائز الغبر

قية 1421318 ي الحديثةشمال الرس  مشاري    ع سهيل الوهيبر

قية 1417792 ة للتجارةشمال الرس  ز نسائم الجوبة المتمب 

قية 1417803 ز للتجارة الرائدةشمال الرس  ي الممب 
 
الرف

قية 1435028 مشاري    ع اسعد المسلمي الحديثةشمال الرس 

قية 1092557 كة واحة الرويكة للتجارة و المقاوالت توصيةشمال الرس  ش 

قية 1210305 ز الحر للتجارةشمال الرس  مشاري    ع أكسجي 

قية 1174329 طيب الورد للتجارةشمال الرس 

قية 1420861 وسام الوصال للتجارةشمال الرس 

قية 1220394 كه الفهرس العالمية توصيةشمال الرس  ش 

قية 1400337 طموح المستقبل لألعمال التجاريةشمال الرس 

قية 1117255 ربوع الظفرة للتجارة والمقاوالتشمال الرس 

قية 1014311 ي للتجارةشمال الرس 
رياض الثابب 

قية 1279905 ق لإلنشاءشمال الرس  نسائم الرس 

قية 1252835 سيالن للخدمات التجاريةشمال الرس 

قية 1359667 نهضة الريف للتجارةشمال الرس 

قية 1111422 مشاري    ع المسكري اإلنشائيةشمال الرس 

قية 1036921 كة جنوب القور للتجارة والمقاوالتشمال الرس  ش 

قية 1008890 مشاري    ع اليحمدي المستقبليةشمال الرس 

قية 1408826 الحلول الرقمية المتالقة للتجارةشمال الرس 

قية 1419529 ز الذهبية للتجارةشمال الرس  مرتفعات شوف العي 

قية 1407689 مرتفعات عمق الحديثة للتجارة و المقاوالتشمال الرس 

قية 1154189 ي الحديثه للتجارةشمال الرس  مشاري    ع يوسف القنونر

قية 1403475 دالل ابراء للتجارةشمال الرس 

قية 1073399 مؤسسة رمال الكحلة للتجارة والمقاوالت شمال الرس 

قية 1390474 ز لألعمالشمال الرس  نسمات التمب 

قية 1414140 الصوري للتجارةشمال الرس 

قية 1414505 ات عمان المتحدةشمال الرس  خب 



قية 1431296 زهور رمال قري    حشمال الرس 

قية 1341080 النفيس للتنميةشمال الرس 

قية 1411353 رمز االصالة العالمية للمقاوالت والتشييدشمال الرس 

قية 1412483 ي للتجارة الحديثةشمال الرس 
 
المنهل الراف

قية 1377724 مش   اري    ع نغم  ات األم  ل للخ   دم  اتشمال الرس 

قية 1273056 ابراج الكون للتجارة والمقاوالتشمال الرس 

قية 1248125 يشمال الرس 
قماش 

قية 1110910 ي للتجارة والمقاوالتشمال الرس  حمود بن أحمد بن سليمان المنخر

قية 6046100 مسلم بن هاشل بن سالم الهيمل للتجارةشمال الرس 

قية 1417220 ه ارض الريف الشامله لالعمال التجاريهشمال الرس  ز منب 

قية 1799649 الصحراء العالمية ش م مشمال الرس 

قية 1416163 نسائم الفتح للتجارةشمال الرس 

قية 1410274 ي لألعمالشمال الرس 
 
ف مرتفعات السد الرس 

قية 1414264 مشاري    ع األفالج لألنشاءاتشمال الرس 

قية 1354152 مشاري    ع الطائر الحر لألعمالشمال الرس 

قية 1133869 ي للتجارة والمقاوالت شمال الرس 
ز
ابن شاف

قية 1416564 بلسم مسقط للتجاره والمقاوالتشمال الرس 

قية 1339433 معالم عندام للتجارةشمال الرس 

قية 1310059 مشاري    ع أبو مالك العويسي الحديثةشمال الرس 

قية 6054838 ي للتجارةشمال الرس  راشد بن محمد بن حمد المغب 

قية 1356713 مدرسة منبع القراءة لتحفيظ القرآن الكريم الخاصةشمال الرس 

قية 1429549 سهول مثلث الجويرهشمال الرس 

قية 1413178 اس مرتفعات الخلوفشمال الرس  نبر

قية 1307402 اس شليم للتجارة توصيةشمال الرس  كة نبر ش 

قية 1430790 نجوم جوهرة قريحاتشمال الرس 

قية 1009143 كة الريم المتحدة ش م مشمال الرس  ش 

قية 1267910 ي للرخام و الجرانيتشمال الرس 
الزكوانز

قية 1421357 العزان العالميةشمال الرس 

قية 1416115 رونق الماسة الذهبية الجديدة لالعمالشمال الرس 

قية 1428930 الرفادة الدوليةشمال الرس 

قية 6085601 ي العالمية للخدمات ش م مشمال الرس  عنقاء المضيبر

قية 1295023 حاتم المرسوري للتجارةشمال الرس 

قية 1416721 رموز الظاهر للتجارة والمقاوالتشمال الرس 

قية 1077703 مسلم سليمان سبيح الظفري للتجاره والمقاوالتشمال الرس 

قية 1414563 مرتفعات هضاب اليوبة للخدماتشمال الرس 

قية 1431333 ي لالنشاءات والمقاوالتشمال الرس 
فيصل بن حمد الغيالنز

قية 1414214 قيه لالعمال التجاريهشمال الرس  رمال ارض جنوب الرس 

قية 1434615 مشاري    ع الماسة لالنشاءات والمقاوالتشمال الرس 

قية 1413685 مراشي مزايا الكون للخدمات التجاريةشمال الرس 

قية 1416500 مدائن االعمار الشاملة للخدماتشمال الرس 

قية 1420816 نسناس الهبوب للتجارةشمال الرس 

قية 1412560 ق لالعمال التجاريهشمال الرس  هات ارض الرس  ز منب 

قية 1264872 كثبان بوش  تضامنيةشمال الرس 

قية 1418644 نسناس الراكة الجنوبية للتجارة والمقاوالتشمال الرس 

قية 1435897 مؤسسه محوت البحريهشمال الرس 

قية 6022928 إبن قرنة للتجارةشمال الرس 

قية 1144131 مشاري    ع عزيز اليحمدي الحديثة للتجارة تضامنيةشمال الرس 

قية 1215861 الرحبات العالميةشمال الرس 

قية 1412336 وق اليوبة الشاملة للخدمات التجاريةشمال الرس  مشاري    ع ش 

قية 1257326 مناظر أبراج الرويكه للتجارة و المقاوالتشمال الرس 

قية 1406056 مراسيم الرويكة للتجارة والمقاوالتشمال الرس 

قية 1262590 زرون للمقاوالتشمال الرس 



قية 1273187 شعلة التضامن للتجارةشمال الرس 

قية 1242932 نوابغ بدية للتجارةشمال الرس 

قية 1101977 شمس المحيطات لتخليص المعامالتشمال الرس 

قية 6061419 حمد بن عامر بن علي الحجري للتجارةشمال الرس 

قية 1414567 اوتار محيول الرائدةشمال الرس 

قية 1410046 ز الغينة الرائدةشمال الرس  رياحي 

قية 1408080 مشاري    ع أسوار العالمية للخدمات التجارية والمقاوالتشمال الرس 

قية 1396119 مشاري    ع الذخر الحديثةشمال الرس 

قية 1419839 نجم األبواب العالمية للتجارةشمال الرس 

قية 1037948 ة للتجارة والمقاوالتشمال الرس  برج الغبب 

قية 1429725 جوهره المحيط الشامله لالعمال التجاريهشمال الرس 

قية 1418156 ي الوهيبية للتجارةشمال الرس 
نافجة الصغب  ونز

قية 6044930 ي للتجارةشمال الرس  احمد بن سليمان بن محمد الشعيبر

قية 1223458 البساط األخرصز المتحدةشمال الرس 

قية 1404403 حج العالمية للتجارة المقاوالتشمال الرس 

قية 1430398 ليالي شاحك الباهيةشمال الرس 

قية 1245896 مؤسسة وزراء الحبسية للتجارةشمال الرس 

قية 1405522 مشاري    ع قفصا الحديثة للتجارةشمال الرس 

قية 1031225 عبدهللا بن سيف بن سالم السالمي للتجارةشمال الرس 

قية 1419651 رموز القابل للتجارة والمقاوالتشمال الرس 

قية 1402327 ي لألعمال التجاريةشمال الرس  علي محمد سالم الوهيبر

قية 1413739 ارياف شمال بدية للخدمات التجاريةشمال الرس 

قية 1024111 عزيز بن سالم بن خميس الحجري للتجارةشمال الرس 

قية 1086577 ي خالد للتجارهشمال الرس 
رصوح وادي ببز

قية 1434108 أساس االعمار للمقاوالتشمال الرس 

قية 1417383 ي للتجارةشمال الرس 
أسطورة المرانز

قية 1282771 ز الشامخة للتجارة والمقاوالتشمال الرس  جبال الطائيي 

قية 1773437 ي للتجارة والمقاوالت ش م مشمال الرس 
ابو سندس الشيبانز

قية 1064422 ركن  الضياء للتجارهشمال الرس 

قية 1266841 نجمة االبداعشمال الرس 

قية 1085228 ب للتجارةشمال الرس  شعاع المنب 

قية 1166335 ي للتجارة شمال الرس 
ّ
شعاع الغبر

قية 1418455 قمر المحيط للتجارةشمال الرس 

قية 1361276 المعولي العالمية الجديدة للتجارةشمال الرس 

قية 1431793 عالم البصمه الجديده للتجارهشمال الرس 

قية 1347352 العابية للخدماتشمال الرس 

قية 1408214 رمال الساد للمشاري    عشمال الرس 

قية 1418712 شهم سناو للتجارةشمال الرس 

قية 1042959 جنوب ابراء للتجارة والمقاوالتشمال الرس 

قية 1425085 ة للخدماتشمال الرس  ز النقطة المتمب 

قية 1035872 مشاري    ع مشارف الدولية تضامنيةشمال الرس 

قية 1339594 الرفاهية للتجميلشمال الرس 

قية 1423712 محمد صالح العويسي لالنشاءاتشمال الرس 

قية 1394279 مشاري    ع المجد الحديثة لالعمالشمال الرس 

قية 1332451 روضه الضياء للتجارهشمال الرس 

قية 1427942 يعة للخدمات التجاريةشمال الرس  بيت الرس 

قية 6086209 ضخي بن هديب بن ضخي المسعودي للتجارهشمال الرس 

قية 1622234 موسسه ابو حمب  الرواحي للتجاره والمقاوالتشمال الرس 

قية 6068146 طريق اإلعتماد للتجارةشمال الرس 

قية 1599011 ي للتجارهشمال الرس  أبراج المضيبر

قية 1369537 قهوة زمانشمال الرس 

قية 1070559 كة ربوع المصل للتجارة والمقاوالت شمال الرس  توصية_ ش 



قية 1413027 سناو الحديثة للتجارة والمقاوالتشمال الرس 

قية 1387873 البدع العالميةشمال الرس 

قية 1386279 سيول بعد للتجارة والمقاوالتشمال الرس 

قية 1407121 ي الحديثةشمال الرس  مشاري    ع الطلبر

قية 1211295 مشاري    ع نور مجان العرصيةشمال الرس 

قية 1113866 نجوم جوهرة الخليجشمال الرس 

قية 1419492 جوهرة الخليج المتكاملةشمال الرس 

قية 1112522 مؤسسة الدار للبناء ش م مشمال الرس 

قية 1103794 كة الطيبات العمانية ش م مشمال الرس  ش 

قية 1414795 هات شاحك الحديثه لالعمال التجاريهشمال الرس  ز منب 

قية 1153254 نور محالح للتجارة شمال الرس 

قية 1029543 كة روائع عندام للتجاره و المقاوالت تضامنيةشمال الرس  ش 

قية 1090653 ي للتجارة توصيةشمال الرس 
 
ف كة هضاب الحجر الرس  ش 

قية 1421002 ىشمال الرس  ق االوسط الكبر ربوع الرس 

قية 1212889 ز للتجارة شمال الرس  مناظر سد بطي 

قية 1073211 سفاري الصحراء للسياحةشمال الرس 

قية 1404228 قية لعبر البحار العالمية للتجارةشمال الرس  مشاري    ع الرس 

قية 1339086 الوان عندام للتجارة والمقاوالتشمال الرس 

قية 1417955 مشاري    ع همس الجنوب الشاملةشمال الرس 

قية 1416023 وديان مغرس للخدماتشمال الرس 

قية 1307882 ه مقل العالميهشمال الرس  ز منب 

قية 1408833 حدائق االرجان الراقية للتجارةشمال الرس 

قية 1406018 ة للخدمات التجارية والمقاوالتشمال الرس  مشاري    ع مراشي الغبر

قية 1416107 النجوم العالمية لالعمالشمال الرس 

قية 1260230 مؤسسة اتحاد الفليج للتجارةشمال الرس 

قية 6055907 دار الكفاءه للتجارهشمال الرس 

قية 1403673 احمد شغيل العويسي للتجارة والمقاوالتشمال الرس 

قية 1050484 أحمد بن هديب بن أحمد المصلخي للتجارة شمال الرس 

قية 6041612 ي للتجارةوالمقاوالتشمال الرس 
مؤسسةمحمدبن سالم بن حمدالهنانى

قية 6037771 كة الشجرة الفضية للتجارة تضامنيةشمال الرس  ش 

قية 1009518 مشاري    ع االسباط الوطنيهشمال الرس 

قية 1423782 بلسم محالح للتجاره والمقاوالتشمال الرس 

قية 1404144 مشاري    ع لؤلؤة الهب  للخدمات الرائدةشمال الرس 

قية 1043894 ابراج قفيفة للتجارة ش م مشمال الرس 

قية 1093238 قفيفه الدوليه ش م مشمال الرس 

قية 1420316 المرشد للتجارة والمقاوالتشمال الرس 

قية 6038425 محمد بن سعيد بن سالم المسكري للتجارة شمال الرس 

قية 1173514 امجاد النظاره ش م مشمال الرس 

قية 6063802  م ش م م0 م 0امجاد ابراء  ش  شمال الرس 

قية 1117169 اجمل المدينة للتسوق ش م مشمال الرس 

قية 1281831 سهول سمد الحديثة للتجارة والمقاوالت توصيةشمال الرس 

قية 1435945 مشاري    ع محمد طالل الحديثةشمال الرس 

قية 1158840 ات الحاجر للتجاره و المقاوالتشمال الرس  خب 

قية 1346383 مشاري    ع الفاغرة المتكاملةشمال الرس 

قية 1418662 ق الحديثة للتجارةشمال الرس  جرناس الرس 

قية 1410713 ابراج الحوية المتماثلة للتجارةشمال الرس 

قية 1345376 اإلجادة لألعمال الحديثةشمال الرس 

قية 1411867 ضشمال الرس  ات المعب  منبع خب 

قية 1024190 واحة السبل للتجاره والمقاوالتشمال الرس 

قية 1165989 مؤسسة ابراج سيح الشبول للتجارة والمقاوالتشمال الرس 

قية 1378222 اركان لالعمار واالعمال المثاليةشمال الرس 

قية 1434154 الرحمة للتجارة و التعمب شمال الرس 



قية 1415526 ي الفعال للتجارة الرائدةشمال الرس 
 
الرف

قية 1413922 أضواء الحوية العالميةشمال الرس 

قية 1419182 النقطة المركزية للمشاري    ع التجاريةشمال الرس 

قية 1425611 االعصار المركزي للخدمات الحديثةشمال الرس 

قية 1412331 صحاري مغرس للتجارةشمال الرس 

قية 1418529 رصوح المرموم للخدمات الحديثةشمال الرس 

قية 1412022 التطوير للخدمات الشاملةشمال الرس 

قية 1411770 ربوع القابل للخدماتشمال الرس 

قية 1412763 ز رمال شليم للخدمات المتحدةشمال الرس  بساتي 

قية 1277821 إيجاد للخدمات والتطويرشمال الرس 

قية 1430030 ة لالعمال االنشائيةشمال الرس  مزايا الغبر

قية 1401839 رمال أرض الخب  لألعمال التجارية ش م مشمال الرس 

قية 1084747 ف للتجاره و المقاوالتشمال الرس  ز ضواحي المبز

قية 6003915 مؤسسةصالح بن سالم بن صالح البوسعيدي للتجارةوالمقاوشمال الرس 

قية 1033824 محمد بن سالم بن عامر الهاشمي للتجارة والمقاوالتشمال الرس 

قية 1410538 سارية النرص الحديثة لألعمال اإلنشائيةشمال الرس 

قية 1409389 وق الوطن للتجارة والمقاوالتشمال الرس  ش 

قية 1400693 ي للتجارةشمال الرس 
مؤيد مبارك الهديفز

قية 1413977 ي العويسي للتجارةشمال الرس 
سلطان عامر ونز

قية 1412194 مشاري    ع الحمالي الحديثة للتجارةشمال الرس 

قية 1254586 ي للتجارة والمقاوالتشمال الرس 
البدري السيفز

قية 1419543 شموخ الدقم الوطنيه لالعمال التجاريهشمال الرس 

قية 1022006 كة شعاع الوشاح للتجارة والمقاوالتشمال الرس  ش 

قية 1137161 قية الوطنية للتجارةشمال الرس  مشاري    ع شوامخ الرس 

قية 1297061 سفريات السالم تضامنيةشمال الرس 

قية 1097815 مشاري    ع ثيب الحديثة للتجارة والمقاوالت شمال الرس 

قية 1357822 الزمايم الذهبية ش م مشمال الرس 

قية 1297148 ي للمشاري    ع الممتازةشمال الرس 
وانز البر

قية 1435164 وك سالم سليم الزرعيشمال الرس  مؤسسة مبر

قية 1416198 غيوم الصيف الحديثةشمال الرس 

قية 1200912 انوار الداش للتجارةشمال الرس 

قية 1419346 ز العالميةشمال الرس  اقة التمب  اش 

قية 1310787 ي للتجارة والمقاوالتشمال الرس  مشاري    ع سعيد الناعبر

قية 1065453 ي للتجاره و المقاوالت توصيةشمال الرس  كة ابو الوارث الشعيبر
ش 

قية 1405552 نسائم اجواء قرون للتجاره والمقاوالتشمال الرس 

قية 6093540 كة منتجع ليالي الصحراء ش م ع مشمال الرس 
ش 

قية 1416816 ي للمشاري    عشمال الرس 
سلطان بن علي بن ناجم الغيالنز

قية 1210664 االمتياز العالي لالنشاء والتعمب شمال الرس 

قية 1160316 مشاري    ع عيون الوغله للتجاره و المقاوالتشمال الرس 

قية 1432315 اللؤلؤة الذهبية الالمعه للتجارةشمال الرس 

قية 1410095 نفحات السالم لألعمالشمال الرس 

قية 1415500 ي لالعمالشمال الرس 
مشاري    ع بلعرب البطاش 

قية 1424176 مشاري    ع االسطورة لالعمالشمال الرس 

قية 1339211 قشمال الرس  محار الرس 

قية 1174383 نسائم المصلي للخياطة شمال الرس 

قية 1422163 ربوع محالح للتجارةشمال الرس 

قية 1406897 أطياب طيب للتجارة و المقاوالتشمال الرس 

قية 1262919 أنفاس الدخون للتجارةشمال الرس 

قية 6088295 كنوز ابراء للتجارهشمال الرس 

قية 1001561 أحمد بن سعود بن مفتاح المحرزي للتجارةشمال الرس 

قية 1224975 قية للتعمب شمال الرس   شذى الرس 

قية 1246918 زهرة بدية الجنوبيةشمال الرس 



قية 1256551 اومكتشفشمال الرس 

قية 1368654 ماجد خليفه الحنظلي للتجارهشمال الرس 

قية 1411052 مشاري    ع رموز الويرية لالعمال التجاريةشمال الرس 

قية 1296835 اعالي الروضة للتجارة والمقاوالتشمال الرس 

قية 6069274 مؤسسسة عيس بن نارص بن محمد الحجري للتجارةشمال الرس 

قية 1420802 خيوط الشمسشمال الرس 

قية 6084427 ي للتجارةشمال الرس 
 
مؤسسة راشد بن مسعود بن حمود الطوف

قية 1288168 جوهرة النكداتشمال الرس 

قية 6072208 ي البويطن للتجارهشمال الرس  مؤسسه روانر

قية 1379595 متجر الشموخشمال الرس 

قية 1217777 نسناس المنارة للتجارةشمال الرس 

قية 6092705 معالم سيح العافية للتجاره والمقاوالتشمال الرس 

قية 6067220 مؤسسة بهجة العيون للتجارة و المقاوالتشمال الرس 

قية 1022973 رياض ابراء للتجارهشمال الرس 

قية 1421792 قة بدية الشاملة لالعمالشمال الرس  اش 

قية 1415607 مشاري    ع نوائر الحوية للخدمات التجاريةشمال الرس 

قية 1073606 قية ش م ع مشمال الرس  جامعة الرس 

قية 1015809 ي للتجارة والمقاوالتشمال الرس 
طمانز مشاري    ع خالد بن محمد بن سعيد البر

قية 1080493 برج األسد الوطنية ش م مشمال الرس 

قية 6074146 اء للتجارةشمال الرس  وادي الغبب 

قية 1438639 أم القرى للتجارة المتكاملةشمال الرس 

قية 1292326 مدرسة بيان المعرفة لتحفيظ القرانشمال الرس 

قية 1410530 رمله الحويه لالعمال التجاريهشمال الرس 

قية 6008453 مؤسسة حصن خزام للتجارةشمال الرس 

قية 6053661 مؤسسة طريق الحرير للتجارة والمقاوالتشمال الرس 

قية 1429859 الرؤية الدولية للتطوير ش م وشمال الرس 

قية 1412539 األسوار الزاهيه للتجارة تضامنيةشمال الرس 

قية 1415815 حضارة مجان للتجارةشمال الرس 

قية 1382017 كة اجواء الوسط العالميةشمال الرس  ش 

قية 1293360 ةشمال الرس  ز مشاري    ع الغنيمية المتمب 

قية 1138433 سليمان الجامعي للتجارة والمقاوالتشمال الرس 

قية 6008984 كة البحب  للتجارة والمقاوالت شمال الرس  تضامنية- ش 

قية 6070159 كة نوارس الجزيره للتجاره و المقاوالت تضامنيةشمال الرس  ش 

قية 1431487 رحمه هدوب سالم سعيد الزرعية للتجارةشمال الرس 

قية 1103990 مؤسسة البسطه العالمية للتجارة والمقاوالتشمال الرس 

قية 1155984 الدارين للتجارة واإلنشاءشمال الرس 

قية 6085520 مؤسسه ابو النوار البوسعيدي للتجارهشمال الرس 

قية 1407944 مشاري    ع برج الطحائم للخدمات التجارية والمقاوالتشمال الرس 

قية 1280233 قية للتجارة والمقاوالتشمال الرس  ز الرس  أكسجي 

قية 1360832 رحيق الزهور المتكاملةشمال الرس 

قية 1066713 ي بن حميد الهاشمي للتجارهشمال الرس 
ز
اسماعيل بن شاف

قية 1344225 مؤسسة واحة النظارة للتجارةشمال الرس 

قية 1016758 كة ابو االزهر الرواحي للتجارة والمقاوالت توصيةشمال الرس  ش 

قية 1365382 ة للتجارة و المقاوالتشمال الرس  ز مناظر الفتح الممب 

قية 1371518 قية للتخفيضات ش م مشمال الرس  الرس 

قية 6002870 مؤسسة حمد بن زاهر الراشدي للتجارةشمال الرس 

قية 1247597 عارف بن مبارك الحجري للتجارةشمال الرس 

قية 1401288 تالل سناو الدوليةشمال الرس 

قية 6050654 مؤسسة تالل سناو للتجارة و المقاوالتشمال الرس 

قية 6049524 احمد بن محمد بن سالم الرواحي للتجارةشمال الرس 

قية 1317915 أثب  السالم الحديثةشمال الرس 

قية 1110757 مشاري    ع الهجن الفضيه للتجارهشمال الرس 



قية 1071253 خليفه بن راشد بن جعروف الحنظلي للتجاره و المقاوالت شمال الرس 

قية 1422245 هضاب الجبل األبيض للتجارة والمقاوالتشمال الرس 

قية 1089634 ق الجديده للتجارهشمال الرس  االستبر

قية 1046265 نوافذ العطاء لخدمات الحاسب االليشمال الرس 

قية 6047688 مؤسسة امجاد سناو للتجاره و المقاوالتشمال الرس 

قية 6082971  ش م م0شاطي الخيال للتجارة والمقاوالت شمال الرس 

قية 1011816 ي للتجارةشمال الرس  مناظر المضيبر

قية 1044367 قيه للخياطه و التطريزشمال الرس  ليالي الرس 

قية 1194396  مملكة الجمان للتجارة شمال الرس 

قية 1411839 يشمال الرس 
ز
مناحل العرف

قية 1036617 ليالي القناطر للتجارة والمقاوالتشمال الرس 

قية 6081711 ي للتجارة والمقاوالت شمال الرس  كة بشائر المضيبر
تضامنية- ش 

قية 1411828 ب للتجارةشمال الرس  ابتسامات نفحات المنب 

قية 1048038 مغسلة الجليد االبيض البخاريه توصيةشمال الرس 

قية 1144722 السولعي للمشاري    ع توصيةشمال الرس 

قية 1014273 الجيل الزاهر للتجارةشمال الرس 

قية 1030235 معالم القناطر العالميةشمال الرس 

قية 1429505 ز الخشبة للتجارة و المقاوالتشمال الرس  بساتي 

قية 6035868 ي للتجارةشمال الرس  حمد بن سالم بن سليمان المفرحر

قية 1072735 ب للتجارةشمال الرس  محيط المنب 

قية 1041482 مشاري    ع قرنه الوطنيه للتجارة و المقاوالتشمال الرس 

قية 1306768 أم لؤي للتجارة و المقاوالتشمال الرس 

قية 1407463 مشاري    ع اغصان الطيف للتجارةشمال الرس 

قية 1312535 ي للتجارة والمقاوالتشمال الرس  مؤسسة أبو تميم المغب 

قية 1379889 كة سيف بن علي بن سالم الغنيمي للتجارة والمقاوالتشمال الرس  ش 

قية 1427256 ي للتجارةشمال الرس 
سليمه عبدهللا سالم الحارن 

قية 6065040 كة عيشان النباء للتجاره والمقاوالت تضامنيةشمال الرس  ش 

قية 1009641 ابو دنيا الرشيدي للتجارهشمال الرس 

قية 1162863 كة دروازة سناو للتجارة والمقاوالت شمال الرس  تضامنية- ش 

قية 1261439 مجموعة شامس المتحدة ش م مشمال الرس 

قية 1343121 أبناء شامس ش م مشمال الرس 

قية 1347035 كة أبناء شامس الحديثة ش م مشمال الرس  ش 

قية 6091105 جبال وادي نام للتجارة والمقاوالتشمال الرس 

قية 1394512 ار للتجارةشمال الرس  مؤسسة ش 

قية 1103381 شوامخ الريان للتجاره شمال الرس 

قية 1414452 ات شباك للخدمات التجاريةشمال الرس  خب 

قية 1198378 ابو سلطان الشبلي للتجارة ولمقاوالت شمال الرس 

قية 1378296 واحة إسماعيةشمال الرس 

قية 1201426 ي للخدمات التجاريةشمال الرس  القطبر

قية 1102798 كة الصقريه للمشاري    ع التجاريهشمال الرس  ش 

قية 1405748 النهار لألنشاءاتشمال الرس 

قية 1205507 ليالي اليحمدي للتجارةشمال الرس 

قية 1381136 أوتاد لألعمالشمال الرس 

قية 6056580 كة الرواش الشامخات للتجارةوالمقاوالت تضامنيةشمال الرس  ش 

قية 1173220 البدر  للخدمات التجاريه و العمرانيهشمال الرس 

قية 1173636 افاق  وادى نام للتجاره و المقاوالتشمال الرس 

قية 6024114 آل حجر للتجارة والمقاوالتشمال الرس 

قية 1077556 كة الحياه للهندسه و التطوير العقاريشمال الرس  ش 

قية 1408184 كة األمانة للتجارة و المقاوالتشمال الرس  ش 

قية 1227198 ي للتجارة والمقاوالتشمال الرس 
ابو حال السابف 

قية 6057349 مشاري    ع أنوار الحائمة للتجارةشمال الرس 

قية 1193836 ي للتجارةشمال الرس  سلّيم بن نارص المنخر



قية 1000421 مؤسسة راما الوطنية للتجارةشمال الرس 

قية 1216310 بهجة الدريز الدوليةشمال الرس 

قية 1019059 معالم اللماع للتجارة والمقاوالتشمال الرس 

قية 1411793 بدرية بنت حمد بن جابر الغنيمية للتجارةشمال الرس 

قية 1008955 ي للتجارةشمال الرس 
مؤسسة محمد بن احمد بن حمد  الحارن 

قية 1175222 بشاير سناو الجديده المحدودهشمال الرس 

قية 6095046 ربوع الداش للتجاره والمقاوالت توصيةشمال الرس 

قية 6001300 كة جبل مدر ش م مشمال الرس  ش 

قية 6000894 سعيد بن عبدهللا بن سعيد الراشدي للتجارة والمقاوالت ش م مشمال الرس 

قية 1163027 كة لؤلؤة سيح الحيل للتجارة توصيةشمال الرس  ش 

قية 1223208 مرتفعات سيح النصيب للتجارةشمال الرس 

قية 1237260 الحلة القديمة للتجارةشمال الرس 

قية 1407599 ز شوقب الحديثة للتجارة والمقاوالتشمال الرس  تمب 

قية 1378505 رواشي النيد للتجارة والمقاوالتشمال الرس 

قية 1176301 كة زهرة عيشان النباء للتجارة والمقاوالت شمال الرس  توصية- ش 

قية 1409393 قيه لالعمال االنشائيةشمال الرس  رموز الرس 

قية 6060340 صالح بن محمد بن حمد المعمري للتجارةشمال الرس 

قية 1381612 واجهة الشارق للتجارةشمال الرس 

قية 6017975 سلطان بن حمود بن ماجد األسماعيلي للتجارة تضامنيةشمال الرس 

قية 1265443 الصاعد للمقاوالت واألعمالشمال الرس 

قية 1082132 مرتفعات  الحايمه للتجارهشمال الرس 

قية 1400953 الهواتف السبعة الحديثةشمال الرس 

قية 1175486 مرفاء راس الرويس للتجاره و المقاوالت توصيةشمال الرس 

قية 6029973 مؤسسة النظارة للتجارة والمقاوالتشمال الرس 

قية 1244347 ي للتجارة والمقاوالتشمال الرس 
وانز مؤسسة ابو حمد البر

قية 1116055 مؤسسة جبل حلوت للتجارة والمقاوالت شمال الرس 

قية 1331069 ز األفالج العالميةشمال الرس  بساتي 

قية 6009832 كة جبل ثامر للتجارة والمقاوالت شمال الرس  تضامنية- ش 

قية 6013228 الشبل للتجارة و المقاوالتشمال الرس 

قية 1383197 ي العقيدة للتجارة والمقاوالتشمال الرس  روانر

قية 1214366 تضامنية- سهول الفليج الحديثه للتجارة شمال الرس 

قية 1212779 الفليج للخدمات الرسيعهشمال الرس 

قية 8050244 كة نسمة الصباح للتجارة توصيةشمال الرس  ش 

قية 1380017 قية للتجارةشمال الرس  عبق الرس 

قية 1406597 الميرس العالميه الدوليهشمال الرس 

قية 6052851 ي محوت للتجارةشمال الرس  روانر

قية 1347416 غزالن البادية للتجارةشمال الرس 

قية 1018720 مؤسسة التلعة الشمالية للتجارة والمقاوالتشمال الرس 

قية 1324366 مؤسسة حمد بن نارص بن سيف الهاشمي للتجارةشمال الرس 

قية 1037532 شمس بدية للتجارةشمال الرس 

قية 1013079 مؤسسة خالد بن راشد بن عبدهللا الحبسي للتجارةشمال الرس 

قية 1378657 ال الحديثةشمال الرس  األمب 

قية 1184975 مؤسسة حمد بن سعيد بن حمد الحجرى للتجارةشمال الرس 

قية 1215488 كوس شمال بدية للتجارةشمال الرس 

قية 1170155 أبو جراح العبيدي للتجارةشمال الرس 

قية 1397727 مركز سلوى للجمال والعنايةشمال الرس 

قية 1405412 خالصة مسعود الكندي للتجارةشمال الرس 

قية 1089078 يشمال الرس 
 
ف ظالل الوادي الرس 

قية 1002433 كة دبيك المتحدة تضامنيةشمال الرس  ش 

قية 6032850 يشمال الرس 
الخط الفضز

قية 1137746 كة االهداف الذهبيه للخدمات التجاريه شمال الرس  تضامنية- ش 

قية 1019012 مؤسسة مناظر االخرصز للتجارةشمال الرس 



قية 6071023 خالد بن محمد بن سيف الراشدي للتجارةشمال الرس 

قية 1115604 ي للتجارة والمقاوالت توصيةشمال الرس 
 
مشاري    ع ابو حنان المحروف

قية 1402803 ي للتجارةشمال الرس  نسائم ضواحي المضيبر

قية 1780700 ي للتجارةشمال الرس 
االتفاق الفبز

قية 6069371 شعاع الخليج للتجارةشمال الرس 

قية 1409595 شموخ إبراء للتجارة والمقاوالتشمال الرس 

قية 1076266 كة وسام الظاهر الحديثه للتجاره و المقاوالتشمال الرس  ش 

قية 1061296 مشاري    ع المنصور الشاملة توصيةشمال الرس 

قية 1180039 ي للتجارة شمال الرس  فخر المضيبر

قية 1013345 احمد بن عبدهللا بن سعود الجابري للتجاره و المقاوالتشمال الرس 

قية 1226244 ي للتجارة شمال الرس  خط سماء المضيبر

قية 1025300 راسيات المطيلع للتجارة  والمقاوالتشمال الرس 

قية 1343739 مناظر الزهور البيضاء للتجارةشمال الرس 

قية 1197554 غرب االفالج للتجارةشمال الرس 

قية 6014143 ق الحديث للتجارة و المقاوالتشمال الرس  مؤسسة ضياء المرس 

قية 1215882 ابو أحمد االسماعيلي للتجارة شمال الرس 

قية 1419490 ةشمال الرس  ز األجنحة العالمية المتمب 

قية 1034445 كة مرتفعات الداش للتجارة والمقاوالت توصيةشمال الرس  ش 

قية 1134872 يمي للتجارة والمقاوالت توصيةشمال الرس  عطاء البر

قية 1162899 درة اليحمدي للتجارة شمال الرس 

قية 1064921 بدر بن سالم بن خلفان الجابري للتجارهشمال الرس 

قية 1035629 .مؤسسة امجاد المنجرد للتجارة والمقاوالت شمال الرس 

قية 1294635 ليالي العطاء للمشاري    ع التجاريةشمال الرس 

قية 1260089 ي للمقاوالت تضامنيةشمال الرس 
أبو مالك الحارن 

قية 1233136 ليماس العالمية للتجارةشمال الرس 

قية 1338797 أشار جبل مدر للتجارةشمال الرس 

قية 1420718 مانع الغفيلي للخدمات التجاريةشمال الرس 

قية 1401880 أبن حميد الحرسوشيشمال الرس 

قية 1422528 ي للتجارةشمال الرس  سليمان بن محمد المغب 

قية 1214060 ي للتجارةشمال الرس  علياء السيانر

قية 1356317 صفرة الخشبة للتجارةشمال الرس 

قية 1376573 المنثورة الفضية للتجارةشمال الرس 

قية 1182088 اماشي الحوية للتجارة شمال الرس 

قية 1006636 عبدهللا بن سالم بن سعيد الراشدي للتجارةشمال الرس 

قية 1194981 اري    ج للمجوهراتشمال الرس 

قية 1073643 مشاري    ع المملكه  الهندسيه  للتجاره و المقاوالتشمال الرس 

قية 6008976 الخزرج للتجارةشمال الرس 

قية 6017614 احمد بن سيف بن احمد الراشدي للتجارةشمال الرس 

قية 1411781 ي للخدمات التجاريةشمال الرس  مؤسسة سالم بن عبيد الوهيبر

قية 1039799 شعاع اليحمدي للتجارة والمقاوالت شمال الرس 

قية 1104125 كة رياض الداش للتجاره و المقاوالت توصيةشمال الرس  ش 

قية 6078354 حميد بن سعيد بن سيف الحجري للتجارةشمال الرس 

قية 6065864 الكوكب الخامس الحديثشمال الرس 

قية 1409027 اوميجا للتشيد والبناءشمال الرس 

قية 1037620 ي للتجاره والمقاوالتشمال الرس 
سماء الثابب 

قية 6085202 صقر سناو للتجارة والمقاوالتشمال الرس 

قية 1229450 ز للتقني       ة ش م مشمال الرس  اتحاد المهندسي 

قية 1321319 يشمال الرس 
ان الفبز ز مشاري    ع المب 

قية 6072860 حمد بن علي بن حمود المالكي للتجارة والمقاوالتشمال الرس 

قية 6007724 سعيد بن خلفان بن مسلم المعمري للتجارةشمال الرس 

قية 1032052 الخب  القادم للتجاره و المقاوالتشمال الرس 

قية 1422992 الروضة لألنشاءات والتعمب شمال الرس 



قية 6006906 حمود بن حميد بن عبدهللا الحبسيشمال الرس 

قية 6092438 وق االفالج للتجارهشمال الرس  ش 

قية 1406451 العمدة الرائدة للتجارةشمال الرس 

قية 6010091 سعيد بن سالم بن محمد الراشدي للتجارةشمال الرس 

قية 1037600 روائع دماء للتجاره و المقاوالتشمال الرس 

قية 1252934 لزق العالمية للتجارةشمال الرس 

قية 6001777 مؤسسة محمد بن أحمد البوسعيديشمال الرس 

قية 6089267 ز الملتهبهشمال الرس  اكي  مشاري    ع البر

قية 1029514 صقور اليحمدي للتجاره و المقاوالتشمال الرس 

قية 1040310 ه للتجاره والمقاوالتشمال الرس  ز كة االضواء المتمب  ش 

قية 1388359 ي بدية العامرة للتجارةشمال الرس  روانر

قية 1070556 كة ابو الخطاب الحجري للتجارة توصيةشمال الرس  ش 

قية 1409585 قيةشمال الرس  عبق شمال الرس 

قية 1034040 الباده للتجاره و المقاوالتشمال الرس 

قية 1223398 ابراج اليحمدي الوطنية ش م مشمال الرس 

قية 6089488 ي للتجاره والمقاوالتشمال الرس 
ز
علي الجحاف

قية 6001629 العرقوب للتجارةشمال الرس 

قية 1039056 ي للتجارة والمقاوالتشمال الرس 
معالم الثابب 

قية 1261212 الزمرد الوضاء للتجارةشمال الرس 

قية 1412502 سهيل الظفرة للتجارة والمقاوالتشمال الرس 

قية 1067154 حمود بن احمد بن سالم الراشدي للتجارة شمال الرس 

قية 1151843 أبراج النباء للتجارة والمقاوالتشمال الرس 

قية 1013781 يكه للتجارة والمقاوالت ش م مشمال الرس  كة خالد بن سيف وش  ش 

قية 1277716 نرجس بدية للتجارة والمقاوالتشمال الرس 

قية 6065015 سعيد بن سالم بن محمد الحجري للتجارةشمال الرس 

قية 1403765 أغصان ابراء للتجارةشمال الرس 

قية 1401051 هضاب وادي المغرس للخدماتشمال الرس 

قية 1403822 أرض الميدان للتجارةشمال الرس 

قية 1421682 بصمة االتقانشمال الرس 

قية 1278095 قيةشمال الرس  مطبخ عزايم الرس 

قية 1240872 مركز سناوالعرصي للتسوق والخدمات التجاريةشمال الرس 

قية 1064689 مؤسسة محمد بن سالم الحجري للتجارة شمال الرس 

قية 6054951 اتحاد ابراء الحديثه للتجارةشمال الرس 

قية 1313814 مشاري    ع العز المتحدة للتجارة والمقاوالتشمال الرس 

قية 1198967 مشاري    ع  الدينار الجديده للتجارةشمال الرس 

قية 1258884 ي للمقاوالتشمال الرس  سلطان بن محمد المغب 

قية 6000061 ي تضامنيةشمال الرس  ورثة محمد بن سيف بن محمد المغب 

قية 1414006 ز الظاهر الجديدةشمال الرس  رياحي 

قية 1034821 ليالي االندلس الحديثة للتجارةشمال الرس 

قية 1034487 مؤسسة علي بن سعيد بن عامر الهاشمي للتجاره والمقاوالتشمال الرس 

قية 1213872 مؤسسة معالم الثناء للتجارةشمال الرس 

قية 1319999 الجودة الرائدة لألعمال التجاريةشمال الرس 

قية 1249557 ركن المعالي لالنشاءات الحديثهشمال الرس 

قية 6054943 رصوح بديه للتجارة والمقاوالتشمال الرس 

قية 1037611 ي للتجارة والمقاوالتشمال الرس 
بوابة الثابب 

قية 1339388 الذاريات للمشاري    ع الممتازهشمال الرس 

قية 1128665 كة اسطورة الحائمة للتجارة والمقاوالت توصيةشمال الرس  ش 

قية 1012186 تالل المويلح للتجارة والمقاوالتشمال الرس 

قية 1309210 أصيل لألعمال التجارية والمقاوالتشمال الرس 

قية 1122678 نجم بدية للتجارة والمقاوالت شمال الرس 

قية 1412972 اصداف محوت الرئدةشمال الرس 

قية 1128637 آفاق جعالن الشامله للتجارةشمال الرس 



قية 1221815 تالل عبسن الحديثة للتجارةشمال الرس 

قية 1298905 كة تالل عبسن للتجارهشمال الرس  ش 

قية 6004091 مؤسسة علي بن سعيد بن سالم الراشدي للتجارةشمال الرس 

قية 1101512 ز بن خماس السعدي للتجارة والمقاوالت شمال الرس  جابر بن حسي 

قية 1338400 نجم الزين للتجارةشمال الرس 

قية 1119066 شمعة القنديل للتجارة شمال الرس 

قية 6086985 مشاري    ع سناو الذهبية للتجارةشمال الرس 

قية 1125149 ز لالنظمة ش م مشمال الرس  كب 
الب 

قية 1012795 ي للتجارة توصيةشمال الرس 
كة ابو عزان الشيبانز ش 

قية 1239939 االبراج المثالية للتعمب  ش م مشمال الرس 

قية 1080851 ي للخدمات التجاريهشمال الرس  اسوار الغالحر

قية 6081029 ي للتجاره والمقاوالتشمال الرس  هالل بن سلطان بن حمد االغبر

قية 6030840 التكنلوجيا العربية للتجارة والمقاوالتشمال الرس 

قية 1411400 برزمان العالمية للتجارةشمال الرس 

قية 1021357 ي المتكاملة للتجارةشمال الرس 
مشاري    ع الحميضز

قية 1162032 الشتاء البارد للتجارة شمال الرس 

قية 1005445 مؤسسة دار البيضاء الحديثةشمال الرس 

قية 6091083 هالل الحنظلي للتجارةشمال الرس 

قية 6078834 ض للتجارة والمقاوالت تضامنيةشمال الرس  برج المعب 

قية 1053112 ي للتجارةشمال الرس 
ز
ابو حور الصواف

قية 1431833 واحة المشهدشمال الرس 

قية 1003044 اطالل الفتح للتجارهشمال الرس 

قية 6019080 سيف بن خاتم بن علي األبروي للتجارةشمال الرس 

قية 1366344 خط السماء للعمارة الراقيةشمال الرس 

قية 6089909 مشاري    ع القابل لألعمال الحديثة ش م مشمال الرس 

قية 1351967 دروب القابل الحديثةشمال الرس 

قية 6053467 مشاري    ع الحصن الوطنيه تضامنيةشمال الرس 

قية 1351632 سعيد المرسوري للتجارةشمال الرس 

قية 1173426 ب الجديدة للتجارة والمقاوالت شمال الرس  مشاري    ع المنب 

قية 6078141 سالم بن عبدهللا بن سالم العامري للتجارةشمال الرس 

قية 1219821 كة ابو هاشم لإلنشاءات واالعمار شمال الرس  توصية- ش 

قية 1313220 يدي للخدمات الشاملةشمال الرس  ز الب 

قية 6074995 مشاري    ع العاقل االهليهشمال الرس 

قية 1069724 كة الحصاد الحديثه للتجارهشمال الرس  ش 

قية 6011489 نارص بن محمد بن عامر المسكري للتجارةشمال الرس 

قية 6069118 انوار الزاهب  للتجاره و المقاوالتشمال الرس 

قية 1087035 جبال الخالدية للمشاري    ع الوطنيةشمال الرس 

قية 6082726 الطاؤوس االخرصز للتجاره و المقاوالتشمال الرس 

قية 1404368 الركائز لالستثمار والخدمات العامةشمال الرس 

قية 1419842 بوادي الشامخية الرائدةشمال الرس 

قية 1033333 كة شاج القابل للتجارة والمقاوالتشمال الرس  ش 

قية 6006442 مؤسسة السديري للتجارة والمقاوالتشمال الرس 

قية 6070507 يدي للتجارةشمال الرس  ز إبراهيم بن سالم بن راشد الب 

قية 6003770 ي للتجارةشمال الرس 
مؤسسة احمد بن حمود بن احمد الحنيبز

قية 6090052 جنائن إبراء للتجارةشمال الرس 

قية 1082185 كة الكرماء المتحده للتجاره و المقاوالتشمال الرس  ش 

قية 1190161 كة ام بلقيس الوطنية ش م مشمال الرس  ش 

قية 1008488 ات القريه للتجارة والمقاوالتشمال الرس  مشاري    ع خب 

قية 1447734 ي للتجارة والمقاوالت ش م مشمال الرس 
خدمات صالح الحارن 

قية 1403273 الجوهر الماشي للتجارةشمال الرس 

قية 1347294 نجم الريادة الحديثةشمال الرس 

قية 1073351 ز  للتجارة والمقاوالت شمال الرس  مؤسسة اري    ج الطائيي 



قية 1240632 مشاري    ع لزق الجديدةشمال الرس 

قية 1003164 حصن الحمام للتجارة والمقاوالتشمال الرس 

قية 6075754 ز للتجارةشمال الرس  مؤسسة بهجة دماء والطائيي 

قية 1082762 كة ابو حمد الحجرى للتجاره توصيةشمال الرس  ش 

قية 1429726 اء لالعمال التجاريهشمال الرس  ه الغبب  ز
منب 

قية 1170964 كة خدمات عندام التجاريه تضامنيةشمال الرس  ش 

قية 6022405 0واحة عندام للتجارة والمقاوالت شمال الرس 

قية 1067297 ي للتجارة شمال الرس 
خميس بن هديب بن حمد السيفز

قية 1122671 النسيم الشامخه لإلستثمار ش م مشمال الرس 

قية 1401692 معالم فلج الصويري    جشمال الرس 

قية 1010425 المناسبات السعيدة للتجارة والمقاوالتشمال الرس 

قية 1116504 كة ابراج الركاكية للتجارة والمقاوالت تضامنيةشمال الرس  ش 

قية 1039117 ابراء الحديثه لالعمار توصيةشمال الرس 

قية 1276894 ز توصيةشمال الرس  ة للتمب  كة االحالم المنب  ش 

قية 1045255 ي للتجارة ش م مشمال الرس 
ابو عيس المشايخز

قية 1406331 مؤسسة شيخه بنت سيف السعدية للتجارة و المقاوالتشمال الرس 

قية 1030613 مؤسسة سالم بن علي بن عامر السعدي للتجاره والمقاوالت شمال الرس 

قية 6000290 ي للتجارة و المقاوالتشمال الرس  مؤسسة سالم الشبيبر

قية 1058764 دار العافية للتجارة والمقاوالت توصيةشمال الرس 

قية 1167760 داوي للخدمات والمقاوالت ش م مشمال الرس 

قية 1095678 نسيم المغدر للتجارة شمال الرس 

قية 1289074 مشاري    ع الهدف الوطنية اللوجستيةشمال الرس 

قية 1014146 مؤسسة شوامخ النباء للتجارة والمقاوالتشمال الرس 

قية 1139209 ي سناو للتجارة والمقاوالت شمال الرس 
ملتف 

قية 1407664 مشاري    ع جبل مدر لإلنشاءاتشمال الرس 

قية 6055664 كه طيف  بديه للتجاره تضامنيةشمال الرس  ش 

قية 1062596 كواكب الخالديه للتجاره و المقاوالتشمال الرس 

قية 6034047 كة صحاري ابراء للتجارة و المقاوالت تضامنيةشمال الرس  ش 

قية 6087973 قية للرحالت والخدمات اللوجستيةشمال الرس  الرس 

قية 1283930 مرتفعات الشفق للتجارةشمال الرس 

قية 1134112 مشاري    ع االخرصز الفضية للتجارة والمقاوالت شمال الرس 

قية 1012759 الشاهق العالمية ش م مشمال الرس 

قية 1416303 القابل الحديثة للخدماتشمال الرس 

قية 1434274 بلسم انوار الواصل للتجارهشمال الرس 

قية 6060234 ي المتكاملةشمال الرس 
وانز مشاري    ع البر

قية 1117080 مشارف اليحمدي للتجارة والمقاوالت تضامنيةشمال الرس 

قية 1263245 مؤسسة ارياف المزن للتجارةشمال الرس 

قية 1333336 مؤسسة ضواحي الظاهر الشاملة للتجارةشمال الرس 

قية 1104642 كة الرذاذ للخدمات التجاريه توصيةشمال الرس  ش 

قية 1201758 نور البوارق ش م مشمال الرس 

قية 1198090 تالل فلج مسعود للتجارةشمال الرس 

قية 6022880 فلج مسعود للتجارة و المقاوالتشمال الرس 

قية 1217106 موسسة الدليل المثالي للتجارةشمال الرس 

قية 6068944 مرتفعات الفري    خ للتجارةشمال الرس 

قية 1035311 نسيم شاحك للتجارة والمقاوالتشمال الرس 

قية 4091370 ي ش م مشمال الرس  ي العرنر التاج الذهبر

قية 1412475 ة للتجارةشمال الرس  شاج الوشاح المنب 

قية 1029704 كة بوابة عز للتجاره و المقاوالت تضامنيةشمال الرس  ش 

قية 6051847 ب للتجارة توصيةشمال الرس  كة تالل المضب  ش 

قية 6075479 إبن السباخ للتجارةشمال الرس 

قية 1366868 ي ش م مشمال الرس 
كة ابناء شامس البلوش  ش 

قية 1381798 مشاري    ع الخالدية المتقدمة للتجارةشمال الرس 



قية 6024483 زاهر بن محمد بن سليمان اليحمدي للتجارةشمال الرس 

قية 6092365 0ضياء عندام للتجارة والمقاوالت شمال الرس 

قية 1176694 ياقوت بدية للتجارةشمال الرس 

قية 6013678 معالم الفتح للتجارهشمال الرس 

قية 1248518 عيادة الموج الطبية توصيةشمال الرس 

قية 1208574 غيوم الخشبة للتجارةشمال الرس 

قية 1099106 معالم المقناص للتجارةشمال الرس 

قية 6027636 المحراب لألعمالشمال الرس 

قية 1088573 منابع البستان للتجارهشمال الرس 

قية 1216507 معالم سيح الشبول للتجارة تضامنيةشمال الرس 

قية 1058727 الموطى  للتجارهشمال الرس 

قية 1406296 خالد بن نارص بن محمد السعدي للتجارةشمال الرس 

قية 6061257 الجزر العمانيه للتجاره و المقاوالتشمال الرس 

قية 1446452 كة زهرة بسياء للتجاره و المقاوالت توصيةشمال الرس  ش 

قية 1030283 سهول الحشمان للتجارة تضامنيةشمال الرس 

قية 1084384 مشاري    ع خط االمل الذهبيه للتجاره و المقاوالتشمال الرس 

قية 6000541 مؤسسة حمود بن نارص بن سالم البلوش شمال الرس 

قية 1160030 درب الريادة للتجارة والمقاوالت تضامنيةشمال الرس 

قية 1407107 قية للتجارة والمقاوالتشمال الرس  مرش الرس 

قية 1407929 مؤسسة زهور الصحراء للخدمات التجارية واالنشائيةشمال الرس 

قية 6010016 ي للتجارهشمال الرس 
 
صالح بن احمد بن سعيد المحروف

قية 1044313 ابن سلطان الرواحي للتجارة  ش م مشمال الرس 

قية 6085393 سالم بن عامر بن محمد الدويكي للتجارهشمال الرس 

قية 1418710 المعايب  الحديثة لإلنشاءاتشمال الرس 

قية 1408347 ي للتجارة والمقاوالتشمال الرس 
رقية حمد محمد الحارن 

قية 1409725 مؤسسة البوادي للتجارة والمقاوالتشمال الرس 

قية 1420486 مناظر صعراءشمال الرس 

قية 6066119 اورانوس للخدمات التجاريهشمال الرس 

قية 1269825 نسيم الهبوب للتجارةشمال الرس 

قية 1073724 الجبل المرتفع للتجارة شمال الرس 

قية 1234354 ي الشامخات للتجارة والمقاوالتشمال الرس 
ز
قواف

قية 6005349 مؤسسة يوسف عيس سليمان الرواح للتجارة والمقاوالتشمال الرس 

قية 1030107 كة سالسل السيح  الجديد للتجارة والمقاولت شمال الرس  توصية/ ش 

قية 1249251 ام راشد المسكرية للتجارةشمال الرس 

قية 1399364 شمس الحويةشمال الرس 

قية 1339149 زحل الطبيه توصيةشمال الرس 

قية 1016088 قيه المتحدهشمال الرس  مشاري    ع طالئع الرس 

قية 1386960 ي للتجارة والمقاوالتشمال الرس 
سهول الثابب 

قية 1049588 تالل  المصلي للتجارةشمال الرس 

قية 1094647 مشاري    ع كنوز االرض الحديثةشمال الرس 

قية 1094151 مؤسسة النايف الوطنيه للتجاره و المقاوالتشمال الرس 

قية 1295710 مملكة الطفل األنيقشمال الرس 

قية 1159315 عروس بدية للتجارةشمال الرس 

قية 1364476 شوامخ الداش الوطنيةشمال الرس 

قية 1402853 المتخصص لألعمال الرائدةشمال الرس 

قية 1420077 جود الجزيرة لالعمال التجاريةشمال الرس 

قية 1332620 مشاري    ع وسيم سناوشمال الرس 

قية 1026874 وت الحديثةشمال الرس 
ّ
مؤسسة الخل

قية 1018015 ب للتجارةشمال الرس  زهرة المضب 

قية 1294381 يدة للتجارةشمال الرس  واحة حارة البر

قية 1177274 اصيل المغرس للتجارة والمقاوالتشمال الرس 

قية 1026979 امجاد النباء للتجارة والمقاوالتشمال الرس 



قية 6094031 ك المائيه للتجارهشمال الرس  البر

قية 1302936 نافذة إبراء للتجارةشمال الرس 

قية 1337911 مشاري    ع بدية لالعمال التجاريةشمال الرس 

قية 1012874 يعة للتجارةشمال الرس  خط الرس 

قية 1103838 يعه للتجارهشمال الرس  مشاري    ع بوابة الرس 

قية 6068707 المملكه الحره للتجاره و المقاوالتشمال الرس 

قية 1053353 ي الحديثة شمال الرس 
مشاري    ع الثابب 

قية 1009772 كة ضواحي الحويه للتجارةشمال الرس  ش 

قية 1256070 شمال الخالدية للتجارةشمال الرس 

قية 1409738 بوش  لتطوير توصيةشمال الرس 

قية 1282695 منبع الحكمة للتجارةشمال الرس 

قية 6051626 ي للتجارةشمال الرس 
منصور بن مسلم بن احمد الحسبز

قية 1400012 ي للتجارهشمال الرس 
 
ف ينابيع الوادي الرس 

قية 1229821 ي للتجارة والمقاوالتشمال الرس  علي بن عبدهللا بن سليمان بن سالم المنخر

قية 1073974 تالل الصحراء للسياحه ش م مشمال الرس 

قية 1841181 اشدي الوطنيةشمال الرس  مشاري    ع البر

قية 1404961 مشاري    ع الرمسي الحديثةشمال الرس 

قية 1145366 رمال بدية الحديثة للتجارةشمال الرس 

قية 1076917 الباهي المتحدة توصيةشمال الرس 

قية 6080405 الجرينيات للتجارةشمال الرس 

قية 6071945 المقايس الدوليةشمال الرس 

قية 1309915 أمان للتكنولوجيا والتطويرشمال الرس 

قية 1164074 كة طالئع الريان للتجارةشمال الرس  ش 

قية 1228381 االبتسامة للخدمات العقارية شمال الرس 

قية 6027547 ي للتجارةشمال الرس 
سالم بن عيد بن سعيد السيفز

قية 6003397 كة عامر و علي اوالد حمد الراشدي شمال الرس 
تضامنية- ش 

قية 1217077 يخه ش م مشمال الرس  أرياف الرس 

قية 1031448 مشاري    ع البارون المتكاملةشمال الرس 

قية 1225121 مشاري    ع نجم سهيل الشاملة للتجارة شمال الرس 

قية 1031682 ياش بن محمد بن سالم التبعي للتجارة والمقاوالتشمال الرس 

قية 1401325 أضواء جنوب الدريزشمال الرس 

قية 1413268 واحة الدريزشمال الرس 

قية 1371677 ي زمانشمال الرس  مظانر

قية 1366641 ق للتجارةشمال الرس  فتاة الرس 

قية 1359273 لؤلؤة مسقط العالميةشمال الرس 

قية 1417787 عمر بن سعيد المعمري للتجارة والمقاوالتشمال الرس 

قية 1417004 ة للتجارةشمال الرس  ز مناظر المتمب 

قية 1424347 ة للتجارة و المقاوالتشمال الرس  ز سيوح القابل المتمب 

قية 1424435 ي للتجارة و المقاوالتشمال الرس 
ز
سالم بن علي بن سالم الجحاف

قية 1413552 اق لالعمال الرائدهشمال الرس  منارة االش 

قية 1417582 ة للتجارةشمال الرس  ز واحة محوت المتمب 

قية 1418856 عبدهللا غانم الحرسوشي للتجارة و المقاوالتشمال الرس 

قية 1426847 مشاري    ع عادل مصبح القطيطي للتجارةشمال الرس 

قية 1432765 ة للتجارة و المقاوالتشمال الرس  ز يخة الممب  نفحات الرس 

قية 1433899 مشاري    ع سعيد عبيد السعدي للتجارهشمال الرس 

قية 1428547 ي الحديثهشمال الرس  مشاري    ع باسل النصيبر

قية 1417796 سامي بن خميس الشهومي للتجارة والمقاوالتشمال الرس 

قية 1418148 ةشمال الرس  ز واحة العجائز الرائدة المتمب 

قية 1423046 ي محوت العالمية للتجارةشمال الرس  روانر

قية 1417198 ة للتجارة والمقاوالتشمال الرس  ز ربوع الدقم المتمب 

قية 1419148 ي الرائدة للتجارةشمال الرس  رمال المضيبر

قية 1416284 طريق الفتح الرائدةشمال الرس 



قية 1411045 ة للتجارة والمقاوالتشمال الرس  ز يخة المتمب  سهول الرس 

قية 6002447 مؤسسةسعيدبن علي بن سعيدالرواحي للتجارةوالمقاوالتشمال الرس 

قية 1319083 اليوم السعيد الحديث للتجارة والمقاوالتشمال الرس 

قية 1284642 المدينة البيضاء للمشاري    ع اإلنشائيةشمال الرس 

قية 1000168 ركائز للتطوير واالستثمارشمال الرس 

قية 6082645 مرتفعات مزون للتجارة والمقاوالتشمال الرس 

قية 1302224 منارة الشباك للتجارةشمال الرس 

قية 1184216 مؤسسة امال الوسط للتجارة و المقاوالتشمال الرس 

قية 1420254 اقه افاق الحويه للتجارهشمال الرس  بلسم اش 

قية 1430188 قية للتجارةشمال الرس  مناهل الرس 

قية 1314520 ي الحديثةشمال الرس 
خالد نارص البلوش 

قية 6086039 أبو المهند الحجري للتجارة والمقاوالتشمال الرس 

قية 1383633 زمردة لزقشمال الرس 

قية 1084252 ي الخوض الحديثة للتجارة والمقاوالتشمال الرس 
ز
مشاري    ع فياف

قية 1210042 ي للتجارة شمال الرس  تضامنية-  شذى النيل الذهبر

قية 6094104 شوامخ الشارق للتجارهشمال الرس 

قية 1215422 ج العائم الدولية ش م مشمال الرس  البر

قية 1156304 مرجان بديه المتحده ش م مشمال الرس 

قية 1410139 رموز مغرس الحديثةشمال الرس 

قية 6085903 اصايل بديه للتجارهشمال الرس 

قية 6087205 حميد بن سالم بن حمد الحجري للتجارةشمال الرس 

قية 1315392 قيس للمشاري    ع التجاريةشمال الرس 

قية 1193618 ي للتجارةشمال الرس 
روافد الثابب 

قية 6045456 الطائر االزرق للتجارة المقاوالت توصيةشمال الرس 

قية 1294676 مشاري    ع ابو الوليد الراشدي للتجارةشمال الرس 

قية 1202878 كاه ش م مشمال الرس  عبدهللا الراشدي وش 

قية 1213045 كة شهم الخليج للتجارة شمال الرس  تضامنية/  ش 

قية 1078212 روافد العز للتجارةشمال الرس 

قية 1059373 منارة بدية للتجارةشمال الرس 

قية 6088023 سلطان السناوي للتجارةشمال الرس 

قية 1064705 مؤسسة سيف السناوي للتجارة شمال الرس 

قية 1366013 ي للتجارةشمال الرس  إبن مسيعيد الشكب 

قية 1085751 مشاري    ع الشاهر الحديثه للتجاره ش م مشمال الرس 

قية 1015173 كة المنارة المتحدة ش م مشمال الرس  ش 

قية 1085038 كة جبال الجرداء للتجاره و المقاوالت تضامنيةشمال الرس  ش 

قية 1040532 ز للتجارة والمقاوالتشمال الرس  فلج بطي 

قية 1017276 ارياف وادي نام للتجارة والمقاوالتشمال الرس 

قية 1428776 نبض سناو للتجارةشمال الرس 

قية 1132729 كة صحراء دمشق للتجارة والمقاوالتشمال الرس  ش 

قية 1140236 كة ابو بدر الحجري للتجارة ش م مشمال الرس  ش 

قية 6092128 مؤسسة حمود بن حميد بن علي السعدي للتجارةوالمقاوالتشمال الرس 

قية 1055381 ي للمشاري    ع الفنيه ش م مشمال الرس 
 
ف كة الحجر الرس  ش 

قية 1425741 ةشمال الرس  ز البسمة الذهبية المتمب 

قية 1070519 كة البسمة الوطنيه للتجاره تضامنيةشمال الرس  ش 

قية 1019920 كة عندام الحديثه للتجارة والمقاوالت ش م مشمال الرس  ش 

قية 1007608 كة الحدود الوطنيه للتجاره و المقاوالتشمال الرس  ش 

قية 1421942 إعمار العالمية لمواد البناء ش م مشمال الرس 

قية 1101303 زهرة  الرويشيه للتجارهشمال الرس 

قية 1280947 زهرة الشعرية للتجارةشمال الرس 

قية 1166024 غزال الروضة العالميةشمال الرس 

قية 1403550 أسواق ومخابز الكوثر الحديث ش م مشمال الرس 

قية 6056008 كة ينابيع الظاهر للتجارة ش م مشمال الرس  ش 



قية 1374100 التقنية السابعة للخدماتشمال الرس 

قية 1117006 بسوت للتجاره و المقاوالتشمال الرس 

قية 1189110 حور البويطن للتجارة و المقاوالتشمال الرس 

قية 1275420 القواعد العرصية للبناء تضامنيةشمال الرس 

قية 1017686 األساطب  للمشاري    ع اإلنشائيةشمال الرس 

قية 1347299 ريادة األعمال الحديثةشمال الرس 

قية 6044174 ز اسماعية للتجارةشمال الرس  بساتي 

قية 6057446 قيه للتجاره تضامنيةشمال الرس  كة نخيل وادى الرس  ش 

قية 1289386 زمردة الحاجرشمال الرس 

قية 1288855 شموخ التل للتجارهشمال الرس 

قية 1352082 ي اي اس العالمية للحلول الرقمية ش م مشمال الرس 
ز
ف

قية 1099489 ي للتجارهشمال الرس 
طمانز ابو محمد البر

قية 1109073 كة كوس الجوفاء للتجاره و المقاوالت تضامنيةشمال الرس  ش 

قية 1415873 خدمات االعمار الشاملة الجديدةشمال الرس 

قية 1154034 قبس عقداء للتجارةشمال الرس 

قية 1406155 ي للتجارةشمال الرس 
نسيم الثابب 

قية 1352356 روضة البيادر العالميةشمال الرس 

قية 1360275 أضواء الميرس العالميةشمال الرس 

قية 1113047 كة زينة الفتح للتجاره تضامنيةشمال الرس  ش 

قية 1009140 ي للتجاره تضامنيةشمال الرس 
كة خالد و احمد ابناء عامر بن مسعود الحارن  ش 

قية 1027398 ي للتجاره و المقاوالتشمال الرس 
ي بن عامر بن مسعود الحارن  يحب 

قية 6076327 ب للتجارةشمال الرس  ينابيع المضب 

قية 1420246 ة للتجارةشمال الرس  ز ابراج الواصل المتمب 

قية 1249307 سهم النهيده للتجارةشمال الرس 

قية 6033261 ي للتجارةشمال الرس 
طمانز مصبح بن غنام بن حميد البر

قية 1125509 مؤسسة شاب البحر للتجارة شمال الرس 

قية 1068857 كة صقر السالم المتحده لالنشاء واالعمار تضامنيةشمال الرس  ش 

قية 1003984 اقه الحوراء للتجارة والمقاوالتشمال الرس  مؤسسة اش 

قية 1424348 ة للتجارةشمال الرس  ز اعماق االفالج المتمب 

قية 1063797 كة الحجري للخدمات الفنية واإلنشائية توصيةشمال الرس  ش 

قية 6094457 ي للتجارةشمال الرس 
أحمد بن محمد بن سيف الغسانز

قية 6091954 ي للتجاره و المقاوالتشمال الرس  ق المضيبر
اضواء ش 

قية 1030480 ي للتجاره و المقاوالتشمال الرس  صواري المضيبر

قية 1424143 ق األوسط المتحدةشمال الرس  زمردة الرس 

قية 1419249 ةشمال الرس  ز رؤى المستقبل المتمب 

قية 1017507 كة اإلدخار المتحدة ش م مشمال الرس  ش 

قية 1369126 سخاء ورخاء للتجارةشمال الرس 

قية 6074090 ياش بن نارص بن سيف السناوي للتجارةشمال الرس 

قية 1208096 ندى الشارق للتجارة شمال الرس 

قية 1405734 ي للخدمات التجاريةشمال الرس 
 
ف مشاري    ع لؤلؤة الجبل الرس 

قية 1434061 مشاري    ع بنت نارص الحديثةشمال الرس 

قية 6081533 االفق لمنتجات البناء ش م مشمال الرس 

قية 6005560 مؤسسة قواطع للتجارة و المقاوالتشمال الرس 

قية 6071686 عامر بن محمد بن حميد الحجري للتجارةشمال الرس 

قية 1072998 كة براعم بدية للتجارة توصيةشمال الرس  ش 

قية 1101774 ز للتجاره و المقاوالت تضامنيةشمال الرس  كة نور االربعي  ش 

قية 6040373 كه البوادي الوطنيه للتجاره والمقاوالتشمال الرس  ش 

قية 1415047 سهول جفر العاليشمال الرس 

قية 1085047 كه دار السالمه العالمية ش م مشمال الرس  ش 

قية 1087659 جمال بن حمود بن ماجد المسكري  للتجاره و المقاوالتشمال الرس 

قية 1276023 ي للتجارةشمال الرس  ريان المضيبر

قية 1108121 بهاء الخالديه للتجاره و المقاوالتشمال الرس 



قية 6086772 ي للتجارهشمال الرس 
 
طالب بن محمد بن سعيد المحروف

قية 6077307 الشهرة للتجارةشمال الرس 

قية 1018417 الشهرة العالمية الحديثة تضامنيةشمال الرس 

قية 1088986 مؤسسة قرص  الزهراء للتجاره تضامنيةشمال الرس 

قية 1430545 ان للخدماتشمال الرس 
ّ
ليالي هت

قية 1420247 ة للتجارةشمال الرس  ز ابراج الوثبة المتمب 

قية 1411911 ة للتجارةشمال الرس  ز ة المتمب  ابراج الغبر

قية 1394437 ناموس شاحك للتجارةشمال الرس 

قية 1201686 سهول وادي الراك للتجارةشمال الرس 

كه االحالم للتقنيهظفار1197464 ش 

مؤسسة سعاده شعوف للتجارة والمقاوالتظفار1416602

ز العالمية تضامنيةظفار2095343 زركي 

مؤسسة احمد بن عبود المرهون للتجارةظفار1206709

كة البحيخي العالمية ظفار2116723 توصية (توصية)ش 

هيا لخدمات النفط والغاز ش م مظفار1142116

كة الربيع للصناعات الغذائيةظفار1363741 ش م م (المنطقة الحرة بصاللة)ش 

يو للحلول الهندسية ش م مظفار1387806 سب 

مطبعة العطاء العمانية ش م مظفار2063093

جزيرة المغامرات للتجارةظفار1316705

كة النومسية المتحدة للتجارة والمقاوالت تضامنيةظفار1112849 ش 

البحر والبر للحلول اللوجستيةظفار1278358

كة مزايا الخب  المتحدة للتجارة والمقاوالت  توصيةظفار1096330 ش 

كه منال بنت فرج بيت بالل للتجارهظفار1419648 ش 

مؤسسه بستنة السعادة الحديثه للتجارةظفار1383418

مؤسسة احمد بن سالم بن سعيد العمري للتجتارة ظفار1215840

كه احفاد الجنوب للتجارهظفار1405610 ش 

مؤسسة هرمز الفضية للتجارةظفار1421952

أنس الذئب للتجارةظفار1343682

زين للخدمات والتطوير ش م مظفار1289057

مؤسسه روضه الجنان الشامله للتجاره ظفار1184307

صاللة للضيافة والخدمات ش م مظفار1268332

كه للتجارة تضامنيةظفار2190516 كة القواسم المشب  ش 

كة التكامل الوطنيه للتجاره والمقاوالت ش م مظفار1014123 ش 

كة سيوح عمان للتجارةظفار2017598 ش 

للتجارة والمقاوالتظفار1228638 مؤسسة توازن الخب 

كة االتقان الشاملة الوطنية للتجارةظفار1121916 ش 

كة سيول الخب  للتجارة تضامنيةظفار2139154 ش 

كه بروج الشويمية للتجارة والمقاوالتظفار1426541 ش 

مؤسسة عبب  بنت عامر بن محاد هبيس للتجارةظفار1339798

ي العالميةظفار1338926
خدمات الحوسبز

منية بيت خريف لالعمالظفار1428756

هيثم سالم علي لالعمالظفار1422935

ي العالمية لألعمالظفار1148821
 
كة الراف ش 

مؤسسة خطوط الجنوبظفار1412718

مؤسسة المرهون الفضيةللتجارةظفار1280939

ة للتسوق ش م مظفار1136297 ز العربية المتمب 

مؤسسة سعيد محمد سالم حاجور بالحاف لالعمالظفار1407744

مؤسسة احمد نارص سهيل بالحاف للتجارةظفار1411038

كة سعيد بن مستهيل بن محمد الشحري للتجارة والمقاوالت تضامنيةظفار1038781 ش 

متمم التقنيهظفار1323450

كة االجواء المريحة للتجارة والمقاوالتظفار1052874 ش 

مؤسسه اليرس الشامله للتجاره  ظفار1182797



مؤسسة اسوار االعمال الدوليةظفار1333145

كواز الشامله للتجارة والمقاوالتظفار1145315 مؤسسة الب 

ي أم شي المحضار ظفار1240124 ش م م (المنطقة الحرة بصالله )نر

مؤسسة المرعي للتجاره والمقاوالتظفار2006383

كة آفاق الحصن للتجارة ش م مظفار2143364 ش 

الرؤية للوسائط واألعمالظفار1398642

مدارس إقرأ الدوليةظفار1344867

كة مراحب الجزيرة الشاملة للتجارة والمقاوالت ش م مظفار1309364 ش 

كة بن محاد شوط واوالده للتجاره توصيةظفار2156032 ش 

كة نبأ الشاملة لألعمال و المقاوالتظفار2060523 ش 

كة العالمية الشاملة للتجارة العامة ظفار1256966 ش م م (المنطقة الحرة بصالله )ش 

مؤسسة سالم بن مسلم بن بخيت صوناخ للتجارةظفار2062542

الوتد لالعمال والخدماتظفار1136513

كة مهند الزبيدي للتجارةظفار1430389 ش 

ي لالسماك ظفار1326024 كة البحر العرنر
ش م م (المنطقة الحرة بصاللة  )ش 

كة العرب للصناعات الدوليةظفار1330460 ش م م (المنطقة الحرة بصاللة)ش 

مؤسسة محيط ظفار المتحدة لألعمالظفار1397687

مؤسسه المرنيف للتجاره والمقاوالت ظفار1108378

وخ المهري للتجارةظفار1416098 ز عامر بخيت عامر فبز

مؤسسة ساحل طاقه للتجاره والمقاوالتظفار2146886

نقطة الهنا للتجميل والتجارةظفار1150394

كة فاخره البطحرية للتجارهظفار1430191 ش 

خطوط الواحة العالميةظفار1050013

ي للتجارةظفار1428105 ي النونر مؤسسة لودة بنت ناحر

ات الجزيرة العالميةظفار1334632 مؤسسة خب 

وبات الصحية ظفار1285859 كة المرس  ش م م (المنطقة الحرة بصالله)ش 

مؤسسة دروب العطاء للتجارة و المقاوالتظفار2181720

ي درايوال ظفار1153410 ش م م (المنطقه الحره بصالله)يو اس حر

كة المناعه للتجارة والمقاوالت تضامنيةظفار2148820 ش 

كة ابراج صاللة المتحدة للتجارة والمقاوالت تضامنيةظفار1088944 ش 

ق للتجارة و المقاوالتظفار2094339 مؤسسة اجواء الرس 

كة كنونة بنت غريب المهرية للتجارهظفار1420026 ش 

كه سلم سالم فارس الجنيبيهظفار1411429 ش 

كة الجنوب للتنمية واالستثمار ش م مظفار1220870 ش 

ي للتجارة العامة ظفار1287535 كة بن هالنر
ش م م (المنطقة الحرة بصالله )ش 

كة المعالي المتحده للتجاره والخدمات ش م مظفار2214270
ش 

كة الرصيد للتجارة والمقاوالت تضامنيةظفار2056798 ش 

الرصيد للخرسانة الجاهزة ش م مظفار1080860

كة مطاحن الريان ش م مظفار1383557 ش 

مطاحن الرصيد تضامنيةظفار1168735

يا لما وراء البحار ش م مظفار1430492 الب 

كة باما العالمية للتجارة ش م مظفار1220266 ش 

محالت أحمد بن سالم بن أحمد بامخالف للتجارةظفار2060469

التمديد للخدمات العامةظفار2081490

كة جهاد بخيت علي العامري للتجارةظفار1418042 ش 

كة ابواب العطاء الذهبية للتجارة ش م مظفار1310994 ش 

ي للمشاري    ع الحديثة ش م مظفار1361820 كة الوسام العرنر
ش 

كة الرافدين للتجارة ظفار1283478 ش م م (المنطقة الحرة بالمزيونة)ش 

البوليمرات الواسعه الدوليه ش م مظفار1091647

سبيل النجاح لالستثمارظفار2203804

ق     للتجاره والمقاوالت تضامنيةظفار2215306 كة الغد المرس  ش 

الخطوة الواعدة للتجارة ش م مظفار1261981



موسسة تالل طاقة العرصية للتجارةظفار1386210

كة أنفال ظفار للتجارة و المقاوالت ش م مظفار1332087 ش 

مؤسسة امنه بنت ثابت بالحاف للتجارةظفار1432558

الدقم للطاقة المتجددةظفار1325209

كة المواكب الوطنية للتجارة والمقاوالت ش م مظفار1016410 ش 

كه خدمات االلمنيوم توصيةظفار2026309 ش 

كة مشاري    ع الغربية للتجارة والمقاوالت ش م مظفار2002680 ش 

مدرسة سمهرم الخاصه تضامنيةظفار2167476

كة ظفار للصناعات الدوائية ش م مظفار1282100 ش 

كة الخدمات الغربية ش م مظفار2127440 ش 

الثقة الشاملة للتجارة ش م مظفار1009399

كة االستثمار الزراعي ش م مظفار2051648 ش 

كة نمر للخدمات الميكانيكية توصيةظفار1194447 ش 

ي للتجارةظفار1263424 مؤسسة الذوق الرفيع الذهبر

مؤسسة روعه سالم مسلم للتجارة والمقاوالتظفار1422444

كه الخب  المتحده للتجاره والمقاوالت تضامنيةظفار2121905 ش 

ش رك ة ال ه مام ال م ت ح دة ش م مظفار1319295

مؤسسة المستقبل الالمع للتجارةظفار2194112

قظفار1358152 كة قلعة الرس  ش 

بوادي القرض لالعمالظفار1413654

العنود لالعمال المثاليةظفار1413652

األبرار الذهبية الدوليةظفار1350141

مؤسسة االقليم للتجارة و المقاوالتظفار1384718

مؤسسه علي بن سالم علي بالحاف للتجاره والمقاوالت ظفار1096067

مشاري    ع الرسعه المتحده للتجاره ش م مظفار1201828

كة خليده نارص للتجارةظفار1410591 ش 

كة فيصل الدبوس للتجارة واإلستثمار ش م مظفار1296777 ش 

كة بن محفوظ وباجابر للتجارة المنطقة الحرة بصالله ش م مظفار1315460 ش 

ي للتجاره والمقاوالتظفار2182440 مؤسسة التواجد الخليخر

كة باعقيل التجاريةظفار1313508 ش م م (المنطقة الحرة بصاللة)ش 

ي ش م مظفار1335845
كة آزال العالمية للتجارة والشحن اللوجسب  ش 

ي األهلية للتجارة ش م مظفار1788299
كة المدنز ش 

ي للتجاره والمقاوالتظفار2046326
مؤسسه بن حمادانز

كة زهور اللواء االخرصز للتجارة ش م مظفار1348292 ش 

ه الذهبيه للتجاره ظفار1185833 مؤسسه العبر

كة خط الحرير المثالية للتجارة ش م مظفار1323005 ش 

ي للتجارةظفار2047713 موسسة الهالل الذهبر

كة هضبة ظفار المثالية للتجارة واالستثمار ش م مظفار1323373 ش 

اد والتصدير ظفار1321856 كة البادية للتجارة واالستب  ش م م (المنطقة الحرة بصاللة )ش 

كة ملتف  الريف للتجارةظفار1411479 ش 

دعاء الخب  للتجارة والمقاوالتظفار1424849

ز الذهبيه المتحده للتجاره ظفار1177593 مؤسسه العي 

مؤسسه عبدهللا بن محمد نارص البوسعيدي للتجارهظفار2092948

مؤسسة مسلم بن سعيد بن مسلم عامر جيد للتجارة ظفار1209655

ز الوطنية ش م مظفار1330881 فنون التمب 

مؤسسة امنه عرفة الشاملة للتجارة والمقاوالتظفار1424223

كة هرويل الوطنية للتجارة و المقاوالتظفار2168464 ش 

ز اللوجستية للتجارةظفار1254328 كة دولفي  ش 

ات المثالية للتجارة ش م مظفار1332607 كة سنابل الخب  ش 

سبع نجوم للعيادات والخدمات الطبية ش م مظفار1333017

مؤسسة عبد الخب  بن الدعن بيت فريد للتجارهظفار1420459

كة طاقه الدوليه للتجارة والمقاوالت ش م مظفار1017890 ش 



ق الشامله للتجارة والمقاوالت تضامنيةظفار1092393 كه دره الرس  ش 

الموارد لألعمال الرائدة ش م مظفار1331104

كة الدق    ة للتجارة والمقاوالتظفار1410522 ش 

ادظفار1359849 كة باضاوي للتجارة العامه واالستب  ش 

برج الريان لالستثمارظفار1420021

بن عارف للتجارةظفار1314498

الدرع الثالث للتجارةظفار1261679

ي للتجارةظفار2031370
محالت خالد الغسانز

كه ايمن بن سالم بالحاف للتجارةظفار1413056 ش 

مؤسسة رامس بن علي مسلم رغبون بالحاف للتجارةظفار1409846

مؤسسة سالم عوض سالم بالحافظفار1411046

مؤسسه شعاب الجزيره للتجاره والمقاوالتظفار2122758

كة األفعال المتحدة للتجارة و المقاوالتظفار1406642 ش 

يظفار1293653
كة القرمانز ش م م (منطقة حرة بصاللة)ش 

ي الدوليةظفار1293659
كة القرمانز ش م م (المنطقة الحرة بصاللة)ش 

ي المرصع للتجاره ش م مظفار1325194
التاج الفضز

كة نجم المدينة المتقدمة للتجاره ش م مظفار1339255 ش 

ي لألطراف الصناعيةظفار1343985 المركز العرنر

ز إلدارة الفنادق ش م مظفار1219389 اتي 

ي للتجارةظفار1429188
يونس ربيع يوسف المخيبز

نائفه بنت عوض للتجارةظفار1423174

ش  ركة أم   ال المتحدة لألعم    الظفار1403856

ز للتجاره والمقاوالتظفار1196204 مؤسسة انوار نحب 

مؤسسه منجم الماس الشامله للتجارهظفار1139663

ارفلون الهندسية ش م مظفار1039808

كة امواج العرب العالية للتجارةظفار1405268 ش 

ي ش م مظفار1061747 مركز الحكيم الطبر

مؤسسة طارق بن علي بن مسعود تبوك للتجارة والمقاوالتظفار1021353

كة المتخصصة لألغذية المتكاملة ظفار1417725 ش م م (المنطقة الحرة بصاللة)ش 

مؤسسة يمبز بنت احمد بن نارص الجنيبية للتجارة و المقاوالتظفار1407741

كة زادي للصناعات المحدودةظفار1368867 ش م م (المنطقة الحرة بصاللة)ش 

اثمار ظفار الشاملة للتجاره ش م مظفار1377237

كه ظفار العربيه المتحده للتجاره تضامنيةظفار1142619 ش 

كة اثب  صالله العالمية للتجاره ش م مظفار1338719 ش 

كة ركائز الخليج العالمية للتجارة ش م مظفار1363284 ش 

مؤسسة نفوذ الخليج الشاملةظفار1413371

ق المتكاملظفار1420015 هبوب الرس 

مؤسسه شيفون المتحده للتجارهظفار1182960

كة الدرجة العاليةظفار1381092 ش م م (المنطقة الحرة بصاللة)ش 

المري الرائدة ش م مظفار1358362

الوايلي للتجارة واالعمال ش م مظفار1396556

قرم للتجاره واالستثمار ش م مظفار1427843

مدرسة اجيال ثمريت الخاصة تضامنيةظفار1202021

مؤسسة غرام للتجارةظفار1420850

ليالي السعاده لالعمالظفار1425525

مؤسسة فاخرة بنت السعيدي بن محون الجنيبية للتجارةظفار1431508

كة الخليج الهندسيهظفار1014966 ش 

مؤسسة الجوارح الوطنية للتجارة والمقاوالتظفار2180090

كة اضواء عوقد العالمية لالعمالظفار1407162 ش 

كة واحة المازن العربية للتجارةظفار1403654 ش 

ق للتجاره والمقاوالت تضامنيةظفار2101882 كه أمواج الرس  ش 

مؤسسه سالم بن عبدهللا محمد العجيلي للتجاره والمقاوالت ظفار1085999



ات عوقد للتجارة  والمقاوالتظفار1094872 مؤسسة خب 

مؤسسة بشائر طاقة للتجارةظفار1098083

صاللة للحديد ش م مظفار1405641

كة امكو لتجارة الحديد ظفار1404126 ش م م (المنطقة الحرة بصالله)ش 

مؤسسة ملكة الريف الشاملة للتجارةظفار1361398

كة برهام الشاملةظفار1419345 ش 

كة مجد الجنوب الشاملة للتجارة والمقاوالت توصيةظفار1127503 ش 

كة رمز الجودة العالمية للتجارة والسياحة توصيةظفار1277803 ش 

مؤسسة سعيد احمد للتجارةظفار1420856

كة تميم العالمية المتحدة للتجارةظفار1403823 ش 

حصون مرباط لالعمالظفار1400480

كة بن طويب الوطنية للتجارة والمقاوالت ش م مظفار1027985 ش 

زهرة ظفار الشاملة لألعمالظفار1424800

كه التواجد المثالي الشامل للتجارةظفار1407692
ش 

كة مخاوي الليلظفار1415404 ش 

تناغم الجنوبظفار1430111

مؤسسة درة الخب  لالعمال الشاملةظفار1416264

كة الحجازي لإلستثمارظفار1426336 ش 

كة درا الشاملة للتجارة و المقاوالت تضامنيةظفار1022589 ش 

كة شبه الجزيرة العربية للمنتجات البحريةظفار1374502 ش م م (المنطقة الحرة بصاللة)ش 

كاه للتجاره والمقاوالت ش م مظفار2029987 كة سالم مسعود سيلمون العمري وش  ش 

موك المتحده للتجاره والمقاوالتظفار2186195 كة الب  ش 

مؤسسة تالل ساجر للتجارة والمقاوالتظفار1130974

كة ابراج هرمز للتجارة والمقاوالتظفار1105111 ش 

ي شهب أ صعيب للتجارة والمقاوالتظفار1199316 كة روانر
ش 

موسسة اللون الملكي للتجارةظفار1265901

كة رواد السما العربية للتجارةظفار1418581 ش 

كة مريم بنت بخيت المثالية للتجارةظفار1428204 ش 

كة بوارد العرب العالية للتجارةظفار1421345 ش 

كة اطاللة الجبل العالي للتجارة والمقاوالتظفار1419674
ش 

كة منذر محمد احمد مسلم العامري للتجارةظفار1423507 ش 

كة سالم علي سالم العالمية للتجارةظفار1428200
ش 

أعمدة النور الوطنية لألعمالظفار1412504

مسقط لالنشاءات و األعمالظفار1420217

كة بن شمه للتجارة والمقاوالتظفار1416427 ش 

اد والتصديرظفار1427904 كة العودي الدولية لألستب  ش م م (المنطقة الحرة بصاللة)ش 

محمد بن سعيد للمشاري    ع المتقدمةظفار1415533

كه لميس بنت عاشور بيت جبلي للتجارهظفار1419652 ش 

المزيونه الماسية للتجارةظفار1405391

ي للتجارهظفار1127261 مؤسسه حفيظه بنت ربيع بشب  الجنيبر

كة أسماء عاشور للتجارة والمقاوالتظفار1418759 ش 

كة نسيم العاصمة الذهبية لالعمالظفار1409219 ش 

ليالي النوخذه لإلستثمارظفار1421376

مؤسسة احمد سعيد بخيت زعبنوت المهري للتجارة والمقاوالتظفار1406247

عبدالرحمن البورشيد لالعمالظفار1431645

كة الركن الثابت للتجاره والمقاوالت تضامنيةظفار2141728 ش 

ابو مازن للمقاوالتظفار2230747

شفشاون العالمية للتجارةظفار1417981

كة ريتاج العرب المتحدة ش م مظفار1323820 ش 

كة عوض بن فهد الشنفري واوالده للتجارة توصيةظفار2012464 ش 

مؤسسة الزبب  الجنوبية ش م مظفار2021005

كة الخدمات المتكاملة للتجارة تضامنيةظفار1217774 ش 



ال المحيط للتجاره والمقاوالتظفار1427871 كة امب  ش 

قمة الذوق لإلستثمارظفار1411503

كة امواج ظفار المتحده للتجاره والمقاوالت ش م مظفار1149511 ش 

ى والمطارات ش م ع مظفار1252642 كة صاللة اللوجستية لخدمات الموانز ش 

االبعاد الثالثيه الشامله ش م مظفار1111921

كة وادي شعيت للتجارة توصيةظفار2124840 ش 

محالت سالم بن سهيل بن سالم جداد للتجارهظفار2048264

مؤسسه أرض االصاله  للتجارهظفار2045346

كة األسس لالنشاءات والتعمب  الشاملةظفار1424820 ش 

كة األسس لإلنشاءات والتعمب  والمقاوالت توصيةظفار1101266 ش 

ق للتجارة و المقاوالت توصيةظفار2157179 كة مفتاح الرس  ش 

كة التكوين المتحده للتجاره ش م مظفار1075902 ش 

كه الوداعه للخدمات المالحيه توصيةظفار1130231 ش 

كة الخطوط للتجارة ش م مظفار2107970 ش 

مؤسسة الناصع للتجارة والمقاوالتظفار2208342

كة اثار صالله للتجارة والمقاوالت ش م مظفار1032745 ش 

ي العربية لالعمالظفار1424799
المعانز

كه هامات سمحان الشامله للتجارهظفار1026796 ش 

ية للتجارةظفار1423839 فاطمه سالم سعيد الكثب 

كة الفرص الهندسية المحدودةظفار1357914 ش 

كة ظفار لالعمال الدوليةظفار1408526 ش 

كة يزيد للخدمات التجاريةظفار1427847 ش 

كة طيور الجنوب للتجارةظفار1412082 ش 

كة مرام للتجارة والمقاوالتظفار1416984 ش 

المروج الحديثه لألعمال التجاريةظفار1382178

كة ساس الدهاريز للتجاره تضامنيةظفار1167990 ش 

مؤسسة عيدم للتجارةظفار2110288

ق الواعد للتجارهظفار1227770 مؤسسه الرس 

ق الذهبية للتجارة والمقاوالتظفار1432098 مؤسسة زوبعة الرس 

كة عقيل بن احمد بن عقيل الكاف للتجارة ش م مظفار2204851 ش 

عقيل بن احمد بن عقيل الكاف للتجارة والمقاوالتظفار1307362

وضوح النهار لألعمالظفار1404787

نهاد نرص للتجارةظفار1394361

ي بن سعيد الجنيبية للتجارةظفار1402995
ز
الويفيه بنت الف

كة أبو خالد الفارشي لإلنشاءات و االستثمارظفار1429617 ش 

شايا األمل لألعمالظفار1371503

طارق بن احمد لالستثمارظفار1414691

نوافذ  الخليج ش م مظفار1188063

كة امل لخدمات النفط ش م ع مظفار2214814 ش 

كة شاهر المتحدة للتجارة والمقاوالت ش م مظفار2154692 ش 

كة سالم احمد علي العامري للتجارةظفار1417863
ش 

ي للتجارةظفار1322023 مؤسسة ياش الحرصز

كة المدائن الذهبية للتجارة و االستثمارظفار1438335 ش 

كه الروابط الجنوبيه للتجاره والمقاوالتظفار1160013 ش 

ز للتجارةظفار1424825 أضواء ايتي 

بن عبيد االسود لالعمالظفار1418651

وصال العالمية لإلستثمارظفار1291366

ق الحديثة للتجارة والمقاوالتظفار1422744 تالل الرس 

مؤسسة جوهرة حاسك للتجارهظفار1033556

مؤسسة همس صاللة للتجارةظفار1000374

مؤسسة هضاب الجازر لألستثمارظفار1416431

مؤسسة امواج الخريف الشاملة للتجارة ظفار1139154



كة سبأ الدوليه ش م مظفار1055807 ش 

كة الصواب الشاملة للتجارة والمقاوالت توصيةظفار2196271 ش 

مؤسسة ليالي االسكندرية للتجارة والمقاوالت ظفار1048840

كة تاج الخليج الشامله للتجاره ش م مظفار1086069 ش 

مؤسسة أوالد الرعود للتجارةظفار1248864

مؤسسة هليت للتجاره والمقاوالتظفار2031396

ي الشاملةظفار1427850 مشاري    ع فهد عبدهللا عبدون الجنيبر

كة رمال مليحت للتجارة والمقاوالتظفار1002535 ش 

القدرة المثالية للتجارة والمقاوالتظفار1242977

ي الوطنية للتجارة والمقاوالتظفار1375714
الدرع الفضز

كة الخدور الكبب  للتجارةظفار1408164 ش 

االتقان للمشاري    ع الهندسيه الماسيه ش م مظفار1221245

وق للتجارة والمقاوالتظفار1403487 بدر الرس 

مؤسسة الجودة العالية الوطنية للتجارةظفار1308511

مؤسسة محمد بن محسن علي رعفيتظفار1421173

يا للتجارة والمقاوالتظفار2018896 مؤسسة الب 

كة زعفران الخليج للتجارة والمقاوالت توصيةظفار1024904 ش 

مؤسسة سالم بن سهيل للتجاره والمقاوالتظفار1411494

البحر لتمثيل الوكاالت التجاريةظفار1078048

سالم بن احمد بن بخيت لالستثمارظفار1420706

كة خدمات ظفار ش م مظفار2066122 ش 

كة ظفار لالنتاج والتسويق الزراعي ظفار2209381 ش م ع م (م 0ع0م0ش )ش 

كه االخاء العالميه ش م مظفار1012398 ش 

ه للتجاره والمقاوالتظفار2046725 مؤسسة احمد صباح احمد باتمب 

مؤسسة مقشن العاليه للتجارةظفار1308627

مؤسسة يرسا بنت عبدالهادي بن الفيل بوشحام للتجارة والمقاوالتظفار1417384

مؤسسة احمد احمد علي حاردانظفار1411432

كة خط السويس للتجاره والمقاوالت ش م مظفار2164213 ش 

النسائم   لالستثمار ش م مظفار1209334

مؤسسه عبدهللا بن صنجور مستهيل بيت المداوي للتجاره والمقاوالت ظفار1012534

ق الشاملة للتجارة تضامنيةظفار1068684 كة رنيم الرس  ش 

يكية للتجارةظفار1422780 كة هزار جمعة سعيد البر ش 

كه تالل مجان الذهبيه للتجاره ش م مظفار1228373 ش 

مي للتجاره ظفار2018519
مؤسسه فرج الحرصز

ي ظفار1364369 كة مينا ء المزيونة البر كة منطقة حرة )ش  ش م م (ش 

وك للتجارةظفار1410449 مروه شعبان بيت مبر

سامي بن سالم للتجارةظفار1414353

الراوي للتجارة ش م مظفار1255679

كة منبع الوادي العالمية للتجارة ش م مظفار1240904 ش 

هواء الريفظفار1359338

التقدم للخدمات العامةظفار1387989

مؤسسة االتحاد اللوجستية المتكاملة للتجارةظفار1269039

جناهات لالعمال التجاريةظفار1415456

بيت العلياءظفار1068937

مؤسسة سالم سعيد محمد الساعديظفار1437246

مجموعة حمدان التجارية ش م مظفار1055488

وكالة حمدان للسفر والسياحة والتجارة العامة ش م مظفار2039737

فندق حمدان بالزا ش م مظفار2074931

م ش م م0م.حمدان للرصافة شظفار2050889

تاج الملكة لألعمال التجاريةظفار1408120

مؤسسة بن الزفنه للتجارةظفار1244869

ورشه عمان للصناعة والمقاوالت ش م مظفار2003465



ي للتجارةظفار1423557
مؤسسة محمد مسعود سعيد المعشبز

كة عبدالحكيم سهيل مسلم عامر جيد للتجارة والمقاوالتظفار1429722 ش 

العالمية للهندسة وخدمات النفط والغاز ش م مظفار1328359

الفا للتجارة والمقاوالت ش م مظفار1003626

كه ألفا للكهرباء والمقاوالت ش م مظفار2005557 ش 

الفنيه للكهرباء والمقاوالت واالستثمار ش م مظفار1213998

فا للخرسانة الجاهزة والتعدين ش م مظفار1286518
ْ
كة أل ش 

كة رخاء الجنوب للتجاره والمقاوالتظفار2204975 ش 

كة ظفار للحلول العالميهظفار1119405 ش 

ي للتجارهظفار2032872 محالت نارص مسعود احمد الجنيبر

ي البطحري للتجارهظفار1427528 كة مسلم بن حرنر
ش 

مشاري    ع شارجه لالعمالظفار1414717

كة مرباط للمنتجات البحريةظفار1122097 ش 

ي للتجارةظفار1409225 مؤسسة سالم نارص مبارك الجنيبر

كة ازيان بنت محمد بن سعد بست مرزوق للتجارةظفار1422583 ش 

مدرسة صالله الخاصه ش م مظفار2037645

مؤسسة فهمي رمضان العمري للتجارة والمقاوالتظفار1402677

عبر المحيط لالعمال التجاريةظفار1376778

مؤسسه سياف بن بخيت بن علي العامريظفار1401170

كة نرص ظفار للتجارة و االستثمارظفار1435461 ش 

ي لألعمالظفار1409911 وك مبارك سعيد الجنيبر كة مبر ش 

كنوز العطاء للخدمات التجاريةظفار1420962

مؤسسة الشويميه للتجاره والمقاوالتظفار2026929

عذاري السعدية لالعمالظفار1431600

مؤسسه بهجة الغروب للتجارة والمقاوالتظفار2084520

كة كراون صالله للتجارة والمقاوالت ش م مظفار1012731 ش 

جنة عدن للسياحة ش م مظفار1245229

كة عيسكو للتجارة والمقاوالت ش م مظفار2034590 ش 

كه مطاحن الريف ش م مظفار1122028 ش 

كه افريقيا الشامله للتجارة ش م مظفار1120773 ش 

مشاري    ع الفواز للتجاره والخدماتظفار2022664

مهدي نبهان سالم العامري للتجارةظفار1431963

مؤسسه ربوع الخب  العربيه للتجاره ظفار1200149

كة علوي بن محسن علوي باعلوي واوالده للتجاره توصيةظفار1058877 ش 

مشاري    ع مرج الزهور للتجارهظفار2098954

موسسة سالم بن عبود علي المرهون للتجارة والمقاوالتظفار1176578

كة احمد سهيل سعيد احمد شماس للتجارةظفار1422108 ش 

مشاري    ع مدينة مرمول للتجارة والمقاوالتظفار1197833

كة وادي رونب المتحده للتجارة والمقاوالتظفار1146971 ش 

كه الوطنيه االهليه ش م مظفار1193674 الرس 

محالت سليم بن معيوف بن نارص البطحري للتجارهظفار2044129

كه المركزيه الشامله للتجارة ش م مظفار1090538 الرس 

مؤسسة كهوف صالله للتجارة والمقاوالتظفار2103940

كة وافر الشامله للتجارةظفار1209283 ش 

نجوم الرصب الذهبيةظفار1401219

السهم االزرق المتكاملةظفار1377152

كة النور الذهبية لالعمالظفار1416991 ش 

التقنية الخليجية الدولية ش م مظفار1067126

ية ش م مظفار2073854 ز المركز العالي لتعليم اللغة االنجلب 

مدرسه االنوار الحديثه الخاصه ش م مظفار2049716

ز للتجارةظفار1414266 ي عوض سعيد بيت عرضي  مؤسسة راحر

مؤسسه البيان العربيه المتحده للتجاره ظفار1205582



المروج لأللبان ش م ع مظفار1249988

مؤسسة وفاء االنشائية للتجارة والمقاوالتظفار1367648

كة التالية العالمية للتجارةظفار1378500 ش 

كة مرتفعات أفتلقوت ش م مظفار1382702 ش 

ي بن منصور الساعدية للتجارةظفار1436739 مؤسسة مريم بنت النونر

مؤسسة أسعد الوطنية للتجارةظفار1192419

كة خدمات المشاري    ع وبناء الورش توصيةظفار2124548 ش 

مؤسسة ايمن عارف مراش بيت عنبر للتجارةظفار1437310

مشاري    ع عبق مجان العالمية توصيةظفار1348118

ز إلدارة الفنادق ش م مظفار1340801 كة أوفرسب  ش 

مشاري    ع المهري الصناعيةظفار1206663

كة رامي احمد علي سكرون للتجارةظفار1415610
ش 

ي للتجارةظفار1431966
مؤسسة سالم احمد سهيل المعشبز

مدرسة المناهل الخاصهظفار2142570

التقنية الدولية المتكاملة للتجارةظفار1357218

مؤسسة كثورم للتجارةظفار1019462

ي محسن اليافعي للتجارةوالمقاوالتظفار2129647 مؤسسةابوبكر بن ناحر

كه عبد الرب سعد قاسم البطحري وولده للتجاره توصيةظفار2027739 ش 

كه بن شيخان للتجارة والمقاوالت ش م مظفار2023490 ش 

مؤسسة علي بن سعيد بن عامر للتجارهظفار1422694

ش    رك   ة ب    وابة الع     رب للمنتج      ات األسمنتي          ة ش م مظفار1286962

كة بوابة العرب المتحدة ش م مظفار1112387 ش 

نشوى لالعمال المثاليةظفار1413634

كة سهول صالله المتحده للتجاره ش م مظفار1313923 ش 

مؤسسه عماد بن عبدالقادر بن عمر الزبيدي للتجارهظفار2048809

خريف وادي الشويمية للتجارةظفار1435301

ي البطحري للتجارة والمقاوالتظفار1430652
كة فرج مشعفز ش 

ضواحي عوقد الذهبيةظفار1421313

كه العربيه للتجاره والمقاوالت ش م مظفار2002400 الرس 

كة االحقاف الصناعيه للتجارة ش م مظفار2163829 ش 

محطه الدهاريز للوقود ش م مظفار2154030

محطه السالم للوقود ش م مظفار2018080

محطة الوادي للوقود ش م مظفار2134853

كة عاطف للتجاره والمقاوالت ش م مظفار2049082 ش 

يكه للتجارة والمقاوالت تضامنيةظفار1029604 كة عبيد بن النظيفة الدودة البطحري وش  ش 

مسقط للمنصات الخشبيهظفار1044330

شموخ العز الحديثة للتجارةظفار1412044

كة بخيت شهوان المهري للتجارهظفار1421935 ش 

غيوم الريف لالستثمارظفار1425076

بثات الحديثة للتجارةظفار1238943 ي ش 
ز
موسسة فياف

مشاري    ع زيون بنت الدالكم محمد الجنيبية للتجارةظفار1418591

وك بن مبارك الجنيبية للتجارةظفار1410655 هناء بنت مبر

عوض بن احمدبن مخي الدين بن سيف للتجارةوالمقاوالت ش م م/شظفار2169975

مؤسسة ربوع ثمريت العالمية للتجارةظفار1404380

ي للتجاره والمقاوالتظفار1080293 مؤسسه سالم بن سعيد سالم الكثب 

وحدة الخب  للتجارة والنقلظفار1349378

موسسة نافع بن رضميم البطحري للتجارةظفار1428216

مؤسسه الراسخ الدوليه للتجاره والمقاوالت ظفار1075790

مؤسسة خط نجد للتجارةظفار1373613

مؤسسة عبدالرحيم عبدالرب العنسي اليافعي للتجارةظفار1422912

كة ريماس الشاملة للتجارة والمقاوالتظفار1026516 ش 

مؤسسه رافعات الجنوب ظفار1168168



مؤسسة الجد للتجاره والمقاوالتظفار2029669

ناشيونال ش م مظفار2176980 كة هندرسون انب  ش 

مؤسسة االتجاهات لالستشارات الجيولوجية والبيئيةظفار1334516

ربوع الجوف للتجارة والمقاوالتظفار2206250

األولمبية للتجارةظفار1021049

مؤسسة عنب  بن سعيد بن مسلم البطحري للتجارهظفار1017333

يدي للتجارةظفار1421661 مؤسسة بن الب 

كة حبات االلماس للتجارةظفار1426552 ش 

مؤسسة حفيظ فضل للتجارة و المقاوالتظفار2033810

كاه للتجارة و المقاوالت ش م مظفار2149265 كة حفيظ بن فضل باعمر و ش  ش 

ي لالعمالظفار1408575 كة سما المجد العرنر
ش 

عبدهللا صالح مبارك العجمي للتجارةظفار1305028

ه للتجارةظفار1424544 ز رواشي سدح المتمب 

امواج المغسيل للمشاري    ع المتقدمهظفار1419256

روافد ظفار الحديثة لألعمالظفار1345716

المهدلي لألعمال التجاريةظفار1417590

كة خب  العطاء العالمية للتجارة والنقلظفار1404426 ش 

شموخ جرثنوتظفار1408321

العلٌية للتجارةظفار1429141

ي للتجارة والمقاوالتظفار1060957 كة الجنوب الذهبر
ش 

رمز الجمال الشاملةظفار1415720

كة االزهران للتجارة والمقاوالتظفار2040948 ش 

هضبه مكتوم للتجارهظفار1419921

منتجع شاطي ظفار ش م مظفار1135927

فندق سفب  صالله ش م مظفار1143223

رونق دربات لالستثمارظفار1417084

كة بداية لألستثماراتظفار1409211 ش 

طارق بن سعيد لالعمالظفار1422149

ي للتجارةظفار1435581 مؤسسة زايد سعيد فارس الجنيبر

مؤسسة علي بن سعيد بن دبالن شماس للتجارةظفار1361610

مؤسسة سحابة األمل المتحدة للتجارةظفار1398107

يكه للتجاره والمقاوالت تضامنيةظفار2140047 كة عمر سالم وش  ش 

مؤسسة طفول محاد سعيد سعيد للتجارةظفار1409685

كة عرام العالميةظفار1416108 ش 

اسطورة مجان لالعمال التجاريةظفار1413107

رعد الخليج لإلستثمار والتطويرظفار1016205

كة الزبينه الدولية ش م مظفار1429189 ش 

منتجع البليد ش م ع مظفار1100257

ق لالستثمارظفار1419824 مد الرس 

مؤسسة البون الشاملة للتجارة والمقاوالتظفار1113331

كة معابر الجنوب المتكاملة للتجارةظفار1432497 ش 

الصاحي للتجارة و المقاوالتظفار1114546

كة الحق للتجارة ش م مظفار2006642 ش 

كة طالئع الرباط للتجارة ش م مظفار1168065 ش 

المتحده للتوزي    ع ش م مظفار1102923

المنارة لإلستشارات الهندسيةظفار1286982

كة السلسبيل للتجارة والمقاوالتظفار2066700 ش 

كه صالله لصناعه المستلزمات الطبيه ش م مظفار2077930 ش 

ي للتجاره والمقاوالتظفار2042142
مؤسسه محمد بن سعيد احمد المشيخز

كة سعيد سعيد البطحري للتجارة والمقاوالتظفار1435624 ش 

الجرس للتجاره والمقاوالتظفار2057727

مؤسسة عمود سمحان للتجاره والمقاوالتظفار2197154



الجزيره للخدمات البناءظفار1427092

أكاديمية ظفار الدوليةظفار1334365

كه القيرص الدوليه للمقاوالت ش م مظفار1237022 ش 

كة االميال العربيه للتجارة والمقاوالت توصيةظفار1145979 ش 

ش م م (ش منطقه حره  )سافب  مارين ظفار1043649

مؤسسة الفاتح التخصصيةظفار1432706

مشاري    ع اللميك للتجاره والمقاوالتظفار2088398

المتحدون لالعمار الشاملة ش م مظفار1004020

كه سهم سمحان للتجاره والمقاوالت ش م مظفار2193140 ش 

مؤسسه عبدهللا بن احمد العمري للتجاره ظفار1235062

كه رونق الغرب للتجارة والمقاوالتظفار1102506 ش 

ي لالعمالظفار1407847 بن حمدان الجنيبر

كه بر عمان للتجاره والمقاوالتظفار2169177 ش 

السبيل للطباعهظفار1335997

مؤسسة االعمار لالعمال الدوليةظفار1427214

مؤسسة دار النقل للتجارة ظفار1212632

مؤسسه ابو اسعد الشامله للتجاره والمقاوالت ظفار1159696

كة ابو تميم الدوليةظفار1409739 ش 

مؤسسة كهوف ظفار للتجارةظفار1105164

كة سعيد سالم للتجارةظفار1419663 ش 

كة خطوط الريف للخدمات والمقاوالت تضامنيةظفار2046482 ش 

كة التيهون للتجارة والمقاوالتظفار2013339 ش 

أحجار طاقة المتكاملة للتجارة والمقاوالتظفار1355222

مشاري    ع عبدهللا سالم سالم عموش ثوعار للتجارةظفار1410491

مؤسسة طارش البطحري للتجارهظفار1425391

مؤسسة احمد بن سالم بن سهيل بيت فاضل للتجارهظفار1013721

ظفار لخدمات حقول النفطظفار2184710

ي بن جمعان للتجارةظفار1358747
مؤسسة محمد بن ثانز

كة علي احمد علي العامري للتجارةظفار1402151
ش 

كة خليج عمان لتاجب  المعدات ش م ع مظفار2185652 ش 

كة واحة المها ش م مظفار2157233 ش 

كة خليج عمان ش م ع مظفار2001640 ش 

الخليج للخرسانة الجاهزة ش م ع مظفار1049471

مؤسسة االزيب للتجارةظفار2144271

كة بهجة مرباط الحديثه للتجارة والمقاوالت توصيةظفار1143799 ش 

كه نور مرباط الشامله للتجاره تضامنيةظفار1104961 ش 

الشامله للرخام والجرانيت ش م مظفار2202522

مؤسسة االستواء للتجارهظفار2069857

سدح لما وراء البحار للتجارةظفار1413326

مؤسسة لطيفة بنت سليم بن سالم الجنيبية للتجارة و المقاوالتظفار1407742

كة نور المستقبل الحديثة للتجارة واألعمالظفار1404463 ش 

كة النور الساطع لالعمالظفار1394578 ش 

موسسه سعيد بن احمد بن فرج كوفان للتجاره والمقاوالتظفار2050544

المها العربية لالستشارات الهندسيةظفار1337275

كة اضواء الخليج المتحده للتجاره والمقاوالتظفار1109586 ش 

إمتداد األعمدة للمقاوالتظفار1279405

كة رحمه الماردية للتجارةظفار1431562 ش 

كه بن حطحاط العمري للتجاره والمقاوالت توصيةظفار1160736 ش 

مؤسسة علي بن احمد تمان كيهود العمري للتجارةظفار1069021

كة الخليجية للبناء و التعمب ظفار2167891 الرس 

كة سالم بن شلون للتجاره والمقاوالتظفار1411811 ش 

مؤسسة سالم بن سعيد عموش للتجارة والمقاوالتظفار2098253



كة واحه ريسوت للتجارة والمقاوالت ش م مظفار2172925 ش 

يكة للتجارة ش م مظفار1315286 باحطاب وش 

كة الرعود للتجارة ش م مظفار2001837 ش 

اء للتجارة والمقاوالتظفار2128152 مؤسسة طالئع الغبب 

كة همايل للتجاره والمقاوالت تضامنيةظفار2185601 ش 

ي للتجارةظفار1423610 عرص الشويمية الذهبر

كة مسقط للخدمات والمقاوالت والطرقظفار1405765 ش 

مؤسسة الفاتح العربية للتجارة والمقاوالتظفار1168250

هامة ظفار للتجارة والمقاوالتظفار1090913

النظره الشامله للدعايه واالعالن ش م مظفار1038109

النخبة للوازم الرحالتظفار1316345

النهضة األولظفار1414905

كة اضواء المدن الهندسية للتجارة والمقاوالت ش م مظفار1296454 ش 

الواحة الفنية لألعمالظفار1407648

البارق لالعمال التجاريةظفار1369321

كة نرص ظفار للتجارة والمقاوالت  توصيةظفار2203278 ش 

ي لالستثمارظفار1419531 الكادر العرنر

ي العالمية للتجارةظفار1331645 مؤسسة المحتبر

مؤسسه احمد بن سالم بن سعيد هبيس للتجاره والمقاوالتظفار2101270

كة المجلي للتجارة والمقاوالتظفار1059616
ش 

وك النقش المهري للتجارةظفار1434909 مؤسسة لببز ابراهيم مبر

مؤسسة سامي بن محمد علي رعفيت للتجارةظفار1404910

نيفون للتجارة والمقاوالتظفار1410441

الرسايا العربية الشاملة لالستثمارظفار1422805

كة خيار سعيد مبخوت البطحريهظفار1413071 ش 

مؤسسة معالي سليم سالم الجنيبية لألعمالظفار1431705

رؤية الشاملة لالعمالظفار1417599

مؤسسة يودة بنت محمد ثوعار للتجارةظفار1420081

االبتكار الفنية لالعمال ش م مظفار1403232

يكه للتجارة والمقاوالت تضامنيةظفار2115271 ي وش  ش  محمد بن مبارك الحرصز

كة عهود الخب  لالعمال للتجارة والمقاوالتظفار1429242 ش 

مهران الدولية ش م مظفار1258502

كة شليم النفطيه  شظفار2141558 ع م ش م ع م.م.ش 

شليم الدوليه ش م مظفار2219204

ي للتجارة ظفار2207958 مؤسسة محمد بن عبدالعزيز مسعود علش الكثب 

ابراج نمر العالميةظفار1419295

نجد االهليه ش م مظفار1131932

اللبان الفنيه للتجاره والمقاوالت ش م مظفار1161712

جامعة ظفار ش م ع مظفار2196972

تركواز المتحدةظفار1386552

كة التعاضدظفار1371456 ش م م (المنطقة الحرة بصاللة)ش 

كه الفنيه العمانيه ش م مظفار2004160 الرس 

بيت حمران تضامنيةظفار2121000

كة الدولية للسفر والسياحة ش م مظفار1085926 ش 

ي للطباعة و التغليف ش م مظفار2073412
ي العمانز

المصنع الوطبز

ز ش م مظفار2017261 صالله اوفرسب 

المغسلةالوطنيه للمالبس والمفروشات توصيةظفار2019531

كاه ش م مظفار2001705 كة الشنفري وش  ش 

كة الدوليه للخرسانه الجاهزه ش م مظفار1050613 الرس 

ز المتكامله للتجارةظفار1331630 ذهب أتي 

مؤسسه المرسم للتجاره والمقاوالتظفار1152111

ي للتجارةظفار1413070
كة مسلم بن محاد بن مسلم المعشبز ش 



االمنيات الشامله لالعمالظفار1427312

عبدالعزيز الدولية للخدمات التجاريةظفار1423076

مدينة األنظمة ش م مظفار1004608

مؤسسة علي سالم عامر العمري لالعمالظفار1359871

كة االعمار الفنيةظفار1039294 ش 

مؤسسة حامد بن محمد سعيد غفرم الشحري للتجارةظفار1246205

مؤسسة الكرك للتجارة والمقاوالتظفار2056259

كة ظفار للسالمة البيئية والخدمات ظفار1059035 ش م م+ ش 

ي الدولي ش م مظفار1080381 مركز ظفار الطبر

الفهد العالمية للتجارة و المقاوالت ش م مظفار2206820

كة الشموخ للتجاره والمقاوالتظفار2019418 ش 

جدارا للتجارةظفار1411468

شمسه طويان لألعمالظفار1416704

ي ش م مظفار2190338
مطعم الكتيبز

ي للتجارة والمقاوالتظفار2000539
مؤسسة الكتيبز

كه العموميه لالستثمار ش م مظفار2074770 الرس 

مؤسسة سعيد بن عوض بن الرعود فاضل للتجارةوالمقاوالتظفار2146320

مؤسسة العطاء الرسي    ع للتجارةظفار1402241

روائع العاصمة الدوليةظفار1411729

المؤسسه العربيه للنقل والخدمات ظفار2219824

كة ظفار للمقاوالت الشامله توصيةظفار1015958 ش 

كة اضواء الشويميه الحديثة للتجارةظفار1428258 ش 

ظفار الدولية لألستثمارظفار1414181

مؤسسة هند مبارك العدوانية للتجارة والمقاوالتظفار1424959

الحوار المتحدة للتجارةظفار1352136

النجوى لألعمال الوطنيةظفار1414492

مؤسسة سعيد علي رعفيت للتجارةظفار1417791

كلية التجارة لالعمالظفار1407947

أسواق الرصيد التجاريةظفار1295062

مؤسسة خطوط البحر للتجارةظفار1436319

مشاري    ع ريدان الدوليةظفار1400661

إكسا لإلنشاءات والخدمات العامةظفار1292271

آثال المدينة للتجارةظفار1410827

ةظفار1287981 ز صاللة لالستثمارات المتمب 

صاللة العالميةظفار1000980

شموخ المحبة للتجارة والمقاوالتظفار1258573

كه الهدف للتطوير ش م مظفار1132285 ش 

سمهرم للطباعة والتغليف ش م مظفار1106646

كة المجد المتصل للتجارة توصيةظفار1064286 ش 

نسايم السعادة لالعمالظفار1404595

جسور مرباط الشاملة الجنوبية للتجارة والمقاوالتظفار1411030

مؤسسة مشاري    ع غازي بن سعيد بحور زعبنوت للتجارةظفار1408582

مؤسسه تكاتف الخليج المتحده للتجاره والمقاوالت ظفار1196533

ي الشاملة للتجارةظفار1408817 مؤسسة الصمود العرنر

زمام األول للتجارةظفار1402736

الغدق الذهبية للتجارةظفار1406342

ي للتجارةظفار1417136
كة ماجد احمد مسلم المعشبز ش 

جواهر الجنوب الذهبيةظفار1435911

كه الحداد للتجاره والمقاوالتظفار2000784 ش 

مؤسسة النجم المنب   للتجارة والمقاوالتظفار2027569

حمران اللوجستية ش م مظفار1301893

كة شمال مسحيله للتجارةظفار1266005 ش 



الملكي للضيافة والخدماتظفار1402504

سفوح البادية للمشاري    ع الحديثةظفار1424296

مؤسسة عادل أحمد سالم عامر رواس للتجارةظفار1400633

كة عبدالعزيز سالم للتجارةظفار1420859 ش 

مؤسسة ريما ضلكوت للتجارةظفار1413144

مؤسسة سلوه بنت بخيت الزفنه البطحرية للتجارةظفار1417529

دروب مسقط الشامله للتجارة توصيةظفار1279115

كة الجاهز الشامله للتجاره والمقاوالت توصيةظفار1067972 ش 

العوجه الشاملةظفار1266338

كة وادي الملوك المتحده لألعمالظفار1385140 ش 

طريق الحياة الدوليةظفار1400391

مؤسسة منذر مبارك سالم العريمي للتجارةظفار1439153

كة  الفجر الجديد للتجاره والمقاوالت توصيةظفار2003589 ش 

ز للتجاره والمقاوالت توصيةظفار2009706 كه نحب  ش 

مؤسسةالشويميه الدولية لالعمالظفار1406050

الحوت االبيض الحديثة للتجارةظفار1413030

به ش م مظفار1035015 مسقط للحفريات وتكنولوجيا الب 

مؤسسة خزام صاللة للتجارةظفار1361639

هاجر سالم جمعه راشد الفارسية للتجارةظفار1418337

مؤسسة محمد نارص سهيل رغبون بالحاف للتجارةظفار1406554

مؤسسة هشام المهري للتجارةظفار1243202

مؤسسة مرتفعات وادي مقشن للتجارةظفار1335724

ديار ريدانظفار1039574

ه بنت نارص بن سالم الجنيبية للتجارة والمقاوالتظفار1409577 مؤسسة نصب 

خط الغربية الوطنية الحديثة للتجارةظفار1429624

مؤسسة مراسيم السعادةظفار1315680

الدارين للخدمات التجاريةظفار1426518

مؤسسة رسيل الفضية للتجارة والمقاوالتظفار2172763

النماء للتطويرظفار1108358

تعمب  لالستشارات الهندسية والخدماتظفار1308526

كة الموسوعة التجارية تضامنيةظفار2122197 ش 

السمو الدولية للتجارة والخدماتظفار1372489

ي الشامله للتجارهظفار1192127 مؤسسة العرص الذهبر

السمو العالمية للتجارة والخدماتظفار1398336

مشاري    ع مريم بنت سعد محمد النقش ثوعار الشاملةظفار1422364

كة نعيم ظفار للتجارة و المقاوالت توصيةظفار2162750 ش 

روضة أزاهب  الربيع الخاصةظفار1252565

مؤسسة ثامر احمد سعيد باعوين للتجارةظفار1410707

مؤسسة النهو بنت مسلم للتجارةظفار1419302

مؤسسة امدادات الدقم للبناء والتجارةظفار1421926

كةمروج ظفار الزراعية ش م مظفار1321863 ش 

كائة للتجارة ش م مظفار1355909 كة عادل ممتاز وش  ش 

كة المختار المتحدةظفار2185750 ش 

كه عمود ساجر للتجاره والمقاوالت تضامنيةظفار1101490 ش 

ي للتجارة والمقاوالتظفار1418066 مؤسسة مهناء الجنيبر

درب الرخاء لألعمالظفار1423733

ق الحديثة للتجارةظفار1403864 مزون الرس 

كة سماء العوقدين للتجارة و االستثمارظفار1435901 ش 

يظفار1401326 كة يوسف نارص سالم الجنيبر ش 

مراحب للتطويرظفار1013186

يكية للتجارةظفار1424277 حنان جمعه سعيد البر

ناشيونال للتجاره والمقاوالت ش م مظفار1140703 كة التوحيد انب  ش 



مشاري    ع االنطالقة للخدمات الفنية ش م مظفار1300473

كة محمد حفيظ البطحري للتجارةظفار1431216 ش 

مؤسسة رعد الشمال العالمية للتجارةظفار1250092

الزمن للتطوير ش م مظفار1345978

مؤسسة مصيوتة بنت احمد لبيب الجنيبية للتجارةظفار1405438

مؤسسه اخوان الباديه للتجاره ظفار1174241

مؤسسة سميه سعيد مبخوت البطحريهظفار1412219

مؤسسة أسم بنت سعيد مبخوت البطحري للتجارةظفار1245519

مؤسسة احمد بن سعيد احمد عكعاك للتجاره والمقاوالتظفار1384883

كة خديجة سالم لالعمالظفار1385473 ش 

كة مريم المهرية للتجارهظفار1419805 ش 

أحل عروس للتصوير الرقميظفار1291588

كة الطور العالمية لالستثمارظفار1415194 ش 

مؤسسه ندوه بنت غنيم بن علي الجنيبيهظفار1409825

ي للتجارهظفار2093286
ز
مؤسسه حمد بن سعيد بن حمد الصواف

انوار الشويمية لالعمالظفار1400817

مشاري    ع نشطون لالعمال التجاريهظفار1411243

كة لمياء الدولية للتجارةظفار1428196 ش 

مؤسسة محمد بن سهيل بن سعد باوزير للتجارةظفار2191504

كة الحلم االزرق العالميه للتجاره والمقاوالتظفار1413079 ش 

كه الحوذان للتجاره توصيةظفار1201203 ش 

كة العفيف العالمية ش م مظفار1233402 ش 

ي بو حسن الحديثةظفار1414487
ليالي جعالن ببز

ي توصيةظفار2149141
مطعم الشالل الصيبز

مؤسسه بريك بن سعيد بن احمد الرواس للتجارهظفار2099136

ه للتجارهظفار1414390 ز أمواج صاللة الممب 

مؤسسة الجنوب المتحدة لالستثمارظفار1412134

اجواء صاللة الغربيةظفار1399543

ي توصيةظفار2144476
كة الوطنية للتجارة و خدمات الموانز الرس 

يكه للتجاره ش م مظفار2099853 كة سالم بن احمد سعيد المرهون وش  ش 

ي لالعمالظفار1422793 عبدهللا احمد الكثب 

كه صالله للغوص و الخدمات المالحيه تضامنيةظفار2138611 ش 

مؤسسة عبدالمنعم شماس للتجارة والمقاوالتظفار2067625

ي اصعيب للتجارةظفار1419058 مؤسسة روانر

مؤسسة سد العرب للتجارةظفار1243724

وادي الجازر المثاليةظفار1405460

كة مراشي االمة للتجارة والمقاوالتظفار1418115 ش 

مؤسسة الجذور للمقاوالتظفار1237889

مؤسسة شواطى طاقه للتجارة والمقاوالتظفار2034964

التقنية االوربية الدولية ش م مظفار1066416

المحيطات المتكاملة ش م مظفار1405203

مرفاء المزيونةلالعمالظفار1427419

مؤسسة الموسم للتجارة والمقاوالتظفار2015730

الريادة للتسويق واالستثمار ش م مظفار1021714

كة هيتام الذهبية للتجارة و اإلستثمارظفار1430776 ش 

ز احمد عبدهللا علي المقدام للتجارةظفار1416190 مؤسسة امي 

مؤسسة سالم بن احمد بن عبدهللا علي مقدم للتجارةظفار1401140

ي للتجارةظفار1314097 مؤسسة سعيد احمد الكثب 

موسسة طفول بنت بخيت بن محمد قمصيتظفار1421634

مؤسسة احمد بن عبدهللا بن سهيل شماس لالعمالظفار1407189

مؤسسة زينب بنت حميد حمد الجنبية للتجارةظفار1405735

مؤسسة سهيل بن سعيد بن الطوعرى العمرى للتجارةظفار1002859



كة الراشدي وابنائه للتجارة والمقاوالتظفار2173352 ش 

كه خط ضلكوت المتحده للتجارةظفار1401143 ش 

أرض الحصيلة للتجارة و المقاوالتظفار1309524

مؤسسة زهرة مدينة الحق للتجارةظفار1360074

عزم المجد لألعمال ش م مظفار2157896

كة المنافع المتحدة للتجارةظفار1019895 ش 

مشاري    ع ورده محمود سالم بخيت قمصيت الشاملةظفار1428244

مشاري    ع فاطمة محمود سالم بخيت قمصيت الشاملةظفار1427181

كةمحمد بن علوي باعمر لألعمالظفار1409177 ش 

كه العالميه لصناعة الرخام ش م مظفار1209604 الرس 

كة العالميه للجبس ش م مظفار2149826 الرس 

كة العالمية لاللواح الجبسية ظفار1093483 ش م م (منطقه صالله الحره)الرس 

كه صالله للغازات ش م مظفار2110245 ش 

كة تمارصز الشاملة المتحدة للتجارةظفار1410092 ش 

كة مشاري    ع المبز للتجارة والمقاوالتظفار1409207 ش 

مختار رعفيت للتجارةظفار1418905

وك لالعمال التجاريةظفار1415835 نوره بنت مبر

مؤسسة غسية بنت عامر بن لبيب الجنيبيةظفار1406487

سليم عامر لبيب لالعمالظفار1430647

كه بن الدوله المتحده للتجاره والمقاوالت  ظفار2100657 ش 

األركان الشاملة لالستثمارظفار1410375

ربوع الزخر لالستثمارظفار1435407

كة خالد علي سعيد زعبنوت للتجارة والمقاوالتظفار1407625
ش 

بثات للتجارة والمقوالتظفار1423721 كة بندر وادي ش  ش 

موسسة سماء سمهرم الشاملة للتجارةظفار2088177

مذهلة لالعمالظفار1401144

كة الحارصز المتحدةظفار1366356 ش 

كة المد للتجارة تضامنيةظفار2119145 ش 

مؤسسة هيثم محمد سعد رعفيت لالعمالظفار1427674

ظفار المتكاملة لخدمات الكهرباءظفار1326404

انوار الجازر لالعمالظفار1406425

ي للتجارةظفار1426820 مؤسسة عبدهللا ضبيب عبدهللا الجنيبر

مؤسسة علي بن سالم المهري للتجارةظفار1433041

مؤسسة عمار بن محمد بن سعيد بالحاف للتجارةظفار1406551

ي رجيبون للتجارة والمقاوالتظفار1433583
كة ماجد بن محمد بن ثانز ش 

يك الجنيبية للتجارةظفار1424073 مؤسسة بسمه بنت سالم بن ش 

كة زينب بنت دوي سالم الجنيبية الشاملةظفار1429681 ش 

ي الشاملةظفار1419671 مشاري    ع فهد عبدالعزيز سالم الجنيبر

وخ المهرية لألعمالظفار1429832 ز كة وصايف سعيد فبز ش 

كة سالم مسلم قطن للتجارة و المقاوالتظفار1401593 ش 

كة النور الساطع لالعمال التجاريةظفار1410244 ش 

بيتا العالميه ش م مظفار1047381

ي للتجارةظفار1406068 كة خالد بن محمد حمدون الجنيبر
ش 

مؤسسة وسام النجاح الشاملة للتجارةظفار1318369

يكه للمشاري    ع الحديثهظفار1413300 كه هاجس وش  ش 

كة نمر مجان للتجارة واألعمالظفار1415091 ش 

مشاري    ع مها سليم سالم الجنيبية الشاملةظفار1427756

مؤسسة انماء رخيوت لالعمال والمقاوالتظفار1410671

محمد سعيد لالعمال التجاريةظفار1419526

كة الدلتا الدولية للتجارة والمقاوالتظفار1388807 ش 

مؤسسة عيس بن جميل بن محمد الغنبوضيظفار1408273

جوهره المنصوره الدولية للتجارةظفار1400271



سابجه الجنيبية لألعمال الوطنيةظفار1436676

كة المأمون المتحدة للتجارة تضامنيةظفار1140436 ش 

كه المامون للتجاره والمقاوالت تضامنيةظفار2036274 ش 

كة اضواء ظفار لالعمالظفار1416890 ش 

مؤسسة تعمب  االنشاءات للتجارة والمقاوالتظفار1382539

ي للتجارةظفار1216509 كة األكتشاف الذهبر ش 

ق للخدمات التجاريةظفار1411822 أواسط الرس 

مؤسسة مروج طاقة الشاملة للتجارةظفار1281302

ي الشاملةظفار1423298 ي الجنيبر
ز
وك خاف مشاري    ع خليفه مبر

مؤسسةمحمد غانم مستهيل حاردان للتجارةظفار1429509

إطاللة العز العرصية للتجارةظفار1410752

اطاللة العز االستثماريةظفار1419350

اطاللة العز المتكاملةظفار1405743

كة عبدالرحمن نصيب فرج لإلستثمارظفار1426081 ش 

مؤسسة ابراج رخيوت العالمية للتجارةظفار1432785

ي للتجارة والمقاوالت ش و وظفار1413721
االتحاد السوفيب 

الضيافه لالجنحه الفندقيةظفار1295255

يك لالعمالظفار1422079 سالم بن ش 

مؤسسة تالل مكناس للتجارة والمقاوالتظفار1040863

مؤسسة زايد احمد سالم رغبون زعبنوت للتجارةظفار1409564

مؤسسة جواهر بنت حمد بن حمود الجنيبية للتجارةظفار1425325

كه فلك الجنوب للتجاره توصيةظفار1225753 ش 

ق لالعمالظفار1409593 شمس الرس 

وهج الجمال الشاملة للتجارةظفار1382546

ي الحارث للتجارة ظفار1266256
كة ببز ش م م (المنطقة الحرة بالمزيونة)ش 

ي البستان للخدمات التجارية واألعمالظفار1415257 مؤسسة روانر

مؤسسة تالل طوات للتجارة ظفار1224012

مؤسسة عبدالرحمن بن عامر بن سالم تبوك للتجارةظفار1421555

نجوم الساحل لالعمالظفار1410176

مشاري    ع االنجاز الرسي    ع للبناء والتشييدظفار1195678

مؤسسة صفيه بنت خليفه بن غريب الجنيبية للتجارةظفار1422330

حسناء فايز جمعه لألعمال الوطنيةظفار1435723

أيهم لالعمال التجاريةظفار1419173

كة بيح  ر لتجارة ش م مظفار1055901 ش 

كه الخميله الشامله للتجاره تضامنيةظفار1109783 ش 

مركز حواء تضامنيةظفار2106760

مؤسسه نجم الساحل القابضه للتجارهظفار1416860

انماء عوقد االعمال التجاريةظفار1427846

هرويل االهلية للتجارة والمقاوالتظفار1060508

كة سماء الحالنيات الشاملةظفار1426054 ش 

ي طرفيت الشاملة للتجارةظفار1268264 مؤسسة روانر

الشامل لإلستشارات الهندسية والتجارهظفار2097990

بوادي طاقة الفضيهظفار1405402

مشاري    ع ليل سالم احمد قمصيت الشاملةظفار1422494

عبب  ظفار الجنوبيةظفار1407335

كة قمة مجان للتجارة والخدماتظفار1044043 ش 

ق العالمية لالستثمارظفار1310247 مشاري    ع مرس 

مؤسسة فاز المتحدة للتجارة ظفار1215080

المتحدون الشامله ش م مظفار2144743

مؤسسة سالم بن عامر بن سهيل العمري للتجارة والمقاوالتظفار1414890

اضواء السعاده العالمية لألعمالظفار1405276

مؤسسة اصول الشامله للتجارة والمقاوالتظفار2221179



مؤسسة بن موش بن عجيل الدوليه للتجاره والمقاوالت ظفار1095261

مؤسسة مرتفعات عرام للتجارةظفار1281074

كة نهاوند للتجارة ش م مظفار1042214 ش 

كة بوبيان الشامله للتجاره والمقاوالت تضامنيةظفار1009565 ش 

كة المعموره لالثاث واالدوات المكتبية ش م مظفار2009234 ش 

كة نقليات الخليج للتجاره ش م مظفار2049104 ش 

المحيط للسفر و السياحه ش م مظفار2158426

مؤسسة يوسف بن محمد سعيد بالحاف للتجارةظفار1409839

الراية الهندسية للتجارة توصيةظفار1006852

ي لالعمالظفار1399846  العرنر
ز الشاهي 

كة أزيات العالمية للتجارة توصيةظفار1237278 ش 

كة نادر جمعان خميس جبلي للتجارةظفار1441464 ش 

مؤسسة يحب  بن محمد علي صفرار للتجارة ظفار1197233

مؤسسه سالم بن عوفيت بن علي المردوف للتجارهظفار2064324

كة شفيعه سالم حبيب سالم الجنيبيهظفار1411425 ش 

نقطة البداية للخدمات الشاملةظفار1401723

كة مسلم احمد علي علي سكرون للتجارةظفار1420825
ش 

كة عثمان الدولية المتكاملة للمقاوالتظفار1428247 ش 

مدرسة براعم صالله الخاصةظفار1125892

الفضية للشحن ش م مظفار1307693

أبراج الدهاريز العالمية لالعمالظفار1408346

مؤسسة ضواحي المدينة الشامله للتجاره والمقاوالتظفار2154145

كة نوافل الغرب العالمية لالعمالظفار1409953 ش 

ي للتجارةظفار1428499
ز
السهل الصاف

مراشي المدينه للتجارةظفار1430728

علي سالم عامر دبول العمري لألعمال التجاريةظفار1432321

مرتفعات ثمنونظفار1409400

كه بلوتو للكهرباءظفار1223109 ش 

كائه للتجارة ش م مظفار2159350 كة خالد بيت جبل وش  ش 

امنيات خالد رمضان بيت مبارك للتجارةظفار1415359

كة النرص العربية ش م مظفار2041308 ش 

مؤسسه خالد بن سالم احمد الجحفلي للتجاره ظفار1118225

مؤسسة اصل الخليج للتجارةظفار1263143

مؤسسة اعمال الصحراء الحديث للتجارة والمقاوالتظفار1318366

مؤسسة اوبار الذهبيه المتحده للتجارةظفار1245510

ضيافة الريف الحديثة للتجارةظفار1314662

ريف الشمال لألعمالظفار1422033

ي للتجارةظفار1355586 مؤسسة الفاصل الغرنر

كةعبدالمجيد سعيد الغاوي للتجارة و المقاوالتظفار1383522 ش 

كه ظفار للصناعات السمكية والغذائية ش م ع مظفار2115123 ش 

مؤسسة درة الخب  لالعمالظفار1420342

كة علي بن احمد سعيد الجحفلي للتجارة والمقاوالتظفار1410552
ش 

رواد المعالي الدولية ش م مظفار1321093

يظفار1407772
الرائدة للخدمات وتنظيف المبانز

ي الشمال المتحدة للتجارة والمقاوالتظفار2037289
ز
كة مراف ش 

هالل سالم لالعمال التجاريةظفار1426071

كةعرين الخليج المتحدةللتجارةوالمقاوالت ش م مظفار2188856 ش 

سد الخليج لألعمالظفار1407808

باعمر للخدمات واألعمارظفار1394079

األصول لتدقيق الحسابات واألستشارات الماليةظفار1379147

ي للتجارة والمقاوالتظفار1416940
كة نارص عامر سهيل المعشبز ش 

المها لالنشاءات والتعمب  والخدماتظفار1013214



كة اضواء رخيوت النموذجية للتجارةظفار1422223 ش 

مشاري    ع االرض المعمورة للتجارة والمقاوالتظفار2124092

مؤسسه صقر ظفار الشاملة للتجاره والمقاةالتظفار1402112

مؤسسة ريام مبارك للتجارة والمقاوالتظفار1436939

مشاري    ع ورده مبارك محمد السنح شهوان المهري للتجارةظفار1424585

سما لالعالم الرقميظفار1193615

مؤسسه اسعد البطحري للتجارهظفار1243648

كة كيبوت للتجارة والمقاوالت ش م مظفار1043965 ش 

مصدر الريادةظفار1401565

جوهرة الجنوب لالعمال التجاريةظفار1425012

ايه عوض ربيع كامونه للتجارةظفار1418729

كة علي بن محمد بن احمد حاردانظفار1430399
ش 

جمايل الحياة لألعمالظفار1415296

سدح للخدمات الوطنيهظفار1415488

مؤسسه اليوم السابع للتجاره ظفار1171317

سما النهضة لألعمال التجاريةظفار1424322

كه الساج االبيض للتجاره والمقاوالت تضامنيةظفار1019262 ش 

كة معارف الخب  للتجارةظفار1363561 ش 

ق لالعمالظفار1407686 اغادير الرس 

مؤسسة ايهاب بن ماهر بن سعيد لالعمالظفار1405242

ي للتجارةظفار1235239 ي الذهبر مؤسسة المحور الخليخر

تالل المنارهظفار1410811

مؤسسة مهيما السعدونية لألعمال الوطنيةظفار1424780

مؤسسة الكواتم الوطنية للتجارة والمقاوالتظفار1405042

مؤسسة أسوار العز الذهبيةظفار1332776

كةمعالم ظفار الذهبية ش م مظفار1307733 ش 

كة مرمول للتعدين والتجارهظفار1276486 ش 

كة اإلمتياز األول للخدمات العامةظفار1393875 ش 

مؤسسة رمال الصوبيح الذهبية للتجارةظفار1286987

مؤسسة مرتفعات افتلقوت النموذجيةظفار1406495

روضة سعيد علي الجنيبية للتجارةظفار1419341

إنماء لألعمالظفار1368728

كة سواعد ظفار للتجاره والمقاوالت ش م مظفار2186152 ش 

ي جنوف للتجارة ظفار1165386 مؤسسة روانر

ي للتجارةظفار1425607 مشاري    ع تركي حمد سالم الجنيبر

كةبوادر الرحمة للتجارة و المقاوالتظفار1292407 ش 

كة المحيط الهادي للخدمات المتقدمة ش م مظفار1338807 ش 

سفوح هيماءظفار1406411

أفاق الصحراء الحديثة للتجارة والمقاوالت ش م مظفار1411111

العاصمة لإلعمار الدوليةظفار1410743

كة أبو يعرب لألعمالظفار1404301 ش 

أمر لالعمالظفار1417191

مؤسسة رامس بن نارص بن الرضه سمحان المسهلي للتجارة ظفار1220638

مؤسسة العوادي للتجارة والمقاوالتظفار2000113

مؤسسة شوح المملكةظفار1347577

ز للتجارة والمقاوالت ش م مظفار1013634 كة المتفوقي  ش 

مدرسة مروج ظفار الخاصهظفار1090387

ثراء ارزاتظفار1400989

مؤسسة بشائر ناشب للتجارةظفار1418543

ذوق لألزياءظفار1412257

كة احمد سالم سعيد الجحفلي للتجارةظفار1408848
ش 

مؤسسه االرض الطيبه للتجارهظفار2065401



مصنع ظفار للمنتجات المكاتب ش م مظفار1039795

مكتبه الثقافه االسالميهظفار2038714

ق االوسط للتجارة و المقاوالت تضامنيةظفار1015999 كة اتحاد الرس  ش 

حدود ظفار المتكاملةظفار1426945

مشاري    ع منذر سعيد جورم العمري للخدماتظفار1402225

مروج سدح الدولية لألعمال التجاريةظفار1432565

ة للتجارةظفار1385266 ز مؤسسة طيطام المتمب 

مركز ميساء للخدمات العامهظفار1285497

مشاري    ع حنان بنت دوي سالم الجنيبية الشاملةظفار1430334

كة السمري الوطنيه للتجارة والمقاوالتظفار1083338 ش 

موسسة راشد الدولية لخدمات حقول النفطظفار1404281

مؤسسة أمل بنت سليمان بن سالم بلحاف للتجارةظفار1438407

مؤسسة غسيه حمود للتجارةظفار1436170

ي للتجارة والمقاوالتظفار1375566 مؤسسة الضباب الغرنر

مؤسسة تركي رشيد رمضان للتجارة والمقاوالتظفار1412008

مدرسة نور العلم الخاصه تضامنيةظفار2156830

كة عقبة اقيشان للتجارة توصيةظفار1253110 ش 

درة الخليج الفضية ش م مظفار1337469

كة كنوز اوفب  العالميهظفار1422182 ش 

كة امالك الشاملة لالستثمار توصيةظفار1019969 ش 

الحصن للعقاراتظفار1388542

مؤسسة حات الوطنية للتجارةظفار1269613

مؤسسة هدى مسلم علي للتجارةظفار1435072

كنوز للخدمات اللوجستية العالمية ش م مظفار2081229

كنوز للمحاجر الجبس ش م مظفار1075277

كة صالله الدولية للجبس ش م مظفار1339558 ش 

كنوز للخرسانة الجاهزة ش م مظفار1007745

كة مجان للتعدين ش م مظفار1008241 ش 

ي الوطنية للتجارة والمقاوالتظفار1411700 زينة اللكبر

يظفار1410043 مؤسسة مريم بنت محمد بن مسلم الكثب 

كة سبها الوطنية للتجارة والمقاوالتظفار1123363 ش 

ي للتجارةظفار1245482 مؤسسة الوافية سعيد سالم الجنيبر

مؤسسة إمتداد حنفيت للتجارةظفار1410383

مؤسسة الخطاب البطحري للتجاره والمقاوالتظفار1404903

مؤسسة االطمئنان الدولي العالمية للتجارةظفار1265302

كة رحله للتجارةظفار1438795 ش 

مؤسسة عبدالمجيد عبدهللا سالم بالحاف للتجارةظفار1406556

مؤسسة نجوم الحجاز للتجارةظفار2165066

كة هرويل المتحدة للتجارة و المقاوالت ش م مظفار2190478 ش 

مشاري    ع عمر عيديد   للتجاره ش م مظفار2193388

شموخ طاقة لألعمالظفار1350624

ي الدولية للتجارهظفار1404973
كة مسعود سهيل المعشبز ش 

كة االتحاد المحيط الشاملةظفار1406650 ش 

هرويب المتحدة لألعمالظفار1431042

مؤسسة روابط مرباط المتحدة للتجارة والمقاوالتظفار1406190

ليل العامرية للتجارةظفار1420193

ز الدولية لالعمالظفار1438920 كة منب  بيت عوضي  ش 

خدمات الصحراء ش م مظفار1261144

كة شعاع المجد الشاملة للتجارةظفار1408227 ش 

مؤسسه رواشي السان للتجاره ظفار2211564

كة سما رخيوت العالمية لالعمالظفار1406909 ش 

ي للتجارهظفار1417337 مؤسسه الكاش العرنر



مؤسسة خط الواعدة لألستثمار للتجارةظفار1425060

مؤسسه محمد بن عوض سالم حواس للتجاره والمقاوالت ظفار2212471

مؤسسة البدر الشاملة للتجارة والمقاوالتظفار1010945

كة لبان الحوجري للتجارة ش م مظفار1366024 ش 

عوقد للخدمات الدوليةظفار1423970

مؤسسة خالد بن عمر بن احمد المرهون للتجارةظفار1156702

مؤسسة محمد حسن محاد بيت سعيد الشاملة للتجارة والمقاوالتظفار1411249

التنمية المعمارية الحديثة للتجارةظفار1413328

ايفالظفار1414699

ي للتجارةظفار1427556
مؤسسة يعقوب عبيد ربيع المشايخز

يظفار1397554
مؤسسة نور محاد سعيد المعشبز

كة نسايم بخيت كشوب للتجارةظفار1425858 ش 

كة أسماء بخيت كشوب للتجارةظفار1425886 ش 

مؤسسة دلة السعادة للتجارةظفار1406880

مؤسسة نجد الغربيةظفار1401896

روائع شليم العالميةظفار1417165

مؤسسة إسماعيل أحمد حسن بيت سعيد للتجارةظفار1234733

مؤسسة طفول سليم فضل الجنيبية للتجارةظفار1436234

ز لالعمالظفار1415655 جنان الياسمي 

مؤسسه الزوامري للخدمات الهندسيةظفار2078090

كة ديفن للتجاره و المقاوالتظفار2207273 ش 

مهند سعدون لألعمالظفار1418382

مؤسسة نوافل رخيوت العالمية لالعمالظفار1406869

مؤسسة أنوار الجازر الشاملة للتجارةظفار1220392

يظفار1403201
 
امل المستقبل الراف

ز لالعمال التجاريةظفار1427549 ي اتي  كة روانر
ش 

ثراء المغسيل لألعمالظفار1411964

سماء المغسيل لألعمالظفار1411331

وفاء بنت مسلم بن علي لالعمالظفار1422802

كة نور بنت جمعان للتجارةظفار1417661 ش 

مؤسسة فهد بن سعيد رجب بيت جمعان للتجارةظفار1406713

مؤسسة مزايا اخرى لالعمال التجاريةظفار1407446

مؤسسة فيصل عبدالعالم للتجارةظفار1419802

رواشي مقشن لألعمال الحديثةظفار1420287

مبارك سالم رعفيت لالعمال التجاريةظفار1436021

كة اطياف طاقه المثالية للتجارهظفار1418372 ش 

النمارق لالعمالظفار1421127

مؤسسة التخطيط الحديث للمقاوالتظفار1421770

وق مرباط التجاريةظفار1433128 ش 

كة علي العمري للمقاوالت واالعمال التجاريةظفار1435966
ش 

سالم بن عامر العلوي للتجارةظفار1427518

كة قمم سدح الذهبية للتجارةظفار1433018 ش 

هشام محمد محاد العمري لألعمال التجاريةظفار1432317

عنوان ثمريت للمشاري    ع المتقدمهظفار1423008

نور جبجات لالعمال التجاريهظفار1418011

اللمسة السعيدة للخدماتظفار1416086

الريادة العربية المتكاملةظفار1428549

كة العمانية للزيوت النباتية ومشتقاتها ش م مظفار2199106 الرس 

شعاع السعادة لألعمالظفار1426968

كة نوافل طاقة العالمية لالعمالظفار1406872 ش 

يظفار1414539 كة عبدالعزيز بن اجهام الكثب  ش 

مؤسسة هامات السحائبظفار1401722



كة هيثم الدولية للتجارة واألعمالظفار1407855 ش 

كة التقدم للبنية التحتيةظفار1378424 ش 

ضباب ارزات لالعمال التجاريةظفار1417453

مؤسسة آماد للتجارةظفار1288074

وك محمد شهوان عزاب للتجارةظفار1428450 مؤسسة واضحة بنت مبر

فنار الدقمظفار1400634

ي دقال المتحده للتجارة والمقاوالتظفار1165238
ز
كة فياف ش 

كة ريما للخدمات المتقدمةظفار1343167 ش 

بدر صاللة الدولية للتجارةظفار1407984

مؤسسة محمد بن حفيظ سالم باعمر للتجارة والمقاوالتظفار2144514

مؤسسه بن مهوي للتجارهظفار2085364

مؤسسة امينة عوض عبدهللا للتجارة والمقاوالتظفار1421777

األمل الصاعد ألعمال المقاوالتظفار1417381

مؤسسة العملة النادرة الحديثةظفار2087022

كة المزه للتجارةظفار1025962 ش 

ي للتجارةظفار1366767
كة هشام بن زيد علي الغسانز

ش 

مؤسسة محمد بن احمد طاهر مقيبل للتجارةظفار2090910

كة ظفار لالسمنت ش م مظفار1071285 ش 

كه ظفار للمحاجرظفار1180116 ش 

مؤسسة مجاري وديان الخب  لألعمال التجاريةظفار1404597

كة الصخرة الشاملة للتجارةظفار1406572 ش 

كة سهام ارديت العربية للتجارةظفار1403006 ش 

كة علي مسلم علي سكرون للتجارةظفار1409313
ش 

كة روح رخيوت العالمية للتجارةظفار1424587 ش 

كه ربوع صالله للتجارهظفار1416913 ش 

كة ربوع رخيوت المتحدة للتجارةظفار1405740 ش 

ارياف الجازر الذهبيةظفار1403787

مؤسسة محمد احمد عمر باحيد للتجاره و المقاوالتظفار2102846

ي  للتجارة ش م مظفار2013096
مؤسسة احمد بن علي بن مسعود المعشبز

إرم مجان العالميةظفار1409154

النبته الجديده ش م مظفار1345247

مسلم الدوليةظفار1390139

نجمة ثمريت للتسوقظفار1349904

كة تاج الخليج العربية للتجارة توصيةظفار1220973 ش 

ق االحمر للتجاره ظفار1196033 مؤسسه البر

مؤسسة معمر كوفان للتجارهظفار1015612

مدينه السعاده الشاملة ش م مظفار1330068

كه معمر عبدهللا كوفان للتجارة توصيةظفار1095949 ش 

مؤسسة خريف ظفار الحديث للتجارة ظفار1086909

مؤسسة وفاء بنت سالم بن حبيب الجنيبية للتجارة والمقاوالتظفار1408068

مؤسسة قمم ناشب المتحدة للتجارةظفار1424324

كة محيط الجزيرة العربيةظفار1415946 ش 

مؤسسة عماد عبدالمنان فتح بيت النويرهظفار1408563

كة ابوعبدهللا المتحدة للتجارة والمقاوالت توصيةظفار1105396 ش 

مؤسسه الحافه الدوليه للتجاره ظفار1173275

مؤسسة رضا الوتد للتجاره والمقاوالتظفار1377268

مؤسسة هنية بنت سعيد بن سلطان بن سالم الجنيبية للتجارةظفار1418004

عنيدة سالم لالعمالظفار1419672

مؤسسة االنتعاش للخدمات التجاريةظفار1393496

مؤسسه الدواء للتجاره ظفار1164427

مؤسسة مينة بنت حثيث بن سعد بن حمد الجنيبية للتجارة والمقاوالتظفار1418001

كة التذكار الدولية ش م مظفار1152758 ش 



الخط العادل لألعمال التجاريةظفار1400462

ز للتجاره والمقاوالت ش م مظفار2005077 مشاري    ع نحب 

مؤسسة النادي بنت هاضل عبدهللا حرنر الجنيبية للتجارةظفار1413499

كة النوف العالي الدولية للتجارة والمقاوالت ش م مظفار1166885
ش 

اء للتجاره والمقاوالت ش م مظفار1148917 ده الخرصز كه البر ش 

خطوط ورؤى لإلستشارات الهندسيةظفار1317341

امنيات الفضيةظفار1427328

قناديل الذهب العالمية لالعمال التجاريةظفار1283325

مؤسسة محمد دبالن سالم العمري للتجارةظفار1423408

مؤسسة شموخ مرباط الشامله للتجارةظفار1289828

محمد مستهيل غفل الشحري لالعمالظفار1423423

مؤسسة محور ظفار للتجارة و المقاوالتظفار2169053

سحاب الخب  لألعمالظفار1404853

ه بنت مسلم للتجارهظفار1430719 كة مب  ش 

زكي الدولية للتجارةظفار1161527

الجزيره للخرسانه الجاهزه ش م مظفار1221554

كة المقدمة للمفاتيح الكهربائية ش م مظفار1230929 ش 

كة البارز المتحده للتجاره والمقاوالت ش م مظفار1110956 ش 

ة ش م مظفار2075644 كة المشاري    ع الكبب  ش 

ي للكابالت ش م مظفار1171290
المصنع الوطبز

كة القصواء الفنية للتجارة والمقاوالت ش م مظفار1080270 ش 

كة الكرامة لالعاشة والتموين تضامنيةظفار1125384 ش 

كة الشاملة للتجارة والمقاوالتظفار2094479 مؤسسة البر

مؤسسة تالل االندلس  للتجارة والمقاوالتظفار2140233

ي للتجارةظفار1404351 مؤسسة سيف بن محمد بن حمدان بن نبهان الجنيبر

كة غصون صاللة للتجارة والمقاوالت توصيةظفار1044339 ش 

مؤسسة مرتفعات حاسك للتجارةظفار2164884

كة سالم مخي الدين سيف واخوانه للتجاره والمقاوالت ش م مظفار2001799 ش 

كه الوطنية للمنتجات االسمنتيه ش م مظفار2143100 الرس 

كة العربية للخرسانه الجاهزه ش م مظفار1092564 الرس 

كه الهاشمي والرواس للتجاره والمقاوالت ش م مظفار2030179 ش 

كه بن سيف لهندسه الميكانيكا ش م مظفار1204651 ش 

كه رماج المتحده لالعمال والتجارهظفار1412041 ش 

وةالحيوانية ش م ع مظفار2137992 كةالوطنيةالعمانيةلتنميةالب  الرس 

مؤسسة مختار نارصسعيدعامرالعامري للتجارةظفار1434636

كة البارون للتجارة ش م مظفار1004444 ش 

مؤسسه أحمد محمد القابضة للتجارة والمقاوالتظفار1412286

ي للتجارةظفار1437691
 
مؤسسة انور بن ياش رمضان بربوف

مؤسسة سابك للتجاره والمقاوالتظفار2191202

يك بن نارص الجنيبية للتجارةظفار1424071 كة هدى بنت سالم بن ش  ش 

مشاري    ع حافظه بنت سعيد فرج السنح سموده الشاملةظفار1423706

مؤسسة نرصا بنت الزفنة البطحريةظفار1411768

نسيم الريف لألعمالظفار1362329

دانة البحر المتوسط للتجارة ش م مظفار1124741

مؤسسه بنتوت العالميه للتجارهظفار2164990

كة خط المجد العالمية للتجارة والمقاوالتظفار1422282 ش 

اضواء رخيوت الدوليةظفار1428452

كة االسعد المتحده للتجاره والمقاوالت توصيةظفار2199343 ش 

م درس ة ال مع ارف ال خ اص ةظفار1075531

مؤسسة األعمال والتدقيق الحديثةظفار1328147

كةمكه للتجارة ش م مظفار2004690 ش 

كة الوسط المتحدة للتجارة والمقاوالت  توصيةظفار1086030 ش 



مدرسة الرفعة الخاصة ش م مظفار1282365

مؤسسة الرصيد المتحدة للتجارة والمقاوالتظفار2129256

مؤسسة خط زهب  للتجارة والمقاوالتظفار1042659

مياه المزن ش م مظفار1060012

كة اإلتحاد للمزادات والخدمات التجاريةظفار1375761 ش 

كه االتحاد الغربيه للتجاره ش م مظفار2176068 ش 

كة عشتار العربية للتجارة والمقاوالت توصيةظفار1069293 ش 

كه رمال الصحراء للمقاوالتظفار1434003 ش 

كة دروب التفوق المتحدة للتجارةظفار1428989 ش 

مؤسسة دار المستشار للتجاره والمقاوالتظفار2233886

ميجا ش م مظفار1161023

مؤسسة خلود بنت غريب بن سعيد بن سعد المهرية للتجارةظفار1421378

كة هبوب الرمال للتجارة والمقاوالتظفار1406185 ش 

الحبيب العربيةظفار1346698

كة االحالم الذهبية الشامله ش م مظفار1309957 ش 

أنوار صالله العرصيه للتجاره ش م مظفار1358306

كة البنان المتحدة للتجارة والمقاوالت ظفار1176090 توصية- ش 

موسسه شبام للتجارهظفار2026643

عمية للتجارةظفار1422493 مؤسسة نور البر

مؤسسة تاج الخب  لالعمال التجاريةظفار1419918

كة رهمة بخيت البطحرية للتجارة والمقاوالتظفار1430656 ش 

مشاري    ع لماوراء البحار توصيةظفار1339384

كة حوطة بن عثمان للتجارة والمقاوالت ش م مظفار2015862 ش 

كة العند للتجارة و المقاوالت ش م مظفار1019728 ش 

كه ساجر الذهبيه للتجاره والمقاوالت توصيةظفار1108924 ش 

كة حصن ظفار للتجاره ش م مظفار1060821 ش 

كة برج الحوطه للتجارة ش م مظفار2231026 ش 

طيف السعادة الشاملةظفار1422945

فاطمه نبهان الجنيبية لألعمال التجاريةظفار1435777

مدرسة الجوهرة الخاصهظفار2076888

كة خالد بن حاج بن فرج بيت شمسة الحديثة للتجارهظفار1407647 ش 

كة عقيل باعمر لالعمالظفار1424449 ش 

كة مرشد بن حسن بن جمعان للتجارةظفار2185423 ش 

كة سالم قطن  للتجاره ش م مظفار2149516 ش 

كة النجوم الحره للتجاره والمقاوالت توصيةظفار2200368 ش 

كة النجم الشامل للتجاره ش م مظفار1008772 ش 

مشاري    ع النجم الشامل للتجارة تضامنيةظفار1027912

كة الفرزح للتجاره ش م مظفار2018926 ش 

المتحدة الدارة  المرافق ش م مظفار1186002

الريف للعقارات ش م ع مظفار1019125

كة الوجاهة الحديثة للتجارة توصيةظفار1140155 ش 

كة البصمة الفضية للتجارة والمقاوالت توصيةظفار1098523 ش 

كة ابو ردينا الشامله للتجارة والمقاوالت توصيةظفار1026295 ش 

فجر العالظفار1018466

مؤسسة المستجد للتجاره والمقاوالتظفار2175444

كة الرابحون الدوليه للتجاره والمقاوالتظفار1190931 ش 

مؤسسة صقور غزه للتجارة والمقاوالتظفار2208822

كة التشابه للتجارة توصيةظفار1237155 ش 

رمز زهرة البنفسج للتجارةظفار1187397

مؤسسة سعيده بنت عوض فاضل للتجارة والمقاوالتظفار1424835

كه الوفاء للتجاره والمقاوالت ش م مظفار2002850 ش 

كة أفنان الخليج للتجاره والمقاوالتظفار2173271 ش 



مؤسسة الشياس للتجارة والمقاوالتظفار2087154

المستقل لألعمال التجاريةظفار1403164

وتظفار1412854 باب حبر

ق الدولية للتجارة و االستثمارظفار1433514 كة قمم الرس  ش 

مؤسسة دنيا الروائع الوطنية للتجارة ش م مظفار1283449

كة االسناد األول للتجارة والمقاوالت ش م مظفار1092958 ش 

كة كوثر الجنوب للتجاره والمقاوالت ش م مظفار2194724 ش 

كة كوثر عمان ش م مظفار1056066 ش 

المؤسسة الدولية للتنمية المستدامةظفار1325306

كة ريم العرب للتجارة والمقاوالت تضامنيةظفار2115190 ش 

الشبكة اإلقليمية للمسؤولية اإلجتماعية ش م مظفار1288836

ش   رك    ة التكام      ل للنق    ل الع    ام الب    ري والبح     ري والخدمات التجارية تضامنيةظفار1292306

ي للتنميه واالستثمارظفار1173390
اسكانز

كة شفشاون للتجارة والمقاوالت توصيةظفار2209918 ش 

وكيماويات والمداد ش م مظفار1130247  ش م م0مسقط الوطنية للبب 

الفاضل العربية ش م مظفار1084254

كه حيف الوطنيه للتجاره والمقاوالت ش م مظفار2084511 ش 

يظفار1043812 شوامخ منخر

كه علي بن سالم بامخالف واوالده للتجاره توصيةظفار2103354
ش 

كه بن باشا الحديثه للتجاره والمقاوالت   تضامنيهظفار1130445 ش 

نهضة الشويميه للتجارة والمقاوالتظفار1411656

كه مرباط العامره تضمانيه للتجاره تضامنيةظفار1042804 ش 

ق االوسط للوكاالت الشاملة ش م مظفار1147574 الرس 

مؤسسة بن مطيع للتجارة والمقاوالتظفار1249526

مؤسسة عطر اللبان التجاريهظفار2034034

كة جنيف المتحدة للتجارة ش م مظفار1038872 ش 

مؤسسة العليا الشامله  للتجاره والمقاوالتظفار2017458

كة نور سعيد بيت حولي للتجارةظفار1421944 ش 

كة ضوء القمر للمشاري    ع العرصيةظفار1406644 ش 

مؤسسة معتوقه بنت فؤاد محبوب للتجارةظفار1421087

ات الجنوب للتجارة ش م مظفار2081911 كة خب  ش 

مؤسسه ابو نواف الشامله للتجارة ظفار2199610

كه رزان للتجاره ش م مظفار1181980 ش 

مقىه ابتسامه لذيذه ش م مظفار1187731

مؤسسةالفاروق للتجارة والمقاوالتظفار2022222

ي ش م مظفار2200660 مجمع ليا الطبر

كه الود المتحده للتجاره والمقاوالتظفار1024881 ش 

حقيقة فتح للخدمات التجاريةظفار1414360

مؤسسه شمر للتجارهظفار1240522

كة ابيار المتحدة للتجارةظفار1013656 ش 

عمي    للتجارهظفار2150115 مؤسسة نارص  البر

استبيان االولظفار1408422

مؤسسه خط االمل الشامله للتجاره والمقاوالت ظفار1017698

كة اللؤلو العربية الشاملة للتجارة توصيةظفار1280177 ش 

كه االداره للتجاره والمقاوالتظفار2052920 ش 

جناح الليلظفار1425111

ات سدح للتجارةظفار1424618 كة بحب  ش 

كه العنوان الحديثه للتجاره تضامنيةظفار1138672 ش 

مؤسسه حديقه الزهور للتجارة ظفار1092128

كة المسات الفنية للخدماتظفار1422474 ش 

مؤسسة بن عبدالكريم الشنفري للتجارة و المقاوالتظفار2052393

ب العالميةظفار1367035 مشاعل المضب 



مؤسسة شيماء للتجارة والمقاوالتظفار1410518

كة مجدي صنجور الشاملة للتجارة والمقاوالتظفار1415911 ش 

عبدهللا سعيد خوار للتجارة تضامنيةظفار1285010

كة شعاع شليم للتجارة والمقاوالت ش م مظفار1172556 ش 

كة شليم الحديثه لخدمات حقول النفط تضامنيةظفار1209403 ش 

ي للتجارةظفار1437113 كة عبدالعزيز سالم فارس الجنيبر
ش 

كة سيوح  محويس للتجاره والمقاوالت تضامنيةظفار2138344 ش 

مصنع ظفار لالحذيه والمنتجات الجلديه  ش م مظفار1187502

مؤسسة الخدمات العامةظفار1418560

كة صاروخه البطحريةظفار1427338 ش 

وردة الصحراء الشاملةظفار1405974

اصداء النجاح للتجارةظفار1328343

كة جوهرة الفنار للتجاره والخدمات ش م مظفار2207656 ش 

كة هالالذهبية للتجارةوالمقاوالتظفار1012667 كة منطقة حرة)ش  ش م م (ش 

خطوط المدينه لألعمالظفار1421566

مؤسسة زهرة الخليج الماسية للتجارهظفار1025434

كة دانة صالله الجديدة للتجاره ش م مظفار1324445 ش 

كة بحر الشمال الشاملة للتجارة والمقاوالتظفار2108470 ش 

ات العرب الشاملة للتجارةظفار1337029 مؤسسة خب 

ألفاء لالعمالظفار1425875

مؤسسة ابن سامه للتجارة و المقاوالتظفار2158604

ي تضامنيةظفار2008645
كه العدنانز ش 

كة الكرامه الهندسية تضامنيةظفار1172690 ش 

مؤسسة بن قنبر الشنفري بيت تيسب  للتجارهظفار1423591

مؤسسة احمد سعيد الدعن للتجارةظفار1428562

منتجع الشاطي للسياحة ش م مظفار2137666

مؤسسة قرطبه للتجاره والمقاوالتظفار2017164

كة ريسوت لالنشاءات ش م مظفار1018231 ش 

مؤسسة طارق عوض المتحدة للتجارة والمقاوالتظفار1420286

ف للخدماتظفار1190159 مؤسسة ابن الرس 

كة هضاب الشويمية للتجارة للمقاوالتظفار1422755 ش 

ق المتحدة للتجارةظفار1257121 مشاري    ع ش 

عبدهللا بن مبارك بن صنجور العمري لألعمالظفار1415683

مؤسسه الشهرة الشاملة للتجارة والمقاوالتظفار1188328

مؤسسة احمد بن عوض بن جمعان صفرارللتجارةظفار2039273

مؤسسة تسهيل مرباط للتجارةظفار1325958

كة الماسه لخدمات التنظيف ش م مظفار1007772 ش 

شموخ الجازر الدوليهظفار1420519

كة سهول الهناء للتجارة و االستثمارظفار1433484 ش 

مرمول العرصية لالعمالظفار1408838

كه الراهي الذهبيه للتجارهظفار1154872 ش 

مؤسسة سالم بن خالص رهام الجبلي للتجارة والمقاوالتظفار1408902

مؤسسة  التكامل الجنوبية للتجارة والمقاوالت ظفار1080430

مفاهيم العالمية للتجارة واألعمالظفار1400371

مؤسسة المنابر الوطنية للتجارة والمقاوالتظفار2038196

كة مرتفعات حموت الجديدة للتجارةظفار1401908 ش 

ز علوي مقيبل للتجارةظفار2023385 مؤسسة حسي 

كة الرؤية الحديثة لألستثمارظفار1131960 ش 

كة الجيل الثالث المتحدة للتجارة ش م مظفار1244165 ش 

ق للتجاره والمقاوالتظفار2101793 مؤسسه ابراج الرس 

كة رواشي صالله العرصيه للتجاره ش م مظفار1343705 ش 

كه رصوح مرمول للتجارة والمقاوالتظفار1040129 ش 



منازل مجان العرصية للتجارةظفار1378026

مؤسسة ام وضاح للتجارة والمقاوالتظفار1424913

مناظر مرباط الجنوبية للتجارة والمقاوالتظفار1413754

مؤسسة جميله عبدهللا مبارك العمرية للتجارةظفار1427522

كة شمس السعاده للتجارة والخدمات توصيةظفار2157993 ش 

ق المثالية لالعمالظفار1419123 نجوم الرس 

كة مشاري    ع علي احمد المهري لالعمالظفار1407525
ش 

مؤسسة االنسه روز للتجارةظفار1248238

شموخ الوطن لالعمالظفار1407862

كة المها للمصاعد والمقاوالتظفار1166486 ش 

ي ش م مظفار2026775
كة مبانز ش 

مؤسسة أنغام العز الحديثة للتجارة واألعمالظفار1416605

كة صحاري ثمريت للمشاري    ع الرائدهظفار1417232 ش 

رايه للخدمات التجاريةظفار1427207

مؤسسة قمة مودن للتجارةظفار1407067

كة السواحل الشاملة للتجارةظفار1048635 ش 

مؤسسة جنائن عوقد للتجارةظفار2192357

مؤسسة حوجر للتجارة والمقاوالتظفار2044722

جنوت للتجارة و الخدماتظفار2150158

كه ظفار للمقاوالت الكهربائيه ش م مظفار1099527 ش 

مزايا ريدان المتكاملة للتجارةظفار1422407

سنابل العطاء للتجارةظفار1290276

كة خط االتحاد لالعمال الرائدةظفار1424059 ش 

كة مدى الجزيرة المتحدة للتجارة ش م مظفار1290097 ش 

مشاري    ع ريمان الجنوب للتجارة والمقاوالتظفار1034338

كة النومسية للتجارة توصيةظفار2114909 ش 

كة البهجة الدائمة للتجارة ش م مظفار1071452 ش 

مؤسسة يامال للتجارة والمقاوالتظفار2162997

درب طرفيت الدوليةظفار1408900

ي بن محمد المهدلية للتجارةظفار1401546 مؤسسة غنيمة بنت ناحر

مؤسسة دالل المهدلية للتجارةظفار1322020

كة لمار الدوليةظفار1386454 ش 

ز ش م مظفار1209147 كب 
الحلول برمجيه الب 

م عبدالعزيز علي عبدهللا الحبس  للتجارة والمقاوالتظفار2210720

وز الهندسيه للتجاره والمقاوالت ش م مظفار1106336 كه الصقر والفب  ش 

هللا فرج بيت فرج للتجارةظفار1422508 كة سيوون فرج خب  ش 

مؤسسة سعيد بن محمد بن مسعود تبوك للتجارةظفار1051687

مؤسسة نجوم الباديه للتجارة  والمقاوالتظفار2055147

كة همم ظفار لألعمال ش م مظفار1410875 ش 

كة العروة المتحدة للتجارة توصيةظفار1104142 ش 

مؤسسه سيوح ذهبون للتجاره والمقاوالت ظفار1079345

المراسيم العربيهظفار1203939

فيصل بن سالم لالعمال التجاريةظفار1430414

يظفار1341554 األختيار األول الذهبر

كه أبو تيمور للتجاره توصيةظفار1075213 ش 

مشاري    ع التجارة العموميةظفار2017407

ي المتحدة تضامنيةظفار1055653
ز
مشاري    ع الصاف

مؤسسه عبدهللا بن محمد احمد العوائد للتجاره والمقاوالت ظفار1114977

ز الدولية للتجارةظفار1436923 مؤسسة عواد عبدالحكيم شعبي 

مؤسسة مرتفعات النجر للتجارة و المقاوالتظفار1350763

كة بن مالزي للتجاره ش م مظفار1010073 ش 

كة ابو دانه لتأجب  المعدات والتجارة توصيةظفار1346799 ش 



ش رك  ة ألح  ان ط   اق ة الشامل  ةظفار1411360

األغذية الممتازة ش م مظفار1144249

مشاري    ع ظفار الرائدةظفار1144775

كة عبدهللا بن عقيل للتجارة والمقاوالت ش م مظفار1011551 ش 

محطة السعاده للوقود والخدمات ش م مظفار2111772

كه االرجوان لالستثمار تضامنيةظفار1113382 ش 

مؤسسة نور سليمان للتجارةظفار1432241

مؤسسة مجان الكاملةظفار1259287

كه بن سمودة الدوليه للتجاره والمقاوالتظفار1164434 ش 

الغايه لالعمال المتكاملة ش م مظفار1208891

ق الدولية للتجارة تضامنيةظفار1314604 ز الرس  كة ياسمي  ش 

سعد عكعاك للمشاري    ع الشاملةظفار1324224

ضفاف الريف المتحدةظفار1417219

مؤسسه عبدالعزيز محمد عمر الشحري للتجاره والمقاوالت ش م مظفار2014785

عياده المرزع ش م مظفار2046687

كه صالله لالنشاء والتعمب  والتجاره تضامنيةظفار2000059 ش 

كةالمحيط للتجارة والمقاوالت ش م مظفار2016443 ش 

مطابع ظفار الوطنيه تضامنيةظفار2002450

مؤسسة عامر بن مطر احمد سجليل الشنفري للتجارةظفار1045321

مرش ظفار لألعمال التجاريهظفار1287561

مؤسسه ابن المردوف للتجارهظفار2042827

الجزيره العربيه للخدمات اللوجستيه تضامنيةظفار1059552

الغربية لالعمال التجاريةظفار1412466

فنس الرائدةظفار1400208

ي للتجارة    تضامنية  تضامنيةظفار1073008
كة الجديانز ش 

الضاري للتجارة والمقاوالتظفار1413338

مؤسسة الحوار الذهبية للتجارةظفار1314616

مؤسسه علي بن محاد عامر العمري للتجاره والمقاوالت ظفار1115836

كة بن العمري للتجارة تضامنيةظفار1143401 ش 

كاه للتجارة والمقاوالت ش م مظفار2109450 كة علي بن محاد العمري وش 
ش 

كة محمود عامر العلوي لألعمال التجاريةظفار1431212 ش 

فاء الحريزي للتجارةظفار1430358 كة بخيته بنت محاد بن سالم الرس  ش 

كة سما السعادة الدولية للتجارة والمقاوالتظفار1418673 ش 

مؤسسة أساس ريدان الشاملة للتجارةظفار1282633

صالله الحديثه للتجميلظفار1343160

كه الخدمات الرسيعه الشامله ش م مظفار1057832 ش 

مؤسس  ة طي بة المزيونة للتج   ارة ظفار1193636

جميلة رمضان سيالم لالستثمارظفار1410453

المنطقة العالمية للتجارة والمقاوالتظفار1358645

ي الموالح للخدمات التجاريةظفار1176171
كة مبانز ش 

كةالبتول الحديثة للتجارة ش م مظفار1105281 ش 

كة مسك اوبار الوطنية للتجاره ش م مظفار1144900 ش 

أمواج الصباح الماسيةظفار1403629

الوحدة للتطويرظفار1440911

كة مرب  ع الخليج للتجارة والمقاوالتظفار1062399 ش 

كه المدى لالنشاءات ش م مظفار1108533 ش 

مؤسسة هيبه بنت سهيل بن عزم العمرية للتجارة والمقاوالتظفار1414777

مؤسسة زخات مطر المتحدة للتجارةظفار1114576

كة تعمب  للخرسانه الجاهزه توصيةظفار1063042 ش 

مؤسسة محمد بن حامد البخيت فاضل للتجارة ظفار1194288

مؤسسة السمو الباهي للتجارة والمقاوالتظفار1003667

مؤسسة أمواج الفلج الحديثة للتجارةظفار1275284



اإلدارة الدولية للتجارة واإلنشاءات وخدمات النفط والغازظفار1301215

مؤسسة الفريق الواحد للتجارةظفار1287111

كة فهيم ظفار الجنوبية للتجارة والمقاوالتظفار1408839 ش 

يظفار2018470
المطعم الصيبز

ان للتجارةظفار1200936 موسسة فهد عمب 

شواطي رخيوت الدوليهظفار1426198

مؤسسه المنافس األول للتجارةظفار1404933

مركز المعرفة للثقافة والتنميةظفار1238706

ي للتجارةوالمقاوالتظفار2152452 مؤسسة محمد بن عامر مسعود الكثب 

مؤسسه ابو ليث المتحده للتجاره  ظفار1175507

ميادين طاقة لالعمالظفار1406102

المراسم الذهبية لالعمالظفار1420407

كة علي عوض للتجارةظفار1366976
ش 

سعيده بنت سعيد العالميةظفار1417670

ي للتجارةظفار1410380 مالك سالم الكثب 

وداد بنت شعبان بن خادم للتجارةظفار1417824

مؤسسة المدينة الفاضلة المتحده للتجارة والمقاوالت ظفار1189649

كة ابو يوسف المهري وأوالده للتجارة و المقاوالت تضامنيةظفار2120666 ش 

كة المدد المتحدةظفار1302129 ش 

ش م م (المنطقه الحره بصالله)كارميوز مجان ظفار1167003

كة االسد العالميةظفار1140434 ش 

ونزية للتجارة والمقاوالت ظفار1188522   مؤسسة االبعاد البر

كه خريف ظفار المتحده للتجاره والمقاوالتظفار1154584 ش 

الوثبه للمقاوالت الفنية والهندسية ش م مظفار1039259

 ش م م0اعمار الخليج الحديثة ظفار1133527

صاللة للخدمات التجارية والصناعية ش م مظفار1209270

كة ضواحي صحلنوت المتحده للتجارهظفار1419395 ش 

ة المعالي للتجارة ظفار1085589 مؤسسة مسب 

ز ش م مظفار1130212 كة الدقة للتثمي  ش 

الضواحي العرصية الشاملةظفار1291585

مؤسسة الراية الشامخة للتجارةظفار1309203

كة الشيوخ األولظفار1404373 ش 

يه بنت خصيب بن سالم للتجارة والمقاوالتظفار1411480 كة صبر ش 

مشاري    ع حد الجنوبظفار1376728

ساس الغربية لالعمالظفار1405398

ز الممتلكات ش م مظفار1186424 الوسيط لتثمي 

كة اسماء بنت سعيد الجنيبيه للتجارهظفار1128887 ش 

كة ريما العالمية لالعمال التجاريةظفار1417788 ش 

كة فاطمة بنت سعيد بن سعود الجنيبية للتجارهظفار1014088 ش 

ز ش م مظفار1404667 ثراء نحب 

ق االوسط لالعمال الدولية والعالميةظفار1392175 الرس 

كة عامر محاد العمري الشاملة للتجارةظفار1427743 ش 

كة النارص للتجارة والنقل توصيةظفار1082372 ش 

يكه للتجاره تضامنيةظفار2206846 كة عامر بن سالم عامر بيت رجحيت وش  ش 

الرفد لأل عمال التجاريهظفار1340971

مؤسسة حميد لملوم للتجارة و المقاوالتظفار1422439

مؤسسة طارق بن غانم بن علي فاضل للتجارةظفار1001845

كه االصدار الجديد للتجاره والقاوالت تضامنيةظفار1144935 ش 

مؤسسة امل بنت خميس للتجارةظفار1429295

ي العالمية للتجارةظفار1441045
كة احمد بيت سبب  ش 

مؤسسة االكثم عبدالرحمن عوض بيت سليم للتجارةظفار1427165

مؤسسة انتظار بنت عبدالرسول سعيد بيت الشب للتجارة والمقاوالتظفار1434226



مؤسسة نعمان عرفة رمضان بيت سليم للتجارةظفار1427177

جواهر مرباط لألعمالظفار1416937

أبراج ظفار للخدمات المتكاملةظفار1331699

مؤسسة افاق التجديد للتجارة و المقاوالتظفار1403295

موسسة علوي عمر باعمر للتجارةظفار1237126

مؤسسة ابن المستعد للتجارةظفار1038649

كة الرصوج المتحده للتجارةظفار1219951 ش 

سانه العالميه للتجاره والمقاوالت ش م مظفار1102359 كه الب  ش 

مؤسسة اللبان االبيض للتجارهظفار1307906

ز خالد الشاملة للتجارة والمقاوالتظفار1425466 كة أمي  ش 

مؤسسة مثايل التطويرظفار1380635

ي للتجارةظفار1169735 مؤسسة فيصل بن سعد بن بخيت النونر

كة رصيد الخليج الشاملة للتجارةظفار1416962 ش 

القمة للتموين واالعمال التجاريةظفار1402310

ي للنقل والتجارهظفار1102857 مؤسسه المحتبر

مشاري    ع طفول محمد سعيد عموش الحديثةظفار1420919

كة مرتفعات السان العالمية لألعمال التجاريةظفار1421910 ش 

ش م ع م (منطقة صاللة الحره)أوكتال ظفار1008995

مؤسسة تالل ظفار للتجارهظفار2055376

ه للتجارهظفار1274533 ز مؤسسة الحركه المتمب 

طواف الصحراء ش م مظفار1249594

مؤسسه اللبان الشامله للتجارهظفار1064050

ز لألعمالظفار1409398 راية أتي 

حمده محمد لألعمالظفار1419457

مشاري    ع خط العرب المتحده للتجاره والمقاوالت ش م مظفار1149999

كه المهد الشامله للتجاره والمقاوالتظفار1092443 ش 

مشاري    ع خط العرب الفضيةظفار1334059

وت للتجاره توصيةظفار1237716 ز روافد كب 

كة نرصه شمالن البطحرية للتجارهظفار1422231 ش 

ق الدوليه للتجاره توصيةظفار1265867 كه ضوء الرس  ش 

كة قرص البخور ش م مظفار1327234 ش 

ي للتجارةظفار1425819 سالم علي سالم رياس الكثب 

مشاري    ع طفول سالم سعيد شطنة ثوعار للتجارةظفار1418776

كة الشفق للكهرباءظفار1224810 ش 

مؤسسة سعيد عيس تمان حاردان للتجارة والمقاوالتظفار1403763

ق للتجارة والمقاوالتظفار2179989 مؤسسة مشارف الرس 

المروج اللوجستية لالعمالظفار1427143

قيصد لالعمالظفار1408137

ابو المعتصم لمواد البناءظفار1236095

مؤسسة الصفوه للتجارة ظفار1013243

مؤسسة برق الجزيرة للتجارة والمقاوالتظفار2188040

ي الخليج الشاملة للتجارةظفار1000398 مؤسسة روانر

نور نصيب فرج للمشاري    ع الوطنيةظفار1431707

مؤسسة بخيت احمد علي رجحيت للتجارة والمقاوالتظفار1435658

كة انوار الطائف للتجارةظفار1017084 ش 

ي للتجارةظفار1429411 كة محمد بن عبدالمجيد بن كاتم التيسب  ش 

كة ظفار للطاقه الدوليهظفار1403308 ش 

مؤسسة ريم للمقاوالتظفار1419495

كة رمز العاصفة للتجارة والمقاوالت توصيةظفار1219769 ش 

ريتاج المدينه لالعمالظفار1385536

مؤسسة ركن الجزيرة الشاملةظفار1268215

كة ابتسامة الفضية للتجارةظفار1296644 ش 



مؤسسة درع مرباط للتجارة والمقاوالتظفار1009203

مؤسسة االحصاء للتجارة و المقاوالتظفار2057360

كه الخط الساحن لخدمات النفط واالنشاءات تضامنيةظفار2146851 ش 

كائه للتجارة ش م مظفار1343615 كةالعامري وش  ش 

كه سما عوقد العربيه للتجاره تضامنيةظفار1147107 ش 

كة شموخ األناقة لإلستثمار ش م مظفار1344033 ش 

كة طالل لألعمال التجاريةظفار1426296 ش 

ي المزيونة النموذجية لالعمالظفار1416394 كة روانر
ش 

الوردة الحمراءظفار1202014

كة أحمد محمد علي العامريظفار1418016
ش 

الفياض للخدماتظفار1390484

أبراج نجودن للنقل والخدماتظفار1343894

كة الباحه المتحدة للتجارة توصيةظفار1043248 ش 

سحايب الجازر لالعمالظفار1408733

كة قمم الموج العالمية ش م مظفار1370032 ش 

كه االوائل الدوليه للتجارهظفار1206667 ش 

حسن مسلم محاد جعبوب للتجارةظفار1420433

مؤسسة أرزات لألعمالظفار1411783

مؤسسة نصيب بن مستهيل بن نصيب احماد الشحري للتجارة والمقاوالتظفار1174107

كة النمارق للتعدين ش م مظفار1254697 ش 

مؤسسة عبدالكريم عبدالعزيز الزدجالي للتجارةظفار1407455

كة النوخذه الشامله للتجاره ش م مظفار1007639 ش 

كة دامس للتجارة والمقاوالت ش م مظفار2011158 ش 

مجان الذهبية للخدمات التجاريةظفار1425047

ات رزات للتجارة والمقاوالتظفار1023085 كة خب  ش 

كة الحدود المتحدة للتجارة والمقاوالت ش م مظفار1072066 ش 

مؤسسة سفوح غدو الشامله للتجارةظفار1394937

مؤسسه سالم سجليل للتجاره والمقاوالت ظفار2111411

كة الثقة العربية للتجارة و المقاوالت ش م مظفار2190532 ش 

أسوار لإلعمال الدولية الحديثةظفار2008980

مؤسسه مطرح بنت خادم محمد البطحري للتجارهظفار1021608

هبة ظفار العالميةظفار1400800

مؤسسة احمد تبوك للتجارة والمقاوالتظفار1422795

ي ضلكوت للتجارة واالعمالظفار1400885 روانر

كة أمتياز هرويل االهلية ش م مظفار1233222 ش 

احمد برمديه عكعاك للتجارةظفار1361741

ثراء رصفيتظفار1399876

مؤسسة ابن كلن للتجاره والمقاوالتظفار1128322

كة األمري للتجارة والمقاوالت توصيةظفار1309502 ش 

مؤسسة سالم بن سعيد مسلم العامري للتجارة والمقاوالتظفار2124866

مؤسسة محمد بن سعيد بن مسلم العامري للتجارة والمقاوالتظفار1003910

كة عزان بن صالح العويره للتجارهظفار1422897 ش 

الخدمات المساندة الخاصة ش م مظفار1159693

مؤسسة فهد احمد عاطي للتجارةظفار1430516

كه فرتاك المتحده ش م مظفار1082756 ش 

قناة األحقافظفار1403797

سعيدة الجازر للتجارة والمقاوالتظفار1415046

مؤسسة التخليص الرسي    ع الشاملة للتجارةظفار1332839

كة عمود الريف للتجارة والمقاوالت تضامنيةظفار2018551 ش 

السعادة العالمية لالستثمارظفار1405419

أبراج النماء العالميةظفار1407141

ز الشاملة للتجارة والمقاوالتظفار1377055 جي  إتحاد البر



كه الخليجيه لألسمده العضويه والبيولوجية ش م مظفار1147666 الرس 

كة الواثق للهندسه ش م مظفار1038753 ش 

كة قوافل الريف العربية للتجارةظفار1403061 ش 

كة الوطنيه لالعمال الفنيهظفار2166763 الرس 

كة الناس للتجارة ش م مظفار2204711 ش 

يا الماسيه للتجارة و المقاوالت تضامنيةظفار2072580 كة الب  ش 

ي ش م مظفار1182829 كه الستار الذهبر
ش 

وي    ج التجاري ش م مظفار1068713 مسقط للب 

ش م م_ خليج اسيا المتحده ظفار1190325

السعيدان العالمية ش م مظفار1146935

النرص الفنية ش م مظفار1280010

كه دلتا الذهبيه للتجارة والمقاوالت ش م مظفار1093626 ش 

مؤسسة نائف بن حامد بن عامر بن فاضل للتجارة والمقاوالتظفار1014094

ق الدولية ش م مظفار1238413 مشاري    ع مرس 

كة نور العرب للتجارة والخدمات ش م مظفار1264441 ش 

كه بن عروبه للخدمات العامه ش م مظفار1154668 ش 

سوق نايف التجاري ش م مظفار1007282

مؤسسة سامي بن حامد بن عامر فاضل للتجارة ظفار1204757

كة صاللة لالنماء و االعمار ش م مظفار1015811 ش 

كة ظفار الشامله للتجارة و المقاوالتظفار2193604 ش 

أعمار ظفار لإلستثمار ش م مظفار1434325

كه المختار اللوجستيه ش م مظفار1187085 ش 

كه المواكب للتجاره والخدمات ش م مظفار2101920 ش 

كة المختار للتجارة والمقاوالت ش م مظفار2021820 ش 

كة المظله للتجارة والمقاوالت ش م مظفار2028867 ش 

جرس هرويلظفار1235616

كة الحصافه للتجارة والمقاوالت ش م مظفار2110482 ش 

االنمائيه الشامله للتجاره والمقاوالت ش م مظفار2233207

كة للتجارة والمقاوالت توصيةظفار1083525 كة أنهار البر ش 

حبارى للمشاري    ع المتكاملةظفار1419758

ر للتجارةظفار2233622 ز مؤسسة المب 

ريف الجنوب للتجارة والمقاوالتظفار1425362

كة الوالية الذهبية للتجارة ش م مظفار1254552 ش 

كه جنوت العرصيه للتجارةظفار1422581 ش 

كة بهجة الريف المتحدةظفار1409942 ش 

كة المرسة الذهبية للتجارة والمقاوالت ش م مظفار1005477 ش 

كه الطاحونه للتجاره والخدماتظفار1050372 ش 

دارنا للتجارة والمقاوالتظفار1242738

كة الوطنية للمقاوالت ش م مظفار1237203 ش 

كة النجد الدوليه للتجاره والمقاوالت ش م مظفار1097524 ش 

مؤسسة معبر السعادة للتجارةظفار1076245

كه بصمة صالله للتجاره ش م مظفار2196891 ش 

كة االبهام االيرس للتجارة ش م مظفار1003283 ش 

كاه للتجارة والمقاوالت ش م مظفار2160790 ي وش  كةجامنداس كيمخر ش 

مؤسسة سليم بن علي النوه شارب قمصيت للتجارةظفار2103656

كة امواج الريدة للتجارة والمقاوالت ش م مظفار2154757 ش 

مؤسسة محمد بن حفيظ بن محمد باعمر للتجارةظفار1250579

مؤسسة سالم بن سهيل بن محفوظ زعبنوت المهري للتجارةظفار1117547

افاق للتقنية العالمية ش م مظفار1283587

مؤسسة غرب الغربية للتجارةظفار1434487

المزيونة الهندسية للتجارة والمقاوالتظفار1414910

مشاري    ع باشة بنت مرزوق البطحرية للتجارةظفار1427599



كة البطحرية لألعمالظفار1430985 ش 

كة التجارة العربية للخدمات والمقاوالت تضامنيةظفار2039591 ش 

خدمات الحديثةظفار1421493

ي المتحدة لالعمالظفار1417882 مشاري    ع منخر

ثراء جنوتظفار1402251

كه موارد الخليج للمقاوالت واألعمالظفار1224463 ش 

كةالنهار الذهبيه للتجاره ش م مظفار1149591 ش 

مؤسسة مرباط المتحدةظفار1413884

مؤسسة شموخ البليد للتجارةظفار1116064

كة دار سدح الشاملةظفار1400211 ش 

يز ليمتد ظفار1099592 ش م م (منطقة حرة بصاللة  )اسوسياتد اند سب 

وهج العطاء للتجارةظفار1316211

ساجده البلوشية لالستثمارظفار1439845

نهضة الشويمية الشامخهظفار1414277

وردة محمد لالعمالظفار1410731

ز ريدان للتجارة ش م مظفار2152126 مشاري    ع كبز

نخيل الجنوب للخدمات التجاريةظفار1420016

مؤسسة الرهاده الشاملة للتجارةظفار1064739

ات مجان للتجارةظفار2177285 مؤسسة خب 

ي للتجارة والمقاوالتظفار2199718 مؤسسة علي اجهام مسلم الكثب 

يظفار1438457
كة علي بن عبدالكريم بن محمد البلوش 

ش 

كة رحمة البطحرية للتجارهظفار1424733 ش 

كه ابراج الشويمية للتجارهظفار1421554 ش 

مثيلة البطحرية للتجاره والمقاوالتظفار1415988

مؤسسة نايف بن حسن بن لبخيت فاضل للتجارةظفار2123878

كة سماء طاقه للتجارة و المقاوالتظفار1022745 ش 

كة شموخ الشويميه الشاملة للتجاره تضامنيةظفار1232473 ش 

مؤسسه شموخ الشويميه للتجاره والمقاوالت ظفار2205831

كه ضواحي المدينة للتجارة والمقاوالتظفار1435623 ش 

مؤسسة علي الغزالي للتجارةظفار1315690

دربات لألعمال التجاريةظفار1399656

مؤسسه ضواحي صالله الحديثه للتجارة ظفار1099010

كه النهدي الذهبيه للتجاره والمقاوالت تضامنيةظفار1147554 ش 

كه أبناء عمر علوي للتجارة ش م مظفار2008890 ش 

كة المجازف العالمية للتجارةظفار1422307 ش 

ي للتجارةظفار2175886
مؤسسة سعيد بن مسلم بن محاد المعشبز

اء للتجاره تضامنيةظفار2173140 كة البقاع الخرصز ش 

نور الشويمية لالستثمارظفار1424284

كة العيناء للتجارة والخدمات المالحية ش م مظفار2125340 ش 

كة المراد الشامله للتجارة توصيةظفار1214919 ش 

 الشويميه الذهبيه للتجاره والمقاوالت ش م مظفار1016744

ي الريف للخدمات التجاريةظفار1423999
ز
فياف

كة عمران المتحده للتجاره والمقاوالت ش م مظفار1245619 ش 

مؤسسه الهمه العالميه للتجارهظفار1202104

كة نحيلة الجنيبية للتجارةظفار1417801 ش 

كة قمم صنعاء للتجارة والمقاوالت توصيةظفار1001114 ش 

ش م م (المنطقه الحره بصالله)القمه عبر الخليج للتصنيع ظفار1215093

ش م م (صالله)محالت و صيدلية مسقط  ظفار2008548

كة اسامه بيت فريد الشاملة للتجارة والمقاوالتظفار1425789 ش 

كة التواضي الشامله للتجارة والمقاوالت ش م مظفار1036691 ش 

مؤسسة فاطمة نصيب بشب  للتجارةظفار1433056

يظفار1430978 كة امينه نارص فارس الجنيبر ش 



ش م م (المنطقة الحرة بصاللة )اوكيو للميثانول ظفار1830503

بثات الدولية للمقاوالت اإلنشائيةظفار1415653 ش 

كة انوار الصباح للتجارةظفار1431079 ش 

ي للتجارهظفار1019967
مؤسسه احمد بن عامر سهيل المعشبز

االنوار الجنوبية المتحدة للتجاره والمقاوالتظفار1406703

مؤسسةحبر األمة للتجارهظفار1280438

اء العالميه للتجارة توصيةظفار1219403 المدينة الخرصز

كة كب  المتحده للتجارة توصيةظفار1210748 ش 

مؤسسة البهدور للتجارة والمقاوالتظفار1005977

كة التضامن االول للتجارة ش م مظفار1351823 ش 

التقنيات الفائقة للحلول واالستثمارظفار1065181

مدرسة صالله العالميه  ش م مظفار1089796

مؤسسة الكواذي الدولية للتجارةظفار1275743

اساس العربية الشاملة للتجارة والمقاوالتظفار1396009

واحة الرمال العربيه للتجارة و المقاوالتظفار2068362

مشاري    ع زخر الوطنية للتجارةظفار2207079

كة نمر للمقاوالتظفار2141990 ش 

ز نسيم الجحلة لألعمالظفار1423317 كة رياحي  ش 

ي الحديثة ش م مظفار1315600
 
ف كة المحيط الرس  ش 

كة الكسارات المتحده تضامنيةظفار2196018 ش 

كة ام طيف الماردية للتجارة توصيةظفار1336006 ش 

كة الرايه العالمية لالعمال التجاريةظفار1427561 ش 

مؤسسة أمل مسلم للتجارةظفار1420860

كه فجر عمان للتجاره والمقاوالت تضامنيةظفار2042460 ش 

كة األيام  للتجارة توصيةظفار2210207 ش 

كة الكنار للتجارة والمقاوالت توصيةظفار2221632 ش 

زظفار1390251 سهول حدبي 

كة عيلة البطحرية للتجارهظفار1422472 ش 

المرع    ي الهندسيةظفار1333141

الرؤيه للحلول التقنيه ش م مظفار1153649

كه اثرياء العرب للتجاره ش م مظفار1200964 ش 

كة خطوط الريف المتحده للتجارهظفار1392582 ش 

مؤسسة نافجة البطحرية للتجارهظفار1421815

رواشي زخر العالمية للتجارةظفار1423208

حليمه الجنيبية للتجارة والمقاوالتظفار1426344

كة الزاهر المتحدة ش م مظفار1018709 ش 

ونزية للتجارة ش م مظفار1320739 كة االحسان البر ش 

ي ش م مظفار1093184 مجمع الزاهر الطبر

مؤسسة الجحفلي للتجارة والمقاوالتظفار2035936

كة نمر للخدمات التجاريةظفار1434857 ش 

كة مناوي  الخب  الشاملة للتجارة  توصيةظفار1116242 ش 

مؤسسة جرزيز العرفيه للتجارة واالستثمارظفار1418286

الفهد لالعمال ش م مظفار1280557

مؤسسة جبجات للتجارة والمقاوالتظفار2063280

كة جنائن صالله العالمية للتجارة ش م مظفار1277833 ش 

مؤسسة طيبة السعادة لألعمالظفار1417471

ق للتجارةظفار1406054 فياض الرس 

كة أمبب  للتجاره والمقاوالتظفار1422753 ش 

كة ايمان بنت عامر سعيد حركون العمري للتجارةظفار1403009 ش 

أيقونة الموضةالمتكاملة تضامنيةظفار1409453

كةأيمن للتجارة ش م مظفار2034786 ش 

دار العاصمة الشامله للتجاره واالعمالظفار1402222



كة ظفار إلدارة المرافق ش م مظفار1391600 ش 

مؤسسة وادي مطورة للتجارةظفار1285617

كة الحضارة العربية للتجاره والمقاوالتظفار1070574 ش 

كة ارماك للتجارة و المقاوالت ش م مظفار2189585 ش 

مؤسسة سالم بن احمد بن سالم باعمر للتجاره والمقاوالتظفار1016117

كة خطوط قريات النموذجية للتجارةظفار1404523 ش 

كة عماد جمعان للتجارة واالعمالظفار1431727 ش 

كة امواج العرب للتجارة والمقاوالتظفار2154528 ش 

مركز المالك االبيض العالميظفار1245581

ة للحلول التجارية ش م مظفار1298055 ز المب 

مؤسسه الزوامري الدوليه للتجاره ظفار1192464

نواحي الدقم للتجارةظفار1331196

فاطمة احمد علي لالعمالظفار1427322

خديجة سعيد لالعمالظفار1438625

كةريدان الجديدة للتجارةظفار1303094 ش 

ة للتجارةظفار1416334 ز كة المستقبل المتمب  ش 

مؤسسة إعمار ريدان للتجارة و المقاوالتظفار1293520

السحاب للمصاعد ش م مظفار1281584

كة اوفل الهندسيه ش م مظفار1244479 ش 

كة االقمار الحديثه ش م مظفار2109719 ش 

اء للتجارةظفار1414904 أوراق اللبالب الخرصز

مثيل لالعمالظفار1406105

طقس الجبل للتجارة والمقاوالتظفار1430551

كة سعاده الجنيبة لالستثمارظفار1417662 ش 

ي الغربيه الشاملةظفار1410060 روانر

االوتار المتحركة العالمية للتجارةظفار1412417

جميله عمر لألعمالظفار1417586

كة امنه بنت سعيد بن محمد ثوعار للتجارهظفار1401631 ش 

ام السعد بنت احمد لالعمال التجاريةظفار1421591

العهد الحديث لالعمالظفار1383918

التقدم الشاملة لالعمالظفار1439668

مؤسسة روان بنت طناف بن مصبح الهدابية للتجارةظفار1421405

عي للتجارةظفار1418373 كة بخيت احمد محمد البر ش 

مؤسسه الرأفه للتجاره والمقاوالتظفار2008831

مؤسسه هبايب نجد للتجاره والمقاوالت ظفار1160299

سد الخليج للهندسه والخدمات واالنشاءات ش م مظفار1213777

كة مشاري    ع الصحراء للتجاره والمقاوالت ش م مظفار2012898 ش 

مؤسسة انوار الحضاره للتجارةظفار2149435

كة دار الرخاء المثالية للتجارةظفار1400721 ش 

اليان الشاملهظفار1335853

كة المتحدون العرب للتجارة ش م مظفار2162466 ش 

مشاري    ع التنمية الجديدةظفار1422483

مؤسسة المأمون لحلول البناء للتجارةظفار1323517

اءظفار1338828 المحيط للطاقة الخرصز

االعتقاد لالعمال العالميةظفار1414606

مؤسسة درة المساكن للتجارةظفار1422265

مؤسسة عصام للتجارة والمقاوالتظفار1411373

امدادات المزيونه للتجارة والمقاوالتظفار1072227

مؤسسة الفرصة الذهبية الشاملة لألعمالظفار1415009

مؤسسة مبز بنت رجب بن سيالم بيت ايتاعظفار1361469

مؤسسة خط المهاجر للتجارة والمقاوالتظفار1016294

كة جسور فينس للتجارة والمقاوالتظفار1415769 ش 



كة المزيونة وشحن للتجارة والخدمات ظفار1110258 ش م م (المنطقة الحرة بالمزيونة )ش 

كة البستان للخدمات الزراعيه ش م مظفار1229068 ش 

كةضباب النجر للتجارة والمقاوالت ش م مظفار1296114 ش 

مؤسسة بدر بن سعيد خميس الكحالي للتجارةظفار1435495

كة عبد الرحمن بن عبد هللا بن علي رعفيت للتجارةظفار1412012 ش 

مؤسسة درب األمان لألستثمارظفار1405535

ظفار للهياكل والصناعات الحديدية ش م مظفار1039721

م ش م م0م0حمدان العالمية  للتعدين   شظفار1189305

موسسة ركن الجنوب الحديثه للتجارة والمقاوالتظفار1302001

التوحيد اإلستثمار والخدماتظفار1168608

كة قيم الوسط الشاملة للتجارةظفار1422299 ش 

كة هضاب الشويميه للتجارةظفار1416670 ش 

كة امجاد الوالية لالعمالظفار1398648 ش 

كه مبارك المهري للتجارة والمقاوالتظفار1423501 ش 

الرفعة الوطنيةظفار1425077

كة العمري للتنمية واإلستثمارظفار1408247 ش 

روضة براعم طاقة الخاصة ش م مظفار1343120

مؤسسة العرص الحديث للتجاره والمقاوالتظفار2027380

تدوين العربيةظفار1276054

كة عهد المكارم ش م مظفار1423713 ش 

نمر الوادي لالعمالظفار1414050

مؤسسة متكي للتجارةوالمقاوالتظفار2030470

مؤسسه الربيع الزاهر الشاملة للتجارهظفار1251052

طحنون بن راشد بن صالح السعيديظفار1419270

كة ابو  طحنون  للتجاره ش م مظفار2025825 ش 

كة طحنون وراشد السعيدي للتجارة تضامنيةظفار1138008 ش 

مشاري    ع خيار محمد سعيد شطنه ثوعار الشاملةظفار1406654

نورين الفنية ش م مظفار1102373

مؤسسة حسن بن احمد بن مسعود جعبوب للتجارةظفار1161586

ي يزن للتجاره والمقاوالت ش م مظفار1232570 كة روانر
ش 

كة التجربة المتحده للتجاره تضامنيةظفار1170573 ش 

كه التصميم الشامله للتجاره والمقاوالت   تتضامنيه  تضامنيةظفار1109202 ش 

كة غشنة الرغش للتجارهظفار1436909 ش 

ي للتجارة والمقاوالتظفار1370282 كة ابو انور الشجيبر
ش 

مشاري    ع عامر محاد سالم المهري الشاملةظفار1433969

افاق الجنوب لالستثمارظفار1420457

كة العالمية اللوجستية للخدمات والمقاوالت والتجارةظفار1190689 ش 

مشاري    ع موجا الدوليةظفار2207672

مؤسسة مرتفعات طرفيت للتجارةظفار1310575

كة النهدي الوطنية للتجارة  توصيةظفار2168812 ش 

القيادة الرسيعة للمشاري    ع الحديثةظفار1405286

مؤسسة مريم بخيت خريزي للتجارة والمقاوالتظفار1421353

شموخ الحصيلةظفار1407806

كة أبو عدي الحديثة للتجارةظفار1361428 ش 

الصفاء الذهبية لألعمالظفار1431297

بوابة السماء الدوليةظفار1406844

كة فهمي بن عوض بيت نصيب للتجارةظفار1431880 ش 

مؤسسة عبدالحكيم مهدي خميس بيت جبحون لالعمال والتجارةظفار1402750

الخليج للبنية التحتية ش م مظفار1283034

شليم لالنشاءات والصيانه ش م مظفار1375353

الخليج لالنشاءات المدنية والتعمب ظفار1370869

برج السماء الوطنيةظفار1385861



كة صالله للخدمات الميكانيكية توصيةظفار2145740 ش 

اوليفيا للسفر والسياحةظفار1315235

ي ش م مظفار2175592 مجمع الرعايه الفائقةالطبر

كة الطليعة االول للتجارةظفار1435456 ش 

مؤسسة زهرة الغيداء للتجارةظفار1097447

سالم احمد عامر هبيس للتجارةظفار1428563

نورة مسلم صالح هبيس للتجارةظفار1428487

فندق دربات السياحيظفار2081377

مؤسسة الرسهد للتجارهظفار1307265

كةنهضة ظفار للتجارة ش م مظفار2194295 ش 

مؤسسة سمو الغيد للتجارةظفار1299268

مؤسسة منار الجودة للتجارةظفار1336078

قية الشاملة للتجارةظفار1254001 مؤسسة أبرار الرس 

كة الفياض العربية للتجارة والمقاوالت ش م مظفار1334944 ش 

مؤسسة سعيد سالم محسن الحمر للتجارةظفار1327553

كه الفا للبالستيك ش م مظفار1038061 ش 

كه العمانيه للبناء والهندسه ش م مظفار1221625 الرس 

الفائز الذهبية لالعمال والخدماتظفار1420746

كة المناف الشامله للتجارة توصيةظفار1216623 ش 

مشاري    ع بن دبالن العالميةظفار1105671

كه بن دبالن الذهبيه للتجاره ش م مظفار1260070 ش 

كه بن دبالن الحديثه للتجاره والمقاوالت تضامنيةظفار1092285 ش 

المراشي المتحدةظفار1417374

كةوديان المزيونة الشاملة للتجارة تضامنيةظفار1104646 ش 

مؤسسة الركائز الذهبية للتجارة والمقاوالتظفار1006333

كة عمر بن محمد علي باعوين للتجارة توصيةظفار1154908
ش 

مؤسسة عمر بن محمد بن علي باعوين للتجارةظفار2159740

مؤسسة الوسام الشامل للتجارهظفار1060448

ونزيه الشامله للتجاره والمقاوالت تضامنيةظفار1155748 كه الصقور البر ش 

خدمات المشاري    عظفار1417404

الضياء للتقنية والهندسةظفار1380451

االركان العربية العالميهظفار1382521

عمار بن حامد بن سعيد العمري لالعمالظفار1423130

ي اليافعي للتجارةظفار1108295 مؤسسة علي بن أبوبكر ناحر

كة الجهد الفائق للتجارة و المقاوالت توصيةظفار2128551 ش 

القمه العربيه لإلستثمارظفار1236007

مؤسسة بن مويه الوطنية للتجارة والمقاوالتظفار1037352

مؤسسة أمالك مرباط الشاملة للتجارةظفار1243890

بثات لالستثمارظفار1426191 انوار ش 

كة للتجارةظفار1122780 مؤسسة عطاء البر

مؤسسة االنمائية العرصية للتجارة والمقاوالتظفار1214793

اف الشاملة لالستثمارظفار1411901 مؤسسة االحب 

األنوار لألعمالظفار1410301

موسسةسعيد بن محمد سعيد العامري للتجارةظفار1240458

ي للتجارةظفار1285136 مؤسسة وسط المحيط الذهبر

الخدمات العالمية االولظفار1326144

ديجان للخدمات التجاريةظفار1373848

كة االنواء الثابتة للتجارة تضامنيةظفار1130973 ش 

مؤسسة اضواء ضلكوت للتجارة والمقاوالتظفار1057557

مؤسسة الطلة الشامله للتجارةظفار1233846

ي للتجارةظفار1419735
كة عبدالعزيز محاد سهيل المعشبز ش 

كة النسيم للخدمات الهندسيةظفار1431576 ش 



صيدلية الرعاية الجديدة ش م مظفار1370905

الحلول المتحدة ش م مظفار1219387

مؤسسة الهمه العربيه للتجارة ظفار1092527

بثاتظفار1417607 مشاري    ع بحار ش 

عالم الغذاء للصناعةظفار1363583

كة قمة الخليج المتحدة للتجارة ظفار1087901 ش 

االبعاد المثاليةظفار1345545

كة الخب  لالعمال التجاريةظفار1424085 ش 

مشاري    ع األتحاد الشاملة للتجارةظفار1005988

االمنيات لالعمال الرائدظفار1427304

وكيماويات توصيةظفار1335346 مشاري    ع زفب  الصحراء لخدمات البب 

كه التدفق الشامله للتجاره والمقاوالت تضامنيةظفار1144832 ش 

كه الثناء العالميه للتجاره والمقاوالت ش م مظفار1100477 ش 

هناء بيت خريف لالعمالظفار1431593

فردوس المستقبلظفار1372496

سمهرم للغازات ش م مظفار1341822

اد ش م مظفار2019000 ي للتجارة والمقاوالت واالستب 
كة المعشبز ش 

أوبار لألعمال التجاريةظفار1305049

كة المسار الرائد للتجارة والمقاوالت تضامنيةظفار1087522 ش 

كة حمد مصبح الساعدي للتجارةظفار1409597 ش 

كة شمس نجد المتحده للتجاره ش م مظفار1195945 ش 

عبب  صاللة الدوليةظفار1406971

مؤسسة مريم الشامله للتجارهظفار1411975

مؤسسة هناء الشاملة للتجارةظفار1415934

رذاذ نجد لالستثمارظفار1439288

مشاري    ع يوسف احمد محمد المهري الشاملةظفار1430397

كه غالب بخيت للتجاره والمقاوالتظفار2022206 ش 

با للتسويق والخدماتظفار2172364 كة بب  ش 

مشاري    ع بخيت احمد محمد المهري الشاملةظفار1421655

األول للخدمات والحفريات ش م مظفار1314331

كة ام امجد لتجارةظفار1418738 ش 

ي للتجارةظفار1430341 ي الجنيبر
ز
وك بن خاف كة احمد بن مبر ش 

كة حقل الربيع المتحده للتجارة والمقاوالتظفار1350061 ش 

كة النايف الدوليةظفار1406737 ش 

مؤسسة بن مغراب العمري للتجارهظفار2111780

ابطون للتجارة تضامنيةظفار2180740 كة المب  ش 

ي الشامله للتجارهظفار2170361 كة الحرصز ش 

كة حياة الديار للتجارة ش م مظفار1255776 ش 

كة شواط الخليج للتجارة والمقاوالت ش م مظفار1007634 ش 

تنمية شليم االنشائية لالستثمارظفار1420525

مؤسسة فريحة نارص محمد السنح عزاب للتجارةظفار1418197

ي للتجارة والمقاوالتظفار1421036
ز
النقد الصاف

كة االعماق الذهبية للخدمات البحرية ش م مظفار1230104 ش 

مدرسة النبالء الخاصةظفار1318103

كه المثالية الشامله للتجاره ش م مظفار1079915 ش 

كة المكتشف الحديثة ش م مظفار1078191 ش 

ي الوطنية للتجارة توصيةظفار1233578
 
ف كة جنوب الرس  ش 

رواشي صوقرة المثاليةظفار1406797

كة بدره بنت سليم بن فضل السعديةظفار1416272 ش 

مشاري    ع مبز بنت سعيد ثوعار لمهري للتجارة والمقاوالتظفار1431709

ق للتجارة والمقاوالتظفار1012901 مؤسسة ذروة الرس 

مشاري    ع ثراء ناشب لالعمالظفار1410474



بخيت للتجارةظفار1429622

خط نمر الصحراء لالعمال التجاريةظفار1410666

ي العرب المتحدة للتجارةظفار1423345 كة روانر
ش 

مؤسسة احمد محمد سعد الزويدي للتجارةظفار1311823

ي للتجاره والمقاوالتظفار2233673
مؤسسة سعيد بن محمد علي المشيخز

ي  للتجاره والمقاوالتظفار2199084
ز
مؤسسة بن خاف

مؤسسه بدر التمام الحديثه للتجاره ظفار1224461

كه شيخه جعبوب للتجارهظفار1420826 ش 

طان الدولية للتجارةظفار1404079 كة صفية شب  ش 

بهجة ريدان الوطنية لألعمالظفار1420269

فوزي نصيب سعيد بيت حولي للتجارةظفار1431424

كة صقر مرمول للتجارة و المقاوالت ش م مظفار2145103 ش 

كة صقور مرمول للتجارة والمقاوالت ش م مظفار1004104 ش 

مشاري    ع الدقه المتناهيه لالستثمارظفار1435429

مؤسسة خديجه بنت محمد سالم باعمر للتجارةظفار1416218

ز الشاطريه لالعمالظفار1423558 حني 

كة طاقة المتحدة لالعمالظفار1404225 ش 

كنوز طاقة للخدمات التجاريةظفار1426821

سالم بن محمد سالم العمري للتجارةظفار1436555

كة احمد سعيد احمد العامري للتجارةظفار1420360 ش 

مشاري    ع موزه بنت نارص فرج المهرية الشاملةظفار1418965

ه نارص فرج المهرية الشاملةظفار1424586 مشاري    ع سمب 

ات طرفيت للتجارهظفار1252398 مؤسسه خب 

كة كوبوت لحقول النفط تضامنيةظفار1235073 ش 

مؤسسة نجمة ثمريت للتجارةظفار1435768

مؤسسة الربال للتجارةظفار1249153

مدرسه ريدان الخاصه ش م مظفار2071401

كة الرافعه للتجارة و المقاوالت ش م مظفار2145804 ش 

كة رجاء الدولية لالعمال التجاريةظفار1435379 ش 

كة األنتاج المتحدة للتجارة واالنشاءات تضامنيةظفار2101750 ش 

بيارق المساء الوطنيةظفار1407968

وك الجنيبية للتجارة والمقاوالتظفار1428186 يك مبر مؤسسةسعده بنت ش 

مؤسسة تيماس للتجارةظفار1310926

موسسه الشحري للتجاره والمقاوالتظفار2021250

كة فاطمه بنت دوي سالم الجنيبية للتجارةظفار1430345 ش 

أم غزالن المهري للتجارة العامةظفار1384514

باعبود للهندسهظفار1017761

درع الصحراء العالمية تضامنيةظفار1235348

ي للتجارةظفار1436962 كة محسن الجنيبر
ش 

كة الدولية للمالحة والخدمات ش م مظفار1061954 الرس 

قمم االحقاف لالستثمارظفار1424828

كة جنوب ثمريت للتجارة والمقاوالت تضامنيةظفار1031893 ش 

ابراج للكهرباء ش م مظفار1089148

كة ساس الخليج المتحدة ش م مظفار1099889 ش 

مؤسسة مرتفعات بادية ثمريت للتجارةظفار1402944

سفوح الرصبظفار1400629

ي ش م مظفار1402833
بن دول للخدمات والتموين اللوجسب 

مؤسسة السكون الوطنيه  التجاريهظفار2200139

كة خديجة بنت خميس للتجارةظفار1410717 ش 

ي  للتجارة ظفار1199227
مؤسسة سالم بن محمد سعيد المعشبز

كة النقاط الحديثة العامة للتجارةوالمقاوالتظفار1411484 ش 

ز للتجارهظفار2067684 محالت وادي نحب 



كه بن رحابه للتجاره والمقاوالت ش م مظفار2103524 ش 

مؤسسه سعيد بن سالم محاد عكعاك للتجاره ظفار1060485

ه بنت رامس حمود الجنيبيةللتجارةوالمقاوالتظفار1428533 مؤسسةيبب 

ة بنت غنيم بن علي الجنيبية للتجارةظفار1411037 كة نصب  ش 

ي الشامله للتجاره والمقاوالت ظفار1152607
مؤسسه الهشب 

كة العز للتجارة والنقل والمقاوالت ش م مظفار2008327 ش 

كة أمان لخدمات النفط زالغاز ش م مظفار1285508 ش 

مؤسسة سعيد بن كوت سعيد بيت سعيد للتجارةظفار1377030

كةنفحات البخور للتجارة تضامنيةظفار1081215 ش 

رواد العلم العالمية ش م مظفار1235425

مدرسة فاطمه الزهراء الخاصه ش م مظفار2054671

بوابة مسحيلة للتجارة والمقاوالتظفار1414774

كة هستو العالمية للتجارة والمقاوالتظفار1135909 ش 

ي البطحري للتجارةظفار1064907 مؤسسة سليمه بنت مسلم حرنر

ز جعبوب للتجاره والمقاوالتظفار1036411 مؤسسه نزار بن مرزوق سالمي 

جاسم الدولية لالستثمارظفار1409792

منابر الكون الذهبية للتجارةظفار1222157

اء المحيط لألسماك ظفار1349901 ش م م (المنطقة الحرة بصاللة)خبر

بيداء الجنوب لالعمالظفار1435929

مؤسسة االوتاد للمقاوالت الحديثةظفار1409380

اعمار للتعدين ش م مظفار1177722

مؤسسه عناقيد الذهب المتحده للتجاره ظفار1205216

موسسة السعيد للتجارة والمقاوالتظفار2012308

مؤسسة المازن المتحدة للتجاره والمقاوالتظفار2065193

كة سعيد احمد محمد جناشال الشحري للتجارة والمقاوالتظفار1411239 ش 

كائه للتجارة ش م مظفار1335911 كة صالح بادؤود وش  ش 

مشاري    ع حسن سالم محروس كشوب الشاملةظفار1426886

بيت العسل والزعفران للتجارة ش م مظفار1264971

مؤسسة الهندسة للمشاري    عظفار1151214

مؤسسة أرياف المدينة للتجارةظفار1409103

ي للتجارةظفار1425849 ربوع منخر

مهناء عبدالحكيم مهطوف بيت مبارك للتجارةظفار1440873

مؤسسه بنغازي الحديثه للتجاره والمقاوالت ظفار1112375

كة ساجا ظفار1062688 ش م م (المنطقة الحرة بصاللة )ش 

ش م م (المنطقة الحرة بصالله)فيلكس للصناعات الدوائية ظفار1293284

ش م م (المنطقة الحرة بصاللة)مصنع الجود لألغذيةظفار1336297

مؤسسة هجرس الصحراء للتجارة والمقاوالت ظفار1026069

ف جاويد سعد للتجارة والمقاوالتظفار1402053 كة دارس بن اش  ش 

كة رمزي سامي عبدهللا الحديثه لالعمالظفار1405133
ش 

مؤسسة عبدهللا بن خميس بن جمعان بن مستهيل للتجارةظفار1405579

مؤسسة بن حفيظ االنمائيةظفار1031978

مشاري    ع تقنيه الخليج ش م مظفار1242752

كة التقنية الدولية لالنابيب ش م مظفار2231867 ش 

كة سوق االشه التجاري ش م مظفار1216206 ش 

كة الخليج للتقنيه والكهرباء ش م مظفار1007339 ش 

كة األفق الواضح للتجارة ش م مظفار2170280 ش 

تقنية الخليج للتسويق ش م مظفار1355607

ي لالعمالظفار1407923 سعيد سعود الجنيبر

بن موش للتجارة والخدمات البحرية ش م مظفار1282539

العالمية للتغليف الصناعي ش م مظفار1059538

أمالك الشاملة لخدمات النفط و الغازظفار1320589

الخدمات الفنية المبتكرة ش م مظفار2171813



محالت سهول جبجات للتجارة والمقاوالت ظفار2065037

كه الموارد لالغذيه ش م مظفار1162642 ش 

مؤسسة البديع الوطنيه للتجاره والمقاوالتظفار2135159

مسار السعادة المتكاملة للتجارةظفار1296210

كة عمان للبناء والمقاوالت ش م مظفار2201810 ش 

كة السمحة للتجارة والمقاوالت ش م مظفار1242208 ش 

ز الخليج للتجارة والمقاوالتظفار2040654 مؤسسة كبز

مؤسسة طريق ساس النجد الشاملة للتجارةظفار1405279

أمالك لمواد البناء ش م مظفار1268752

ز العجمي للتجارة والمقاوالتظفار2162938 مؤسسة أمي 

مشاري    ع نجد الخليج الشاملةظفار1406772

كي ش م مظفار1041546
مطعم وحلويات الخبب  الب 

اواصل الخب ظفار1403683

كة ديونز عمان ظفار1010400 كة منطقة حرة )ش  ش م م (ش 

كة الدله العربية للتجارة والمقاوالت تضامنيةظفار1031804 ش 

كة ظفار المتحده لألنشاء والتعمب  ش م مظفار1168712 ش 

ثناء الخب  للخدمات التجاريةظفار1419955

بدائع سدح لالعمال التجاريةظفار1426972

كة الدعيشا البطحرية للتجارةظفار1421398 ش 

ق  للتجاره والمقاوالتظفار2167530 كة شالالت الرس  ش 

ي لالعمالظفار1429157
فريد البلوش 

ي العالميه للتجاره والمقاوالت ظفار1085580
مؤسسه المشيخز

النموذجظفار1267193

االستكشاف الشاملة للتجارةظفار1048273

كة مرباط الجديده للتجارة والمقاوالت ش م مظفار1016846 ش 

ه الجنيبية للتجارهظفار1427516 كة شهب  ش 

مشاري    ع ربكوت الحديثةظفار1435155

كة المرجان الدولية للتكنولوجياظفار1256379 ش 

احياء الجزيرة لالعمال التجاريةظفار1424003

كه خيالي الشامله للتجارة والمقاوالت توصيةظفار1089816
ش 

مؤسسه ابها المواسم للتجارهظفار1223947

مؤسسة مدينة للتجارة والمقاوالتظفار1421186

ز الذهبية للتجارةظفار1246923 مؤسسة الفي 

كة الثمره للمشاري    ع الزراعيه تضامنيةظفار2095297 ش 

ي للتجاره والمقاوالتظفار2001845 مؤسسة الكثب 

كة أمواج الحالنيات للتجارة والمقاوالتظفار1427127 ش 

مؤسسة اغصان شليم للتجارة ظفار1221767

كة الصحراء المتحدة للتجارة والمقاوالت ش م مظفار1001844 ش 

مؤسسة مراحب الجودة لألعمال التجاريةظفار1427820

ثرى طاقة للخدمات الرائدةظفار1428017

ز الدولية ش م مظفار1115835 اتي 

المغامرة الخارجية للسياحة ش م مظفار1311679

ي للتجارةظفار1408632
مؤسسة سعيد بن هاشل بن سليم البطاش 

كريمة سعيد لالعمال التجاريةظفار1420555

ي للتجارةظفار1419821
محمد سالم صبيح البطاش 

ي للتجارهظفار1030485 مؤسسة سالمه بنت سالم بن مبارك الجنيبر

باظفار1171864 بب 

دار الشموخ الجنوبيةظفار1344665

ش م م (المنطقه الحره بصالله)بلتك تكستايل تريدينج ظفار1118846

التطوير العرصيه للتجارة و المقاوالتظفار1055289

كة االستقرار العمانيه للتجاره والمقاوالت ش م مظفار2009366 ش 

مصنع االستقرار للمنتجات البالستيكيه ش م مظفار2095050



مصنع االستقرار للصناعات التحويليه ش م مظفار2111454

ي للتجارةظفار1033407 مؤسسة عامر بن كفيش الكثب 

ي ش م مظفار1003269 ي الطبر
المركز العمانز

مؤسسة سلوه بنت العبد بن سهيل غواص للتجاةظفار1413233

كة كهوف سمحان للتجارة والمقاوالتظفار1030586 ش 

هرويل العالمية لخدمات حقول النفطظفار1054532

كة رحمه نافع البطحرية للتجارةظفار1436334 ش 

كة نادية الدولية العالمية للتجارةظفار1423586 ش 

مؤسسة عوقد الوسطظفار1326056

مؤسسة صقور صالله للتجارة و المقاوالتظفار2076683

عبداللة محمد مبارك لالعمال التجاريةظفار1434722

ي   للتجارهظفار2214148
مؤسسة عامر بن سهيل بن سالم المعشبز

ي العالمية للتجارة والمقاوالتظفار1400041
كة الحسيبز ش 

كة ظفار للتنميه الوطنيةظفار1285378 ش 

قظفار1406560 كوثر الرس 

ساجر لالستثمارظفار2192128

كة نونه بنت محمد بن السنح المهرية للتجارةظفار1429273 ش 

وقفة واحدة لحلول األعمالظفار1416610

كة أم سالم لألعمالظفار1402060 ش 

كة أبراج العاصمة العربية للتجارة والمقاوالت ش م مظفار2189003 ش 

مؤسسة رواشي العالمية المتحدة للتجارةظفار1403491

ي للتجارةظفار1386340
كة رشاد سالم نور البلوش  ش 

سالم نور للتجارة والمقاوالتظفار1382147

ي للتجارةظفار1428577
حاتم سالم نورمحمد البلوش 

كة الصافية للتجارةظفار1108342 ش 

كة االستطالع الشاملة للتجارةظفار1074013 ش 

يكي للتجارةظفار1422309 مؤسسة جمعه البر

مؤسسه االنوار الحديثه للتجاره والمقاوالتظفار2000768

ي للتغليف ش م مظفار2072920
المصنع الوطبز

كة مورد الزاكيظفار1424056
ش 

كة سعيده البطحرية للتجاره والمقاوالتظفار1420431 ش 

كة مقشن لخدمات النفط والغاز ش م ع مظفار1079797 ش 

كة جرس الجزيرة للتجارة والمقاوالت ش م مظفار2207630 ش 

اجواء ضلكوت لالعمال التجاريةظفار1439341

ابداع مرمول للخدمات الهندسيةظفار1425903

كة المشهور الدوليه ش م مظفار1176718 ش 

كة مشاري    ع المشهور ش م مظفار2016370 ش 

كة المشهور للمعدات وقطع الغيار ش م مظفار2052334 ش 

ي األول لألعمالظفار1434131
األمانز

عشقه دالكم للتجارةظفار1433640

كة رمز هرويل الدولية للتجاره ش م مظفار1148811 ش 

كة بن حريز للتجارة و المقاوالت توصيةظفار2103290 ش 

كة بن حريز للخدمات اللوجستية  توصيةظفار1216795 ش 

كة بن حريز العالميةظفار1358958 ش 

مؤسسة غصن الحرير للتجارةظفار1316076

ريماس الدولية توصيةظفار1026988

مكتب صالله لإلستشارات الهندسيةظفار2188821

الدوشي العالميه ش م مظفار2148854

العمارة الحديثة تضامنيةظفار1362771

ي ش م مظفار2080346
كة المستثمر الوطبز ش 

ي ش م مظفار2197146
كة القرن االفريف  ش 

كه بن قطن اللوجستيهظفار1174966 ش 



ي الحديثة ش م مظفار2014300
كة المبانز ش 

نهضه شليم الدوليةظفار1419130

مؤسسة المجيدة لالعمال التجارة والمقاوالتظفار1437247

كة االرصار للتجارة والمقاوالت توصيةظفار2108496 ش 

كة بن عتيق للتجاره ش م مظفار2025620 ش 

ي ش م مظفار1186314 كه خط الخليج للنقل البر ش 

مؤسسة التقنيه العمرانيهظفار2150190

موسسة رونر سمحان للمقاوالتظفار2091577

نايف عبدالرضاء لالعمالظفار1419437

أكسيونا وسوجكس لتسهيل الخدمات ش م مظفار1228419

كة جلفار للغازات ش م مظفار1087372 ش 

مؤسسة روائع النجوم للتجارة والمقاوالتظفار1031582

كه زهره شليم الوطنيه للتجاره والمقاوالت تضامنيةظفار1175304 ش 

كه الغيث العربيه للتجارة والمقاوالت ش م مظفار2230240 ش 

ق الشاملة للتجارةظفار1413129 مؤسسة منار الرس 

كة مداخل ظفار المتحدة للتجارة والمقاوالتظفار1310672 ش 

كه االوركيد الشامله  للتجاره والمقاوالتظفار2168723 ش 

كة الناموس االصيل ش م مظفار1308685 ش 

كة عبدهللا كوفان للتجارةظفار2001098 ش 

الريم العربية لالستثمارظفار1404062

مؤسسة سهام بنت خلف بن زايد الجنيبية للتجارةظفار1412010

مؤسسة منازل الحوجري للتجاره والمقاوالتظفار1137880

كة مرفأ الجزيرة للتجارة والمقاوالتظفار1022060 ش 

مؤسسه سالم الشحري للتجارهظفار2056127

كة الدرك المتحدة للتجارة و المقاوالت تضامنيةظفار1036273 ش 

نهضة زخر للتجارة والمقاوالتظفار1411668

كة الوطنية العرصية للتجارة والمقاوالتظفار2120607 الرس 

كة النجد للتنمية الزراعية ش م ع مظفار1091124 ش 

مؤسسه اعمار الجنوب الحديثه للتجاره ظفار2209187

كة الرؤية االوله لالعمال التجاريةظفار1418227 ش 

ي الحرسوسية الشاملةظفار1423708
يف  مشاري    ع عيده عشب  الرس 

مؤسسة بن محادان العمري للتجارة والمقاوالتظفار2016036

النفوذ الدولية لالستثمارظفار1412315

كة التوت االسود العالميةظفار1400853 ش 

مدائن صحارمسقط1402211

سحابة العاصمة للتجارةمسقط1386717

كة الوطنية المحدوده للشاى ش م ممسقط1263943 الرس 

المعايب  الشاملة للخدماتمسقط1419000

مندوس مسقط للتجارة ش م ممسقط1058519

نسائم الورد الحديثهمسقط1172893

أداء الرسعة القصوى ش م ممسقط1411090

المثلث لألعمالمسقط1321238

ياء للتجارةمسقط1286246 مؤسسة زهرة الب 

الحلول الطبية األفضل ش م ممسقط1082046

سما مسقط للتنميةمسقط1396023

خالد بن محمد للتنمية واألستثمارمسقط1389364

ي الرائدةمسقط1295265
أبو حمد الحسبز

قيسون للتجارةمسقط1034814

ز العرصية ش م ممسقط1090618 المتمب 

لمسات تنوف لالستثمار ش م ممسقط1279732

النظرة الواسعة الوطنيةمسقط1330439

ةمسقط1401304 ز مها الباطنه المتمب 



خطوط الباطنة الوطنيةمسقط1400863

ات السويق الذهبية لألعمالمسقط1413092 خب 

مشاري    ع وجود العالميةمسقط1401306

جراح الشاملة للخدماتمسقط1402532

ة للتجارةمسقط1405305 ز ابن شعبان المتمب 

مشاري    ع نائلة المتكاملة للتجارةمسقط1409206

ي راينالند ش م ممسقط1209522
ز
ي يو ف

ن 

ي ش م ممسقط1257138
التص     ور الث   الن 

زمسقط1295698 األفضل المتمب 

ات التجميل ش م ممسقط1352581 كيكو مسقط لمستحرصز

شهد المساء للتجارةمسقط1321669

راع السمكي ش م ممسقط1309834
ز ي لإلسب  الساحل الذهبر

الجزيرة لالستثمار ش م ممسقط1797743

كة شوار العالمية ش م ممسقط1352458 ش 

كة المثلجات  العالمية ش م ممسقط1430858 ش 

الشبكه العالميه للسفر ش م ممسقط1081505

ي ميدايست مسقط1213500 ي بالونخر (فرع عمان)فرع عمان - شابورحر

ي ش م ممسقط1030116 كة عمان شابورحر
ش 

مرتفعات سناو للتجارة ش م ممسقط1248510

ةمسقط1177615 ز مشاري    ع الراسيات الممب 

العوادي العالمية ش م ممسقط1789120

هان الحديثة لإلستثمارمسقط1213459 البر

اإلجاده التامة لتقنية وتطوير المشاري    ع والتجارة ش م ممسقط1649760

سماء سناو للمشاري    ع الشاملةمسقط1412593

سماء سناو للخدمات والضيافةمسقط1412586

تطوير األنظمة والشبكات المتحدة ش م ممسقط1030589

مشاري    ع الفليج المتطورةمسقط1174556

أمان لالستشارات وتطوير األعمالمسقط1280845

زهرة السويق للتجارةمسقط1304585

ة للتجارةمسقط1242031 وق جزيرة مصب  ش 

ي)محمد حسن الحاج محسن هاشم مسقط1008552
كاة ش م م(هاشمانز وش 

مشاري    ع الطيف المنب  للتجارةمسقط1418604

سحاب للتكنولوجيا ش م ممسقط1208425

العامر لإلستشارات الهندسيةمسقط1336826

فجر المجدمسقط1376125

الفرص السانحة للتجارةمسقط1174930

آف   اق النج   اح المتح    دةمسقط1326769

سابكو للصحافة والنرس  واالعالن ش م ممسقط1029244

الُعال للهندسة والتطويرمسقط1380436

االساس األول للتجارةمسقط1427081

مسقط للطباعة و تخليص المعامالت مسقط1143190

زهرة اللوتس الماسية للتجارةمسقط1131465

اتيجية الحديثة للتطوير العقاريمسقط1000867 األسب 

ي الحديثةمسقط1408619
مؤسسة رحمانز

الوفاق لخدمات النفط و الغاز ش م ممسقط1372001

يكة تضامنيةمسقط1365465 احمد عبدهلل و ش 

التفوق للمشاري    ع العرصية ش م ممسقط1215797

العالمية للهندسة والبنية التحتية ش م ممسقط1179108

مؤسسة هالل بن خالد للتجارةمسقط1370280

البواتق للتجارةمسقط1186638

المها لالستشارات الهندسية ش م ممسقط1283474

الرسيل المتكاملة للتجارة والمقاوالتمسقط1316444



(أمجاد)الماجد وجواد مسقط1410465

االستثمارية الحديثة للمطاعم ش م ممسقط1323720

إنماء الخليج للمشاري    ع الذهبية ش م ممسقط1251008

المهيب للتنمية واإلستثمارمسقط1334863

مانمسقط1410146 ز الخب 

مسقط للخدمات الهندسية الدوليةمسقط1062998

االتصاالت اللوجستيه ش م ممسقط1370490

ي للتجارة والهندسة ش م ممسقط1289834 ي نر ي حر نر

انكو العالمية ش م ممسقط1239784

ي للتجارةمسقط1641948
ز
أنوار أف

ز الثقة للتجارةمسقط1134439 كبز

الحاتمي لالعمال والتسويق ش م ممسقط1192955

مركز المدينة لألعمال ش م ممسقط1245344

جوي الوكاس للرصافة ش م ممسقط1048446

االبراج الحديديه للتجارة والمقاوالتمسقط1161442

سيف بن خلفان بن سيف المعوليمسقط1377132

كة مسندم للنفط والغاز مسقط1318291 ش 

أبراج لخدمات الطاقة ش م ع ممسقط1844555

أوكيو ش م ع ممسقط1000250

ان ش م ممسقط1320559 العمانية لتموين الطب 

أوكيو لالستكشاف واالنتاج ش م ممسقط1069417

ولية ش م ممسقط1113003 ي والصناعات البب 
ز
أوكيو للمصاف

سماء فنس لالعمال الرائدةمسقط1364449

ي ش م ممسقط1173690
كه جبل دما للخدمات الصناعيه والدعم الفبز ش 

ابراهيم للتجارة والخدماتمسقط1292173

ق غرب لالستثمار ش م ممسقط1216505 ش 

العالمية للمعدات الحديثة ش م ممسقط1297765

أمب  العامري للمحاماة واألستشارات القانونيةمسقط1369650

فندق النسيممسقط1259474

أثاث الجودة ش م ممسقط1044384

كة الفنية العمانية مسقط1010905 ش م م (مسقط)الرس 

ي ش م ممسقط1472003
مصنع المصار الصوفية العمانز

محمد سمب  الزدجالي للتجارةمسقط1395248

المتكاملة للهندسة والمقاوالت ش م ممسقط1240926

ات السماء المتحدةمسقط1316747 خب 

مؤسسة ابو اسعد للتجارة والمقاوالتمسقط1066714

أبراج دماء الذهبيةمسقط1307491

كاه ش م ممسقط1668706 فس وش  انشكيب شيبنج سب 

المملكة للمشاري    ع ش م ممسقط1197184

ي للطاقة ش م ممسقط1231023
المركز الوطبز

أنوار المجد المتحدة للطاقة ش م ممسقط1087639

العالمية للمشاري    ع التقنيةمسقط1366633

أحالم الخليج العالميه ش م ممسقط1179043

سما الغرب الوطنية للتجارةمسقط1212102

الذكاء الهندشي للحلول الفنية ش م ممسقط1421932

المحيط االزرق للخدمات الهندسية ش م ممسقط1357412

الذكاء الهندشي للخدمات والتجارةمسقط1162630

نجوم الموالح الوطنيةمسقط1191042

ي المتحدة ش م ممسقط1302405 سماء عبر

ز الصغار الخاصة ش م ممسقط1246497 روضة المتعلمي 

الطمأنينة المتحدة ش م ممسقط1027523

مشاري    ع نضال الدولية ش م ممسقط1011203



مشاري    ع أبو إيالف العالميةمسقط1387263

المشارق والمغارب للتجارة والمقاوالت ش م ممسقط1582828

العالمية لالعمال واإلتصاالتمسقط1189057

إلزام الوطنية ش م ممسقط1108436

رأف          ه ش م ممسقط1243610

ي للتجارةمسقط1229745
مبارك بن سعيد بن سليمان الحسبز

العمودي لخدمات النفط ش م ممسقط1358147

أسطول مزون للتجارةمسقط8080933

أسواق زهرة االمارات ش م ممسقط1105303

الحجر األبيض الجديدمسقط1374066

ز ش م ممسقط1185868 اشتل سبب 

الصافنات العاديات للتجارةمسقط1193335

أساس الدولية لألعمال ش م ممسقط1345828

كه أبرار البادية للتجاره ش م ممسقط1261755 ش 

وردة العامرات لريادة المتكاملةمسقط1414312

النقطة العالمية للتجارةمسقط1405441

زمسقط1549596 مركز خدمات  التأمي 

مؤسسه بيمكومسقط1077627

الوطنية لإلنش     اءات والهندس     ة ش م ممسقط1264157

الطوب الملكي للمقاوالت ش م ممسقط1217722

اطلس للخرسانة الجاهزة ش م ممسقط1226622

اطلس التجارة ش م ممسقط1043586

مشاري    ع طرق اطلس ش م ممسقط1590944

مستشفز الرفاعةمسقط1062754

ي الخليج للتجارة ش م ممسقط1246283 روانر

محطه العقدهمسقط1242180

مرتفعات السيح للتجارة والمقاوالت ش م ممسقط1077958

كائهم مسقط1019629 ش م م- مجموعة أزدية وش 

ش م م- ازدية للتجارة مسقط1019670

كاهم ش م ممسقط1019671 أزدية تريندز وش 

كول تريندز لالستثمار ش م ممسقط1156275

ازدية للتجارة الحديثة ش م ممسقط1019633

وادي حيفظ للتجاره والمقاوالتمسقط1410562

المع رفة لإلستشارات الهندسي     ةمسقط1274360

مؤسسة نرد آرت ش م ممسقط1301914

عمانكو الهندسية ش م ممسقط1430618

كة الرباط للمشاري    ع ش م ممسقط1520512 ش 

الملكيه لألعمال والخدمات ش م ممسقط1170510

وسط الرميلة العالميةمسقط1243186

مشاري    ع ابن شيبانمسقط1192246

ي للتكنولوجيا ش م ممسقط1259919
الثوانز

المسكري العالمية ش م ممسقط1340012

ز للتجارةمسقط1314664 االصدار الممب 

ي للتجارةمسقط1244995
سعيد بن محمد بن حمد بن سعيد المزيبز

مشاري    ع الرند الشاملهمسقط1364137

ي ش م ممسقط1388582
هرمز لإلعالم واإلنتاج الفبز

ربوع مسقط المتطورة ش م ممسقط1339618

نجم سهيل لالعمال الحديثةمسقط1320192

المطلع الدولية ش م ممسقط1845942

واحة األنصبمسقط1343543

ي لتقنية االتصاالت ش م ممسقط1201240
تليفونز

السور للمقاوالت واالنشاءاتمسقط1264694



مشاري    ع الخليفة المتحدة ش م ممسقط1155430

السارية للخدمات واألعمال الشاملةمسقط1364479

بوابة الخليج الرائدة ش م ممسقط1220816

غريب لالستشارات الهندسيةمسقط1315561

مرتفعات الفاو للتجاره ش م ممسقط1687182

المنترص الدوليةمسقط1186035

كة االخالص العربيةمسقط1814923 ش 

مؤسسة مدرك الرواحي للتجارةمسقط1213719

ماكوثاري جلوبال ش م ممسقط1207965

الرابطة العالمية  المتحدة ش م ممسقط1679309

سحاب المعبيلة للتجارة ش م ممسقط1010910

الخليج للطاقة العالمية ش م ممسقط1212345

ق االوسط ش م ممسقط1295740 إمداد الرس 

الحقل االخرصز للحلولمسقط1149746

االصدقاء الوطنية ش م ممسقط1733486

ة ش م ممسقط1014872 مؤسسة نظب 

حلول الوحدة الضوئية للتجارة ش م ممسقط1318283

الخليج للخدمات االعالمية ش م ممسقط1381238

الزهد المتحدةمسقط1402272

مانولي فلويكونيكتو ش م ممسقط1200223

دغال ش م ممسقط1653601

مشاري    ع اساس مسقط الدولية ش م ممسقط1053266

كة الدولية للرصافة ش م ممسقط1640780 الرس 

الفكرة العبقرية المتقدمة ش م ممسقط1330501

وردة البنفسج العالمية للتجارةمسقط1241299

حمد بن درويش سنان للتجارةمسقط1224182

مؤسسة االيقاع الرسي    ع للتجارةمسقط1318849

مفتاح السماء للتجارةمسقط1402643

إبن صالح الهاشمي لإلنشاءمسقط1402927

الصبخه للتجاره والمقاوالتمسقط1321889

االجنحة الكريستاليةمسقط1348341

سماء سناو إلدارة المرافق والخدماتمسقط1371267

كة ابو موش الحبسي للتجاره و المقاوالتمسقط1066257 ش 

ق البعيد لالستثمار ش م ممسقط1375207 الرس 

كة المليون الرائدة ش م ممسقط1154352 ش 

كة رمز العطاء الماشي ش م ممسقط1205570 ش 

إزدهار العاصمة المتحدة ش م ممسقط1196742

قمم مرتفعات الخليجمسقط1083503

اطالل السيب الذهبيهمسقط1303249

مصنع الحسن للمفاتيح الكهربائيه ش م ممسقط1300580

ات ش م ممسقط1318527 ز كه التكنولوجيا العاليه للخدمات والتجهب  ش 

كة الحسن للكهرباء ش م ممسقط1245376 ش 

مصانع الحسن الكهربائية ش م ممسقط1654020

مؤسسة ابونبهان للتجاره والمقاوالتمسقط4002652

اصالة هرمز للتجارةمسقط1262040

ي للتجارة والمقاوالت ش م ممسقط1096864 بيت االحالم الذهبر

الموج االزرق لالسماك ش م ممسقط1338431

سماء مسقط العاليةمسقط1422675

مؤسسة رواد االتقان للصناعات والتجارةمسقط1217793

يد للسيارات ش م ممسقط1132084 مسقط للخدمات وقطع غيار التبر

ز العالمية للمشاري    ع والخدمات الفنية ش م ممسقط1165346 كبز

المصممون و المعماريون ش م ممسقط1336011



بوصلة المحيط  اللوجستيةمسقط1146072

ف للتجارةمسقط1408629 ز جوهرة منب 

باعمر للتجارة والنقل ش م ممسقط2017270

حنايا الخليج ش م ممسقط1085448

االصدقاء للمشاري    ع الشاملة ش م ممسقط1065643

السامية الدولية ش م ممسقط1080023

النخبة لالعالن والنرس  والتوزي    ع ش م ممسقط1060929

سعفه للتجارةمسقط1292031

تسكر لالستشارات الهندسيةمسقط1291749

الخليج لحلول األختبار والمشاري    ع ش م ممسقط1325805

النخبة للحلول المتكاملةمسقط1432746

الرؤية محاسبون قانونيون ش م ممسقط1320650

ةمسقط1362823 ز الحقول المتمب 

االنشاء لصناعة الطابوق ش م ممسقط1818341

أدم سفاري بارك ش م ممسقط1288439

مستشفز ومركز صخي صحم للعالج اإليروفيدي ش م ممسقط1320444

عز العالمية ش م ممسقط1047673

نجوم البوادي ش م ممسقط1548646

مصنع األثاث الدولي ش م ممسقط1069384

ريف العاصمة للتجارةمسقط1210438

مرمول للسفر والسياحه ش م ممسقط1265202

فندق الواحة الذهبية ش م ممسقط1018489

تطوير للعقار والمقاوالتمسقط1415176

مقىه بسطة ش م ممسقط1249624

مرساة المحيط العالميةمسقط1335519

ة ش م ممسقط1214605 ز صخور مسقط المتمب 

الرؤية البالتنية الدولية ش م ممسقط1382274

ةمسقط1225569 ز الجمان للمشاري    ع المتمب 

أزري أركتيكتمسقط1323043

حدائق الخليج للتجارةمسقط1345846

ز للتطوير والخدماتمسقط1325552 اليقي 

ز للتجارة ش م ممسقط1352085 منتجات التمب 

دانة نجد للتجارة والنقلمسقط1036040

جيله العقدةمسقط1422696

مشاري    ع شواطى دغمر المتكاملةمسقط1384407

سهول صحار للتشييدمسقط1408103

أحجار جبال العامرات للتجارةمسقط1413143

مشاري    ع الفليج العالميةمسقط1402354

ات الطبيةمسقط1350119 ز سيف للعناية بالتجهب 

العناية الزرقاءمسقط1364290

اتمسقط1403146 النيل لتنظيف ومكافحة الحرس 

خدمة لألعمال التجاريةمسقط1320385

احمد حيدر احمد للتجارة ش م ممسقط1101211

ة الخوبار العالميةمسقط1414426 ة بحب  ز
منب 

المرحلة التالية لألعمال ش م ممسقط1363277

مشاري    ع الفن المحدودمسقط1312739

صدف البحر الماشي ش م ممسقط1277739

ق االوسط ش م ممسقط1139216 ستونكور الرس 

غال المتكاملةمسقط1415777

البطاقة الزرقاء للتجارةمسقط1218546

بن علي صديق للتجارةمسقط1089535

يمسقط1206665
مؤسسة راية الرقيس 



سناو للخدمات واألستثمارمسقط6021832

االركان للمقاوالت ش م ممسقط1063329

قلعة المعادن للتجارة ش م ممسقط1292519

نارص بن سعيد بن سواد المسعودي للتجارة والمقاوالتمسقط1260650

كة العالمية للفضاء والتكنولوجيامسقط1290295 الرس 

رأس مرمول للتجارة والخدماتمسقط1325867

صناع األبداع لألعمالمسقط1409078

للطاقة والمشاري    عمسقط1423251 ز المتمب 

الجديدي للهندسه والمقاوالت ش م ممسقط1307598

صناع المساحه لالعمال ش م ممسقط1310567

كة خدمات الكابالت والتقنية الذكية ش م ممسقط1101913 ش 

تجارة سعيد الدولية ش م ممسقط1492489

سالم الزيدي لالعمالمسقط1378758

مدرسة رصح اإلبداع العالمي    ة ش م ممسقط1363538

صدى الشهرة للمقاوالتمسقط1422843

ي نخل للتجارهمسقط1244825 روانر

الدكتور لالستثمارمسقط1191329

ةمسقط1147211 ز مزن الريام المتمب 

تقنمسقط1363068

كة االبتكارات العلمية والتقنية ش م ممسقط1325199 ش 

مركز المارينا للخدماتمسقط1021190

العي  ون العربي  ة المتح  دة ش م ممسقط1102741

بيت الطفل الدولي ش م ممسقط1249288

السعد المتحدة للخدمات التجارية ش م ممسقط1259587

ي للتجارة والمقاوالت ش م ممسقط1433253 األفق الذهبر

مركز مسقط للساعات ش م ممسقط1283022

المتحدة العالمية لألغذية ش م ممسقط1282139

مشاري    ع ال حيدر التجارية ش م ممسقط1320629

ات الكهربائيةمسقط1383841 ز االمانة للخدمات والتجهب 

المزن الدولية ش م ممسقط1776797

األطوار للتجارةمسقط1294618

يكه محامون ومستشارون قانونيونمسقط1337006 أحمد محمود أحمد وش 

الراجخي العالمية ش م ممسقط1712667

الراجخي المتحدة لالنشاء والتعمب  ش م ممسقط1163005

يك أو أم ش م ممسقط1093237 شنايدر اليكب 

المستقبل للحلول التجارية ش م ممسقط1040603

الرابية الوطنية للتجارةمسقط1010128

فون المتكاملة ش م ممسقط1259145 التجار المحب 

فريق النخبة للتجارة ش م ممسقط1181792

كة الخليج للتموين والخدمات ش م ممسقط1377604 ش 

كة الخليج للتموين والمبيعات ش م ممسقط1719998 ش 

الحجر االصفر المتحده ش م ممسقط1369108

عزوة لألعمال المثالية ش م ممسقط1357407

بيكر تيلي ام كي ام عمان لتدقيق الحسابات ش م ممسقط1094007

خدمات فن البناء األساشيمسقط1333767

كة روائع صحار العالمية  ،، ش م ممسقط1051556 ش 

االسما المتحدة الدوليةمسقط1344787

االسما اللوجستية توصيةمسقط1391073

الريان الحديثة ش م ممسقط1244135

(فرع عمان)الرسن وتوبرو ليمتد مسقط1100249

ثمار لإلستشاراتمسقط1388786

التحديث لإلنشاءات ش م ممسقط1259914



االسطورة للمشاري    عمسقط1167041

ابو يوسف الوطنيةمسقط1404218

الذكية لألجهزة الطبية ش م ممسقط1281553

كاهم ش م ممسقط1682504 ناشونال لخدمات الخليج وش  سميث انب 

الرهوان المتحدة ش م ممسقط1409255

عمان للبيانات الرقمية ش م ع ممسقط1130280

ي مسقط1143823 اري للنقل البر توصية- البر

المتفرد للخدماتمسقط1402297

أب    و عام   ر للخ   دمات الهن   دسيةمسقط1171766

كة البنيان المرصوص الرائدة ش م ممسقط1280339 ش 

الورد االصفر للتجميل الحديثة والتجارةمسقط1380200

مشاري    ع دارسيت العرصية للتجارةمسقط1058724

أبو رضا للتجارةمسقط1045323

كاه للتجارة ش م ممسقط1341093 ف الصياد وش  كة أش  ش 

الطب  االزرق للتجارة والمقاوالتمسقط1415120

المتحدة لألعمال الشاملة ش م ممسقط1740954

ي للتجارة ش م ممسقط1229133
سلطان بن سعود بن أحمد الشيذانز

كة الخدمات الفنية لما وراء البحار ش م ممسقط1844156 ش 

الباسل للمشاري    ع الخليجية ش م ممسقط1208353

مغامرات صحراء مسقط للسياحة ش م ممسقط1808435

حجر الديمانيات ش م ممسقط1789074

اإلبتكار ألنظمة الطاقة ش م ممسقط1031661

ي ش م ممسقط1122070
مؤسسه ابو هانز

ات الوسط الحديثة توصيةمسقط1116503 كة خب  ش 

ي للتجارةمسقط1207186 يونس خليفة الرحبر

ركاز العالمية ش م ممسقط1033102

ركاز العالمية لالتصاالت ش م ممسقط1233016

احمد سليمان االسماعيلي للتجارةمسقط1008209

مركز عمان للهدايا ش م ممسقط1122500

قائدي المتحدة ش م ممسقط1285633

برمودة الذهبية للتجارة ش م ممسقط1208304

الزعب  االخرصزمسقط1332515

اءمسقط1421009 كة الطاقة الخرصز ش 

مؤسسة عبيد بن خميس بن عبيد الكحاليمسقط3010872

كه الشفق لالنشاءات ش م ممسقط1041797 ش 

افاق مسقط لالستثمار ش م ممسقط1333715

قارب البيانات ش م ممسقط1344399

تنك الين ش م ممسقط1414894

شمس الساحل الحديثةمسقط1284728

كة اردف للتجارة والمقاوالت  توصيةمسقط2208172 ش 

األزرق القاتم للتجارة ش م ممسقط1317880

-الهضاب الشاسعة للتجارة مسقط1090559

ز لالنشاءاتمسقط1014150 شدى العي 

ابو عبدالحميد موش در محمد للتجارةمسقط1426265

مرجان الحاجر للتجاره توصيةمسقط1774450

ابو عمران للحدمات الهندسيه والكهربائيه ش م ممسقط1764730

كة ابو عنان للخدمات والتسويق ش م ممسقط1510428 ش 

مشاري    ع المسافر الذهبيةمسقط1428557

رمال مجان الذهبية ش م ممسقط1064176

الخليج األخرصز للخدماتمسقط1094224

الصوغه السومرية للتجارةمسقط1407898

الحجر االسود العرصيةمسقط1235050



كة كيمياء الحياة ش م ممسقط1018148 ش 

سالم محمد الحبسي للتجارةمسقط1412908

تضامنية- مشاري    ع ابو أحالم الحديثة مسقط1007756

مشاري    ع أري    ج لألعمال التجاريةمسقط1366591

حلفا للتجاره ش م ممسقط1289985

أضواء البله للتكنولوجيا ش م ممسقط1103872

ز للمشاري    ع المزدهرةمسقط1302961 السيفي 

يق لتقنية المعلوماتمسقط1126484 البر

الجبر ش م ممسقط1362564

زهرة الفياض العالمية للمقاوالت مسقط1226556

المحركات الخاصة ش م ممسقط1302909

الشعم الوطنية العالميةمسقط1312291

كريستال للعناية بالسياراتمسقط1420608

رواد االبتكار للتجارة ش م ممسقط1791117

غزال قاسيون الدولية ش م ممسقط1270124

الدولية للمكمالت الغذائيةمسقط1321380

نور الياقوت الدولي ش م ممسقط1330237

مركز سلطان ش م ممسقط1519913

كة المتطورة لتقنية المحاكات ش م ممسقط1806505 الرس 

مؤسسة واحة االبداع الشاملةمسقط1130659

االبتكار للتصميم والخدمات ش م ممسقط1245794

خط جعالن للتجارهمسقط1653903

مشاري    ع  الرفيق الوطنية توصيةمسقط1042650

ي الوطنيةمسقط1034378
مشاري    ع الحوسبز

انعام لحلول الكنولوجيا ش م ممسقط1370062

كاهم لإلستشارات الهندسية و الخدمات ش م ممسقط1600621 خطيب وعلمي وش 

ان ش م ع ممسقط1168720 قية للطب  الرس 

ول والخدمات الهندسية والتجارة ش م ممسقط1114624 البوسعيدي للبب 

رؤية مسقط للتجارة ش م ممسقط1082506

االحالم إلدارة الفنادق ش م ممسقط1049941

االعدادات المثالية المتكاملهمسقط1411216

يوسف هاشم ماجد للتجارة ش م ممسقط1019733

مط  رح لتموين وخدمات المعدات الهيدروليكية ش م ممسقط1098090

مشاري    ع علي بن سعيد البدري للتجارةمسقط1056386

أبجد التعليميةمسقط1357799

مؤسسة االوائل التعليميه ش م ممسقط1650050

أبراج بوش  للخدمات و األعمال ش م ممسقط1194823

سما األوبرا للمشاري    عمسقط1037962

مشاري    ع التسنيم للتطويرمسقط1071377

مشاري    ع الباسل المتطورةمسقط1228542

هرمز لإلستشارات المحاسبية والخدمات ش م ممسقط1057240

كة الموج مسقط ش م ع ممسقط1816551 ش 

دوم الوطنيه ش م ممسقط1079117

كة القياسات الجديدة ش م ممسقط1199863 ش 

آالت ش م ممسقط1364676

مؤسسه أبو سالم العرصية ش م ممسقط1191737

الهمم الرائدة للتجارةمسقط1159083

كائه ش م ممسقط1063301 ناشينال وش  أجنيس أنب 

ز للتجارةمسقط1166602 التأسيس المتمب 

ي    اس لالس ت ش ارات ال ه ن دس ي ةمسقط1588770

عز عمان الهندسية ش م ممسقط1195931

ز الزين العالمية ش م ممسقط1353743 عي 



أركان مجان العالمية ش م ممسقط1324438

امتداد للتسويق واإلعالنمسقط1417257

ب      اور نم      ر ش م ممسقط1060641

صحراء الخوض للتجارةمسقط1209438

سهول الشموخ للتجارة والمقاوالتمسقط1099991

مشاري    ع آل داؤد الحديثةمسقط1355780

التعاون لخدمات إدارة المرافق ش م ممسقط1236649

ليالي السعد ش م ممسقط1243073

عيادة أسنان بَرشمسقط1420629

الحياة للخدمات اللوجستية ش م ممسقط1243421

بوابة النورمسقط1403577

أقطاب مسقط لالعمال ش م ممسقط6087809

سما للسفريات والخدمات العالمية ش م ممسقط1084679

الوكاالت العمانية المتحدة للسفريات ش م ممسقط1007626

السيفه الداره الفنادق ش م ممسقط1094301

صولي ألدارة الفنادق ش م ممسقط1099317

ة الدارة الممتلكات السياحية ش م ممسقط1078971 وتب 

ةمسقط1131536 ز ريماس الخليج للمشاري    ع المتمب 

مركز ساره للجمالمسقط1746260

الغري الدولية للتجارة والمقاوالت االنشائية ش م ممسقط1027485

التحفة للمشاري    ع المتكاملة ش م ممسقط1335337

الفكرة للحلول العالمية ش م ممسقط1295429

جلوبال المتكاملة للتكنولوجيا و الخدمات ش م ممسقط1135439

مشاري    ع الشاهر لالعمالمسقط1405102

راس الحمراء ش م ممسقط1527851

ي مسقط1000852
ز العمليان   ش م م0التمب 

ق االوسط لالستشارات الهندسيه ش م ممسقط1702637 الرس 

مشاري    ع مصطفز أحمد سلمان للتجارة ش م ممسقط1134167

كة المتحدة لالوراق المالية ش م ممسقط1410610 الرس 

األنامل الراقيه للتجارةمسقط1089405

ز ش م ممسقط1586785 ق لمنتجات الميالمي  مصنع الرس 

أرين للخدمات العرصيةمسقط1360263

كة مقاوالت دعم المشاري    ع ش م ممسقط1280948 ش 

اتيجيةمسقط1307318 تقنية األبتكار األسب 

أرين للمشاري    ع المتطورة ش م ممسقط1312460

أرين للخدمات الضيافة ش م ممسقط1389353

محمد العلو العالميةمسقط1153266

قية للتجارة ش م ممسقط1254925 بدر الرس 

يمسقط1279813
 
ف أصيل الذوق الرس 

ور للعالج الطبيعي ش م ممسقط1246284
ز مركز العبز

الطاقة التقنية الدولية ش م ممسقط1223148

ماسكمسقط1322196

ة الحديثةمسقط1344529 ز األهداف المتمب 

الماجد للطاقة والتجارةمسقط1372888

حال العالمية ش م ممسقط1035464 الب 

االبرام الحديثه للتجاره والخدماتمسقط1085366

كة ظفار العالميه ش م ممسقط2207524 ش 

أمواج مقنيات للمقاوالتمسقط1282537

كة الظاهرة لتوليد الكهرباء ش م ع ممسقط1242634 ش 

االستشاريون المتحدون للهندسة ش م ممسقط1299758

ابن عيس الريامي للتجارة والمقاوالتمسقط1501011

كة الحديثة لما وراء البحار شمسقط1140677 م ش م م0م0الرس 



بروتون العالميةمسقط1196382

مشاري    ع مفروشات النفيس توصيةمسقط1796780

ي لألعمالمسقط1386565 العمود الذهبر

اء للمعدات والمكائنمسقط1761501 مؤسسة االرض الخرصز

عنقاء المحيط الدولية ش م ممسقط1358800

ز ش م ممسقط1128615 شنكر كيمجب 

المشاهب  للمشاري    ع الذهبيةمسقط1270550

الطمأنينة الشاملةمسقط1327053

أثب  الورد للتجارةمسقط1359788

واحة الحويه للتجارةمسقط1403697

قية لإلطارات واألعمال ش م ممسقط1352043 أضواء النجوم الرس 

راكس لالختبارات والمطابقة ش م ممسقط1316104

مشاري    ع الرسيس الجديدةمسقط1207994

ي المتحدةمسقط1103426
مؤسسة المشايخز

ق االوسط للخدمات ش م ممسقط1584219 كمرون الرس 

األصايل للتنمية ش م ممسقط1194789

برليت عمان ش م ممسقط1126910

مشاري    ع حيدر المتحدة ش م ممسقط1704176

أصايل للصحافة والنرس  ش م ممسقط1784471

ونيات والتجارةمسقط1114357 ج لاللكب  البر

كة صقور االبيض للتجاره و المقاوالت تضامنيةمسقط1032897 ش 

وق الحيل الوطنية للتجارةمسقط1159184 مؤسسة ش 

اوان للخدمات ش م ممسقط1200639

جنة الدولية ش م ممسقط1033946

اوان للغاز ش م ممسقط1121497

كة أوان ش م ممسقط1527991 ش 

الروسم العالميةمسقط1113884

طيف الريحانمسقط1392675

كة الحزم العرصية ش م ممسقط1318501 ش 

مشاري    ع الرمخي العالميةمسقط1199878

كهالن لالحواض والنافورات ش م ممسقط1083294

اورانس الساطع للتجارةمسقط1216568

أورانس لألعمال ش م ممسقط1316367

التيماء الرائدةمسقط1403744

كة ديوجرو مسقط ش م ممسقط1259055 ش 

ابرهيم جيدة معماريون ومهندسونمسقط1316464

منسفت الوطنية للتجارة والمقاوالتمسقط1085018

كة المحيط الدوليه للتجارة ش م ممسقط1354779 ش 

قمسقط1338988 قناديل الرس 

المتخصصة لمطابقة خدمات اصدار الشهاداتمسقط1392970

رّواد مج             ان الدولي              ةمسقط1243316

ي للتجارة ش م ممسقط1122844 ضياء عبر

سوق صحار الجديد ش م ممسقط1351827

مشاري    ع سلم الوهيبة لالعمالمسقط1423216

كه عمان للمواد الكاشطه ش م ممسقط1245309 ش 

أشعة السماء العالميةمسقط1414215

قيه لالستثمار ش م ممسقط1284615 بيداء الرس 

كائه للتجارة واالستثمار ش م ممسقط1362002 كة منصور وش  ش 

ايمن محمد رحيم للتجارهمسقط1715330

ابو محمد المحزري للتجارةمسقط1779451

سديم قرطبة للتجارةمسقط1835289

كارمل للتجارة والخدماتمسقط1367999



ي إم لخدمات الشحن ش م ممسقط1205073 شي إم ايه  شي حر

نور مجان للتجاره ش م ممسقط1633597

ولية مسقط1171524 وعات البب  كة المرس  كائها ش م م- ش  وجيت و ش  بب 

وجيت مسقط1063151 ولية واالستشارات الفنية بب  وعات البب  كة المرس  (فرع عمان)ش 

سها الحديثة للتجارة العالمية ش م ممسقط1416344

ضيافة مسقط الشاملة للتجارةمسقط1314047

مؤسسة الصفراء التجاريةمسقط4063546

مات للتجارةمسقط1224882 إعمار هجب 

الراجخي للمنتجات األسمنتية ش م ممسقط1015279

الرصاح للمشاري    ع الشاملة ش م ممسقط1082577

الرصاح ش م ممسقط1298437

الراجخي المتحدة للمنتجات األسمنتية ش م ممسقط1152933

كسارة الراجخي ش م ممسقط1553445

الراجخي للخرسانة الجاهزة ش م ممسقط1037940

كة العجب للتجارة والمقاوالت توصيةمسقط1351923 ش 

مهد االبداع للتجارةمسقط1776738

ياش الدوري لتجارة المواد الغذائية ش م ممسقط1361274

معيار العالميه ش م ممسقط1046506

كه عشتار الشامله الدوليهمسقط1174264 ش 

ة ش م ممسقط1322652 ز سطوع الشمس العالمية المتمب 

ز للبنية االساسية ش م ممسقط1159967 المتمب 

الواحة الذكية لخدمات والتجارةمسقط1302879

االدغال الحديثةمسقط1017805

ي المتألق ش م ممسقط1165307 الخنجر العرنر

خاء للتجميلمسقط1385222 ركن االسب 

النمر الدولية لتنظيم وادارة المعارض ش م ممسقط1003812

كة بياق المتحده للتجارة ش م ممسقط1091427 ش 

الفخامة الجديدة للتجارةمسقط1215303

كة النخيل العالمية لإلستثمار ش م ممسقط1399878 ش 

ابو سليمان الدرعي للتجارة والخدماتمسقط1543040

مصنع بركاء للحلوى العمانيةمسقط1247727

القمة الحديثة الدوليةمسقط1364659

ى لإلنشاء والتعمب  ش م ممسقط1010212 المشاري    ع الكبر

اع للنقليات والتجارة ش م ممسقط1796127 الرس 

خط القمر الدولية ش م ممسقط1218544

يمسقط1318558 وق الشمس الطبر مركز ش 

عالمة النجاح للخدماتمسقط1375134

مزون مسقط الدولي   ة ش م ممسقط1169536

مركز النجوم للهدايا والخدمات ش م ممسقط1318223

ي للتجارةمسقط1262051
الحلوانز

بوابة الشمال العالميةمسقط1333286

الحامي لألعمال التجارية ش م ممسقط1348259

األعيان لألعمال العالمية ش م ممسقط1312277

كة مقدمة االتصاالت الهندسية ش م ممسقط1031742 ش 

كه المدخنه النحاسيه ش م ممسقط1240803 ش 

ز لالستثمار ش م ممسقط1009512 شاهي 

زمسقط1016244 الزمرد األزرق المتمب 

ز توصيةمسقط1340803 الجانب الشمالي المتمب 

ه ش م ممسقط1233456 ز مزايا مسقط المتمب 

ي الزهرانية للتجارة والمقاوالتمسقط1119907 روانر

لمسة القوارير للتجارة ش م ممسقط1233079

السوسن المتحدةمسقط1307612



االنظار للتجارة ش م ممسقط1214934

مركز عالم الروضة للتجارة والمقاوالت ش م ممسقط1026948

الوفاض للتجارة ش م ممسقط1701878

ي واخيه للتجارة مسقط1248995
كة خميس  سعيد البلوش  تضامنية- ش 

حجر االساس الشاملةمسقط1767070

يكه للمحاماة واالستشارات القانونيةمسقط1336911 عبدهللا العويمري وش 

شموخ المدينة الجديدة للمقاوالتمسقط1229753

مشاري    ع نزوى التقنيةمسقط1284272

النرس االزرق الطائرمسقط1426365

قائد االعمال الذكية للمشاري    عمسقط1415885

تزويد المتكاملةمسقط1315562

العالميه لمشاري    ع االبتكارمسقط1384509

مروج للتجميلمسقط1387241

محطات الجمال لالعمالمسقط1384690

مجيات والتصميم ش م ممسقط1285298 المطور الذكي للبر

مراسيم مسقط الشاملةمسقط1179088

سما الساكبية للمشاري    عمسقط1380405

الرسعة الجديدة للخدمات والمقاوالتمسقط1334092

نسيم العهد الشامل الدولية ش م ممسقط1360343

العهد الجديد للخدمات المثالية ش م ممسقط1346597

قبس الحديثه لالعمال ش م ممسقط1360625

االقتصاد الجديد الدولي ش م ممسقط1406996

نجوم االقتصاد للخدمات ش م ممسقط1378543

شعلة عز للتجارةمسقط1249178

مشاري    ع عبد العزيز الصقري للتجارةمسقط1051363

ي للتجارة والالعمالمسقط1415150
علي خميس البلوش 

ي النوفلي للتجارةمسقط1424463
يعقوب ثانز

فهد سعيد حامد الحبسي للتجاره واالعمالمسقط1441333

قوت الخب  للتجارة واالعمالمسقط1421053

غالية علي الحديدية للتجارةمسقط1420956

اشار مسقط للتجارة والمقاوالتمسقط1408502

العامرات العالمية للتجارة والمقاوالتمسقط1365560

تكار المتحدة ش م ممسقط1392631

شايا مزون ش م ممسقط1151801

جبال مسقط العالمية ش م ممسقط1137295

ة للتجارة والمقاوالتمسقط1407836 ز نجوم الكامل المتمب 

كة الفريدة للرخام والمرايا ش م ممسقط1688634 الرس 

فينوس الدولية ش م ممسقط1716450

بيت االزياء الحديثة ش م ممسقط1104705

 ش م م0فينوس للسفريات مسقط1118439

ارامكس مسقط ش م ممسقط1800981

كة عمان للخدمات واللوازم الطبية ش م ممسقط1013705 ش 

دما لالستثمار والعقار ش م ممسقط1808800

ياس للتسوق الحديث ش م ممسقط1027179

العزاف للتجارة والمقاوالت ش م ممسقط1044477

ة فكتوريا للتجارة والمقاوالت ش م ممسقط1161459 مشاري    ع بحب 

جمة القانونيةمسقط1310425 الجنان للب 

راشد الهادي للتجارةمسقط1337688

األغذية العربية المتحدة ش م ممسقط1234470

توصية- النجيب المتحدة للتجارة مسقط1113510

انوار الميحة الحديثة ش م ممسقط1173691

مشاري    ع الجزيل العالي ش م ممسقط1360771



ملك الصحراء الجديد ش م ممسقط1367093

مشاري    ع االبتهاج لألنشاءاتمسقط1435166

بن خالد الدولية ش م ممسقط1352218

ي ش م ممسقط1080036 زهره دنر

ةمسقط1176258 ز حواء مسقط المتمب 

الوسام الماشي المثاليةمسقط1371255

مركز خدمات الغافةمسقط1264591

حدود الخليج الوطنية للتجارة والمقاوالتمسقط1186111

يمسقط1417175 آفاق السيح الغرنر

مؤسسة الكون األخرصزمسقط1302064

اللمسات الماهره للتجارهمسقط1109504

كة االمريكية لما وراء البحار ش م ممسقط1216536 الرس 

الركائز الذهبية العالمية ش م ممسقط1342715

مجموعة الخليجية العالمية لالعمال التجارية ش م ممسقط1081757

أنظمة البناء الذكية ش م ممسقط1281384

الركائز للتجارة و الخدمات ش م ممسقط1382128

ي العالمية ش م ممسقط1106965
الرزيف 

العالم الملكي للهندسة والتجارةمسقط1295558

رواد اإلعتماد للتجارةمسقط1092845

كه افنان العاصمة العالميه ش م ممسقط1082360 ش 

محمد نارص الهاشمي للتجارة و المقاوالتمسقط1406679

ي للتطوير والبناءمسقط1407120 المفتاح الذهبر

ي للمشاري    ع الوطنيةمسقط1356769
ابو سعود الكلبانز

نة لخدمات النفط توصيةمسقط1791869 ز كة المخب  ش 

بهجة غالء للتجاره ش م ممسقط1566423

مشاري    ع أبو روضه المتحدةمسقط1400463

خط طريق الباطنة المتحدةمسقط1400822

ي للتجاره والمقاوالتمسقط1316486
حمود البطاش 

جامعة مسقط ش م ع ممسقط1251555

ي ش م ممسقط1001523 محمد واحمد الخنخر

ي ش م ممسقط1268713 مجموعة الخنخر

صحراء العرب ش م ممسقط1275313

كة االمتيازات المحدودة ش م ممسقط1467271 ش 

ي ش م ممسقط1161590 ممتلكات الخنخر

جمال الزهور للتجارةمسقط1219885

سكومي اويل تولز عمان ش م ممسقط1341561

ش م م- مارش عمان مسقط1006928

كة العامة للسيارات ش م ممسقط1001477 الرس 

ي ش م ممسقط1057680
سيارن 

زينة ش م ممسقط1528858

كه الدوليه للمعدات الثقيله ش م ممسقط1734938 الرس 

ش م م (فوتو سنب   )مركز التصوير مسقط1009265

مؤسسة بيت الزبب  ش م ممسقط1711326

خدمات مسقط الدولية ش م ممسقط1088866

جواهر عمان ش م ممسقط1046071

فيصل بن محمد الدوليةمسقط1375631

ةمسقط1314433 ز التطبيقات لألعمال المتمب 

األصيل العالمية للتجارة ش م ممسقط1337924

زواي   ا لإلنش    اء ش م ممسقط1781391

أموال للتنمية ش م ممسقط1122144

الراهي العرصية ش م ممسقط1287134

زوايا للديكور ش م ممسقط1111669



مركز تواصل العالمية لعالج النطق والسمعمسقط1375745

عيون مزون للتجارهمسقط1808400

جبال طهوة الشاملة للتجارةمسقط1248377

الحلول الذكية المتكاملة ش م ممسقط1101041

توف سود ميدل ايست لخدمات التدريب ش م ممسقط1236451

مشاري    ع قيس العامري الحديثةمسقط1258675

الحياة الوطنيةمسقط1338141

تثمب  للمشاري    ع الشاملةمسقط1287892

مشاري    ع األدهم الحديثةمسقط1091859

فجر العز العالميةمسقط1407591

ز المعبيلة للتجارةمسقط1141283 مزايي 

ي للتجارة ش م ممسقط1309712
احمد صالح البلوش 

ز العقارية ش م ممسقط1173019 تسكي 

مشاري    ع أبواب الرحمن المتكاملةمسقط1377952

مشاري    ع العامرةمسقط1419945

ي عمان ش م ممسقط1669621
مواش 

ابن حمد للتجارة والمقاوالت ش م ممسقط1171176

جبال خليج العرب للتجارةمسقط7070098

العاصمة للرخاممسقط1365903

كة الخليجية الوطنية للمعادن والحفريات ش م ممسقط1041554 الرس 

ج لألعمال والخدماتمسقط1215428 شعلة البر

ي والمرسوري للمحاماة واالستشارات القانونيةمسقط1387199
كة القلهان  ش 

المتقدمة الوطنية للتجارةمسقط1224162

سيارات مسقطمسقط1409434

المدينة الملكية لألعمالمسقط1246000

واحه مسقط الذهبية  ش م ممسقط1072954

المهنية للتجارة والخدماتمسقط1368296

كة مساكن الراحة ش م ممسقط1150494 ش 

ف للتدريب ش م ممسقط1295374 معهد مسقط المحب 

المتحدة الدارة المنشآت والخدمات ش م ممسقط1130453

فردوس المدينة الحديثة ش م ممسقط1252292

الوفاق لالعمال التجارية ش م ممسقط1207414

همسقط1402591 ز سهيل لإلعمال المتمب 

حقول الينابيع للتجارهمسقط1389808

الركن الخامس للتجارة والمقاوالتمسقط1012984

مشاري    ع خميس الحديثةمسقط1401344

مشاري    ع محمد حمود محمد المتطورةمسقط1407823

نعيم العطاء للتجارة والمقاوالتمسقط1166509

ي لألعمال الرائدةمسقط1346044
الزعفرانز

معالم للتجارة والمقاوالتمسقط1416100

افالج صور للتجارة و المقاوالت ش م ممسقط1419096

وتل عمان مسقط1092125 كة بب  (فرع عمان)ش 

وتل عمان أونشور أل أل شي مسقط1192443 كة بب  (فرع عمان)فرع عمان - ش 

أبناء البلد لألعمال ش م ممسقط1341523

الدرب المثاليمسقط1417815

مشاري    ع ساحل العرب للتجارةمسقط1415941

العذق الحديثة ش م ممسقط1173861

بندر مسقط الحديثة ش م ممسقط1168706

ز ش م ممسقط1186757 أشجان القريتي 

مركز الربيع لألسنان ش م ممسقط1356773

كة أوتاد للهياكل الحديديةمسقط1329905 ش 

ي العرصيةمسقط1436524
مشاري    ع ابو رياض البلوش 



نسائم هيتام للتجارةمسقط1426601

ي لألعمالمسقط1415781
نوادر سيح المعاش 

ول و الخدمات ش م ممسقط1411619 الربط للبب 

ي لاللياف الزجاجية ش م ممسقط1355449
المصنع الوطبز

ان ش م ممسقط1217431 آفاق لتكنولوجيا الطب 

خلود يحب  البلوشية للتجارة والمقاوالتمسقط1417595

ي للتجارةمسقط1412007
ز
ف علي بن سالم المرس 

سيف بن راشد المعمري للتجارة والمقاوالتمسقط1408076

الحج بن جميل الخميسي للتجارةمسقط1412311

مخلص الخميسي للتجارةمسقط1403413

ي للتجارةمسقط1402741 سالم ناجم سالم خلفان السيانر

ي للتجارةمسقط1417585
أمنة يحب  الياس البلوش 

ي للتجارةمسقط1413941
مصعب علي البلوش 

ي للتجارةمسقط1416305 مال هللا سويد السيانر

هاجر علي الجلبوبية للتجارةمسقط1412947

الشامسي لألعمالمسقط1383879

مرش القرم للخدمات الزراعية والتجارة والمقاوالت ش م ممسقط1047162

الربوع للهندسة و التجارة ش م ممسقط1288421

ابو اقض العالمية ش م ممسقط1222431

باربيكيو نيشن الدولية ش م ممسقط1313912

محالت السالم للتجاره ش م ممسقط1004964

هوت باك العالمية ش م ممسقط1338485

العرص الزاهر للتجارة ش م ممسقط1843273

الشبكات المضيئة ش م ممسقط1313352

ق المغرس للتجارة والمقاوالتمسقط1143521 بب 

القبس للتجارة والمقاوالتمسقط1032341

نوادر الحايمة الح          ديثة الرائدةمسقط1410260

بيارق دوكة الرائدة للتجارةمسقط1416113

ه لالعمالمسقط1411835 ي دفاع المنب 
اء ببز سماء خرصز

م          شاري    ع سيح الرحبه المتكاملمسقط1424101

ي للتجارة واالعمالمسقط1404483 الفن الذهبر

ة لألعمال الرائدةمسقط1410265 سماء قريحة المنب 

ة المتكاملةمسقط1410289 سماء وادي حطاط المنب 

األداء الذكي للمقاوالت والخدماتمسقط1228700

بدر الوادي للتجارة   توصيةمسقط1024509

كان الهندسية ش م ممسقط1081675 البر

كان لمنتجات وخدمات الطاقة ش م ممسقط1246375 البر

 تالل الزاهية للمقاوالت مسقط3186431

كة جوانمرد التجارية ش م ممسقط1243590 ش 

وادي الشعب للتجارة والمقاوالتمسقط1334905

مجموعة الدقم الدولية ش م ممسقط1024961

النواصف الدولية للتجارةمسقط1340025

ريماس السيب للتجارة ش م ممسقط1106289

ندى السعادة للتجارة ش م ممسقط1085754

 م م ش م م0مركز امواج السيب للتسوق ش مسقط1731289

مشاري    ع خليفه الغزالي للتجارةمسقط1009232

ةمسقط1425235 ز ليالي ثمنه المتمب 

بلسم شوجب للتجاره والمقاوالتمسقط1426209

قنتب للسياحه ش م ممسقط1218311

البندر لألعمال الحديثةمسقط1400854

الرياض لالنشاات والتجارةمسقط6061745

مشتاق بن غالم بن علي للتجارهمسقط1280414



منب  الصقري اللوجستيه ش م ممسقط1187072

الكوكب األزرق الحديث للمقاوالتمسقط1167488

مشاري    ع نهاد العاصمية للتجارةمسقط1374978

أث    ال العالميةمسقط1140982

مشاري    ع العاصمي الذهبية ش م ممسقط1031940

عجائب الظفرة المتكاملةمسقط1406741

رتاج شاحك المتقدمةمسقط1406740

مطرح للتنمية العقارية ش م ع ممسقط1195505

كليك عمان للتجارة ش م ممسقط1073991

كة التواصل العربية المتحدة لألغذية ش م ممسقط1247882 ش 

االختيار االول ش م ممسقط1640690

مشاري    ع التجارة الجديدة ش م ممسقط1371251

مشاري    ع سعيد العمري الحديثةمسقط1431920

ز حسن محمد للتجارةمسقط1345088 معب 

كائه الدولية ش م ممسقط1382465 زعيم وش 

السالم لإلعالم ش م ممسقط1335602

الرموز الوطنيةمسقط1699733

أمازون العالمية للتدريب والتطوير ش م ممسقط1388303

االنجاز للتجارة والخدماتمسقط1353167

االنجاز إلدارة المنشآتمسقط1394407

االنجاز اللوجستية ش م ممسقط1403319

لوجيكوم ش م ممسقط1151299

األفضل لألغذية ش م ممسقط1222213

اكسيالنس لوجينج ش م ممسقط1345083

مقىه كعكة العسلمسقط1326507

بيسايدمسقط1414219

كة ويلتيك لخدمات حقول النفط مسقط1297811 ش م م (مسقط)ش 

مسقط للعناية بالحيواناتمسقط1414734

بوينب  ش م ممسقط1156617

ابراج الشاطى الذهبية ش م ممسقط1323705

ي للتجارة والمقاوالتمسقط1363731
الحجر العمرانز

ةمسقط1332233 ز كة سمهرم المتمب  ش 

كة تايلوس العالمية ش م ممسقط1126208 ش 

جبال سمحان للتجارة والمقاوالتمسقط1582097

القالف المتحدة للتجارة ش م ممسقط1226383

المرجان التجارية ش م ممسقط1376602

محمد بن علي بن عيس اللزامي للتجارةمسقط1499190

موسسة دفه المرش للتجارةمسقط1355103

شميلةمسقط1391518

مخ ت   ب رات وي      م ب      ي ش م ممسقط1107412

زهرة المراغ للتجارةمسقط1390228

االنماء لإلنشاءات الهندسيةمسقط1064497

الميساء ش م ممسقط1103478

ي الدولية ش م ممسقط1290142 مؤسسة الذهبر

مصنع الجفب  للمواد الغذائية ش م ممسقط1288601

ي للتجارة والمقاوالتمسقط1015559
مؤسسة علي الشيهانز

ي للمواد الغذائية ش م ممسقط1110403
مصانع علي الشيهانز

الرفعة للتجارة والمقاوالت ش م ممسقط1273795

ي لمصنوعات الورق ش م ممسقط1101315
الشيهانز

وبات الغازية ش م ممسقط1112236 ي لصناعة المرس 
علي الشيهانز

روافكو العالميةمسقط1370514

المذنب الالمع ش م ممسقط1731254



الحديد لحلول االنابيب ش م ممسقط1323646

كة النهضة العمانية ش م ممسقط1031910 ش 

عمان الرسيعة العالمية ش م ممسقط1213006

مؤسسة الميالي للتجارةمسقط7064462

ي للتجارةمسقط1248537 الرمح الذهبر

كاه ش م ممسقط1131575 الحبيب وش 

مؤسسة حمد عبدهللا ش م ممسقط1022695

مؤسسة شاطي الصاروج للتجارةمسقط1373714

ي لالستثمار ش م ممسقط1357797 النجم العرنر

آفاق الرستمية للتجارةمسقط1280079

االتجاهات الصحيحة للمشاري    ع الشاملةمسقط1365718

أبو عمار الشكيلي للتجارةمسقط1181358

وادي الغويل للتجارةمسقط1348535

كة المقامات الممتازه ش م ممسقط1717820 ش 

ي للتجارةمسقط1078626
زهرن 

مسقط للطاقة المستدامةمسقط1363463

االمتياز الدولية ش م ممسقط1515756

سما الجويره للمشاري    ع المتطورةمسقط1401354

ي لإلستثمار والتجارة ش م ممسقط1646877 المحزم الذهبر

الوصل لألعمال واالستثمار ش م ممسقط1007520

تربليون للتجارة و المقاوالتمسقط1292983

يمسقط1271014
الصورة الملكية لإلنتاج الفبز

المزن الماطرة لالعمالمسقط1330111

ةمسقط1360940 ز ي المتمب 
 
ف الرواق الرس 

ربوع هيماء الذهبيةمسقط1342892

الفهرس لألعمالمسقط1424147

زهرة الوادي للتجارة والخدمات التجاريةمسقط1417704

كة ربوع هيماء للتجارة مسقط5053528 ش م م/ ش 

أبراج عمان الدولية ش م ممسقط1102553

ربوع هيماء لإلنشاء والتعمب  ش م ممسقط1207367

كاهم ش م ممسقط1687905 ناشيونال وش  كه بارسونز انب  ش 

فندق بوابة مسقط ش م ممسقط1332136

ينابيع رمال قري    ح للتجارةمسقط1431292

شوامخ مزون للخدمات الحديثة تضامنيةمسقط1165684

المواقع للتكنولوجيا ش م ممسقط1385300

كاه ش م ممسقط1556266 ايمن وش 

اإلجادة للخدمات والتسويقمسقط1269306

كنوز الوطن الشاملةمسقط1383019

الخطوط الصفراء الراقيةمسقط1385165

يمسقط1412133
الرسم البيانز

رموز الطاقةمسقط1420552

مسكن للتطويرمسقط1401035

مفتاح العلوم والهندسةمسقط1161862

نفاذ للطاقة المتجددة ش م ممسقط1185554

ز بن باقر للتجارةمسقط1320971 حسي 

العالمية لتجارة االصباغ الشاملة ش م ممسقط1333354

بهجة السيب الدوليةمسقط1424792

كة انفال لالبواب واالنظمة االتوماتيكية ش م ممسقط1063182 ش 

حول الجزيرة للخدمات والمشاري    ع ش م ممسقط1680706

ي شي ان اديو كونسلت ش م ممسقط1736400
شي نى

األبراج لإلستشارات الهندسيةمسقط1307639

يمسقط1440935
عالم السيب الوطبز



عالم السيب الدوليةمسقط1437126

رواشي الشامخات الوطنيةمسقط1260564

عالم السيب المتحدةمسقط1413174

يمسقط1417990
مشاري    ع موش جزيه البلوش 

كة مسقط المتحدة  للعمرانمسقط1137384 ش 

الياقوت العالمية لألعمالمسقط1383797

المرسة العالمية ش م ممسقط1390360

دار العمران الهندسيةمسقط1176535

تساهيل للتنمية واإلستثمار ش م ممسقط1178187

كة نظارات الجميل ش م ممسقط1687670 ش 

لؤلؤة االفقمسقط1226158

سمارة المتحده ش م ممسقط1131154

ترايد عمان العالميه لالستشارات  الهندسيه ش م ممسقط1590057

راف لألعمالمسقط1360015

الطربوش المخملي للتجارةمسقط1338923

ي للتجارة والمقاوالتمسقط1421324
ز
ف سالم المرس 

القرص القديم للتجارةمسقط1180770

البوصلة لما وراء البحارمسقط1420310

الطرف للتجارهمسقط1652605

جنان البشائر ش م ممسقط1293201

وادي الرسحات للتجارة ش م ممسقط1240913

نسور منح للتجارةمسقط1589164

اإلنعكاس المتكاملمسقط1123189

وكاالت الفيحاء للمالحة ش م ممسقط1039172

كة الدلتا للمالحة ش م ممسقط1613600 الرس 

المدرسة العرصية العالمية ش م ممسقط1158773

كة العالمية للصناعات االكهربائية ش م ممسقط1102735 الرس 

كة الخليج للزجاج ش م ممسقط1337424 ش 

نفعاء الباطنة للتجارة والمقاوالتمسقط1046097

الذخر ش م ممسقط1588699

علي وحبيبمسقط1735233

حبيب داود حبيب للتجارةمسقط1025260

واحة االمتياز المتحدة للتجارةمسقط1153334

بروة للهندسة والمقاوالتمسقط1424263

عمان للمقاوالت الفنية ش م ممسقط1148774

الشويمية للسفر والسياحة ش م ممسقط1168734

نجوم المدينةمسقط1422815

مسقط للخدمات الفنية ش م ممسقط1280092

االفق ش م ممسقط1494430

مشاري    ع النارص الحديثةمسقط1812262

مشاري    ع جردمانه للتجارة والمقاوالتمسقط1326058

ي ش م ممسقط1131520
معجنان 

جردمانة العالمية ش م ممسقط1062386

العسم الجديدمسقط1182450

ز والخدمات واالدارة ش م ممسقط1094573 الفخم للتامي 

مركز الخدمات والتوريدات العامة ش م ممسقط1371379

المدينة لخدمات المقاوالت و التجارةمسقط1383795

كة أفكاريوس للحلول الهندسية ش م ممسقط1227772 ش 

ة ش م ممسقط1301930 األفق لتكنولوجيا الذكاء األصطناعي والطيارات المسب 

َمشهد لإلستشارات المعمارية ش م ممسقط1295422

إنبار للعقاراتمسقط1379434

مؤسسة النهج العالي للتجارة والمقاوالتمسقط1001081



نسمة المعبيلة للتجارةمسقط1338951

الدقة الفائقة للتجارةمسقط1837303

وادي حلحل للتجارة والمقاوالتمسقط1436996

الرحيل الشاملة ش م ممسقط1316105

كة سكن إلدارة المرافق ش م ع ممسقط1313237 ش 

مؤسسة السمري للتجارة والمقاوالتمسقط1352865

ي الوطنية ش م ممسقط1018346
انفنب 

تيجان للهندسة والمقاوالت ش م ممسقط1070729

تيجان للمعدات ش م ممسقط1064756

التيجان الجليلة ش م ممسقط1808702

نزوى لصناعة األثاث والمشاري    ع ش م ممسقط1191568

تيج  ان للمف روش  ات ش م ممسقط1459031

اي فايل تيجان ش م ممسقط1249555

مشاري    ع النجم األبيض الوطنية مسقط1055469

المنذر الدولية للتجارةمسقط1170684

نقطة المحورمسقط1387519

كة رمال لالستثمار القابضة ش م ممسقط1772384 ش 

مركز فارس الخليجمسقط1294954

اسكان العمانيه لالستثمار ش م ع ممسقط1043333

الماش للتجارةمسقط1415597

ي العالمية للتجارة ش م ممسقط1294479 الشعاع الذهبر

هانمسقط1086339 البر

كنوز حرفية للتجارةمسقط1276110

المداد العلمي لألستشارات الهندسيةمسقط1319449

مستودع الحياة الجديدة لألدوية ش م ممسقط1342870

بروج لإلنشاءات والخدمات العقاريةمسقط1407736

جرس بوش  العالميه لالنشاءاتمسقط1411736

بناء للعمران واالستثمارمسقط1365548

االزدهار لالنشاءات الهندسيةمسقط1401570

مركز الفتاة األنيقة للتجميل ش م ممسقط1223581

كائه للتجارة ش م ممسقط1385382 كة أحامد محمد وش  ش 

ي للتجارةمسقط1367635 ايوب بن سالم اليعرنر

ةمسقط1413631 ز نجمة الخوير المتمب 

قية لألعمال الدوليةمسقط1356717 الرس 

مزايا األفق المتحدة ش م ممسقط1147957

ي للتجارةمسقط1565184 ورثة ماجد خميس خلفان الرحبر

الخدمة العالميةمسقط1292857

الحلول اللوجستية العالمية ش م ممسقط1006419

مشارق السيب الشاملةمسقط1260077

ي للمحاماة واالستشارات القانونيةمسقط1393596
مكتب عادل بن حمد الحوسبز

العميد لالنشاءات الهندسيةمسقط1421363

باحه الدارمسقط1067681

المدارس المتحدة الخاصةمسقط1072770

الزمردة للتنظيف واالعمال ش م ممسقط1103006

عبقري الرياضيات ش م ممسقط1741543

ندى الصناعية ش م ممسقط1289688

المكنة للهندسةوالخدمات والتجاره والمقاوالت ش م ممسقط1137115

بة ش م ممسقط1323288 كة عمان للحفريات وتكنولوجيا الب  ش 

التكنولوجيا الحديثه ش م ممسقط1306162

فوكس سوفتنت ش م ممسقط1261507

رواشي الجوفاء للتجارة والمقاوالتمسقط1412168

ة ش م ممسقط1284227 ز أساس الباطنة الوطنية المتمب 



أسد الموالح للمشاري    ع الحديثةمسقط1084186

يمسقط1416869
 
فن األبداع الراف

هبوب مطرح العالميه الحديثهمسقط1415693

بوابة غال المتكاملة للتجارةمسقط1410842

نسائم حنان العالمية للتجارةمسقط1415712

بوابه سماء بدية للتجارة والمقاوالتمسقط1407840

افاق الخليج الرائدة ش م ممسقط1298985

ي محامون ومستشارون قانونيون. مكتب دمسقط1342176
طالب الحوسبز

مأمون للتقنيات المالية ش م ممسقط1380438

صفيه مال هللا البلوشية للتجارة والمقاوالتمسقط1409966

القرار لإلمدادات التقنية ش م ممسقط1367014

الرونق للمفروشات ش م ممسقط1697838

يمي لالستثمارمسقط1400769 مشاري    ع البر

الزبب  للكهرباء ش م ممسقط1000268

المجموعة العالمية لالعمال ش م ممسقط1291289

ول ش م ممسقط1192918 آرا للبب 

كة مياه الواحة ش م ع ممسقط1365452 ش 

كة عمان للصناعات الكيمائية ش م ممسقط1213032 ش 

مجموعة االتصاالت والمعلومات ش م ممسقط1733141

ي مسقط1703587 مان نر
ُ
ول ع كة آرا للبب  (فرع عمان) المحدودة 44ش 

الزبب  للتاثيث ش م ممسقط1000276

ولية ش م ممسقط1003577 ات وخدمات الصناعات البب  ز كة عمان للتجهب  ش 

االتحادية للمحوالت والمفاتيح الكهربائية ش م ممسقط1260345

انماء للتطوير العقاري ش م ممسقط1071633

ول واألستكشاف واألنتاج ش م ممسقط1255163 آرا للبب 

كة ايلكو العالمية للهندسة ش م ممسقط1687689 ش 

الزبب  للنفط والغاز ش م ممسقط1296230

كة الهالل لالستثمار ش م ممسقط1303287 ش 

االحجار الخمسهمسقط1408090

ي للتجارهمسقط1130790
احمد الغطريفز

عبدهللا المشيقري للمحاماة و االستشارات القانونيةمسقط1353033

السعد العالمية لالستثمار والتجارةمسقط1379630

ة للتجارةمسقط1348974 ز الكيف المتمب 

التقنية العالمية ش م ممسقط1408984

قطوف الوادي الكبب  للتجاره ش م ممسقط1089828

مركز تاج العروس للتجميلمسقط1204061

وادي الشمس للتجارة والمقاوالتمسقط1673041

كة العمانية للخدمات اللوجستية المتكاملة ش م ع ممسقط1057775 الرس 

كة الدولية العمانيه لالستثمار ش م ع ممسقط1596551 الرس 

الكريستال السداشيمسقط1164243

يحب  للهندسة ش م ممسقط1265866

مشاري    ع الضيافة المثالية ش م ممسقط1225770

الكريستال الألمع المتحدة ش م ممسقط1184146

زركون العالمي    ة ش م ممسقط1220733

ي للتجارة والمقاوالتمسقط1413784 الساحل الذهبر

جوهرة البحر االزرق للتجارةمسقط1367388

حضانه لولو المنثورمسقط1293003

مركز صعصعة للتأهيل و العالج الطبيعيمسقط1344121

رضا الخابوري للتجارة والمقاوالتمسقط1008366

دار المبز للتجميلمسقط1201270

مشاري    ع القبطان الدولية ش م ممسقط1782606

الميحة للخدمات اللوجستيةمسقط1322912



كاردينال للخدمات ش م ممسقط1370261

مؤسسة جهضم للمقاوالت والتجارةمسقط1315145

النجم البلوري ش م ممسقط1774433

مشاري    ع التاج البلوري ش م ممسقط1709810

كة العناية الالحقة إلدارة المطالبات ش م ممسقط1370447 ش 

أثار المعموره للتجارةمسقط1065756

اء لإلستثمار ش م ممسقط1221397 رفد الخرصز

ظالل الشمس الحديثةمسقط1380020

مؤسسة اللكمسقط1021460

كة النهار الدولية ش م ممسقط1588656 ش 

الدقم لإلنشاءات المدنيةمسقط1380068

الماس للضيافة ش م ممسقط1289218

المروة المتكاملة للتجارة ش م ممسقط1181925

غزال بسياء الدوليه ش م ممسقط1084305

كة رصوح العوينات للتجارة والمقاوالت ،، ش م ممسقط1023017 ش 

أفالج للحلول التجارية ش م ممسقط1159617

صيدلية أفالج ش م ممسقط1142434

جنائن بابل لإلنشاء والتعمب  ش م ممسقط1036320

أفالج للعقارات ش م ممسقط1156895

افالج إلدارة المشاري    ع العامة ش م ممسقط1171206

كة السبحية للمقاوالت ش م ممسقط1830783 ش 

سفوح وادي عدي للتجارة والمقاوالتمسقط1389766

مشاري    ع المزن الشامخة ش م ممسقط1425254

اء لألعمالمسقط1422858 النجوم الخرصز

ز للخدماتمسقط1357744 جنائن الحواريي 

السعادة لالعمال التجاريةمسقط1421111

مشاري    ع المثل الذهبية للتجارةمسقط1463098

سماء الفتح العالميةمسقط1319924

الدقم للمالحة والخدمات البحرية تضامنيةمسقط1367395

سما مسقط لخدمات الذكيةمسقط1338956

ة التجاريةمسقط1424112 ز جبل الحمرية للمشاري    ع الممب 

ابو زياد الزدجالي للتجارةمسقط1368303

برق مسقط الرائدةمسقط1093091

منارة مسقط الوطنيةمسقط1476980

الراية للخدمات الفنيةمسقط1321533

الماسه لالعمال المتكاملة ش م ممسقط1251504

الريف لألجنحة الفندقية ش م ممسقط1326026

ي الدولية ش م ممسقط1154313 الريم العرنر

منارة مسقط للمشاري    ع ش م ممسقط1015488

مشاري    ع الجبل األخرصز الرائدة ش م ممسقط1167668

جلنار للسياحة ش م ممسقط1329996

ي الدوليه لالستثمارمسقط1099937
الكلبانز

شموخ عمان للتجارة ش م ممسقط1032665

التقنيات المتعددة للصناعات الهندسية ش م ممسقط1327172

كثبان القرم لألعمالمسقط1317345

إجادة للخدمات والتجارةمسقط1167062

مناظر مجان الدوليةمسقط1179045

العالمية لحلول األمن والسالمة ش م ممسقط1347982

الذكية لصيانة المرافق ش م ممسقط1207714

الذكية للخدمات الفنية ش م ممسقط1388355

ةمسقط1193979 ز ي المتمب  اطياف الغبر

شوامخ النهضة الحديثةمسقط1172677



العقود االمنة للخدمات والمقاوالتمسقط1009791

مشاري    ع عمر العربيةمسقط1135677

نبيل بن نارص بن سليمان الكندي للتجارة والمقاوالتمسقط1005174

كة سوكات ش م ممسقط1230263 ش 

تريد لخدمات السيارات ش م ممسقط1042170 فب 

تريد القابضه ش م ممسقط1097726 مجموعه فب 

ان للمشاري    ع الجديدة ش م ممسقط1076952 ز المب 

الوسام للتنظيفمسقط1409000

عماد احمد حسن للتجارةمسقط1004977

زمسقط1042011 شواطي حني 

ز العالمية ش م ممسقط1343023 مقىه بوابة التمب 

االبتكار للحلول المتقدمة للتجارةمسقط1355700

سيوح األشخرية للتجارة والمقاوالتمسقط1414975

روافدمسقط1281583

كة مزون المتحدة ش م ممسقط1012851 ش 

اء الهندسةمسقط1416262 خبر

وز لاللياف الزجاجية ش م ممسقط1155743 كة الفب  ش 

كة اإلعتماد للمعدات وقطع الغيار ش م ممسقط1019324 ش 

وز للتجارة والمقاوالت ش م ممسقط1001302 كة الفب  ش 

كةصناعةالقوارب المحدودة ش م ممسقط1165550 ش 

اد والتصدير ش م ممسقط1000577 كة مجان لالستب  ش 

وز للمقاوالت والتشييد ش م ممسقط1108757 كة الفب  ش 

العقدة  الدولية ش م ممسقط1049115

الهدى للتنمية المتكاملةمسقط1278234

قيمة لالستشاراتمسقط1349863

كة الزراعية الهندسية الحديثة ش م ممسقط1353152 الرس 

 أجنحة مجان للمحطات ش م ممسقط1071167

مؤسسة قيس العمانية ش م ممسقط1002260

ز للخدمات الهندسية ش م ممسقط1605860 كة مسقط اوفرسب  ش 

بيت القطن المتمي       ز ش م ممسقط1133375

لتجارةالمعدات ش م ممسقط1349317 ز كة مسقط اوفرسب  ش 

كة مجان للشحن والنقليات ش م ممسقط1593013 ش 

المتحدة للصحافة والنرس  ش م ممسقط1620690

كه الصناعات الدوائيه ش م ممسقط1091921 ش 

ي ش م ممسقط1201995 ز كة إدارة التعليم اإلنجلب  ش 

ز الدولية ش م ممسقط1838725 كة مسقط اوفرسب  ش 

التمان العقارية ش م ممسقط1048682

بية األحياء المائية ش م ممسقط1189993 كة عمان لب  ش 

كة الجودة لالعمال المتكاملة ش م ممسقط1306564 ش 

المتحده لخدمه وسائل االعالم ش م ممسقط1278223

ز ش م ممسقط1018582 كة مسقط اوفرسب  ش 

ز للمشاري    ع والخدمات ، ش م ممسقط1082561 كة مسقط أوفرسب  ش 

ات حقول النفط ش م ممسقط1409611 ز ز لتجهب  كة مسقط أوفرسب  ش 

لويد مسقط ش م ممسقط1080902 ماينرس  جب 

وكاالت مجان الدوليه للسفر والسياحه ش م ممسقط1276743

مؤسسة التمان للتجارة ش م ممسقط1410318

أبو مهند الشاملة للتجارة والمقاوالتمسقط1105047

رمال بوش  للسياحة ش م ممسقط1272174

مركز الجمال ش م ممسقط1259601

مؤسسة بن جمعه للتجارة والمقاوالتمسقط1070304

بن مقدم الهندسية ش م ممسقط1789740

فريدة الحديثةمسقط1439746



وكاالت مسقط للخدماتمسقط1431886

الخطوط الصفراء لالعمالمسقط1396056

األختيار المناسب للمشاري    ع الذهبيةمسقط1400916

مشاري    ع االرجوان الحديثةمسقط1009213

رصوح البسمة الرائدةمسقط1405671

أنوارآسيا لالستثمار ش م ممسقط1114551

ية للتجارةمسقط1186571 الدار الب 

ق األوسط ش م ممسقط1013259 الراسيات للرس 

مطبعة مسقط ش م ممسقط1243705

رؤية تنمية مسقط للتجارةمسقط1403359

مي للتجارهمسقط1727060
محمد بن عوض بن نارص الحرصز

بركات مسقط الحديثةمسقط1179175

ي للتجارهمسقط1758810
محمد بن عبدهللا بن سعيد الهنانى

ابو قيس وليث للتجاره والمقاوالتمسقط1086718

المعيبز للتجارهمسقط1010654

كة الشمس للتغليف ش م ع ممسقط1565648 ش 

ك العامراتمسقط1385163 ز نب 

كاه للمقاوالت توصيةمسقط1252145 بن محسن المزروعي وش 

الهالليه للتجارهمسقط1596004

مؤسسة الدغن للتجارةمسقط1136097

كة جبل ظنه للتجارةمسقط1220080 ش 

مكتب اإلبداع الهندشي للتصميم واإلستشارات ش م ممسقط1132072

ي للتصميم واإلستشارات الهندسيةمسقط1267046
مكتب الدكتور راشد البلوش 

أمواج المصنعة للتجارةمسقط1345065

قية للخدمات ش م ممسقط1001538 كة ميدان الرس  ش 

السهم األزرق لالعمالمسقط1369629

شموخ عمان الحديثةمسقط1264530

فوزيه حسن للتجاره ش م ممسقط1223925

الطائر للخدمات الهندسية ش م ممسقط1054393

مؤسسة سعيد أحمد سالم الشنفري للتجارةمسقط1319944

نقليات الفجر ش م ممسقط1317371

عائشة علي سعود الخنجري للتجارةمسقط1342048

كة الخدمات العقارية ش م ممسقط1608738 ش 

التوباز الالمع للتجارة توصيةمسقط1280442

مجموعة عاقب لبيع الحديد والخردة ش م ممسقط1776339

عاقب للتجارة ش م ممسقط1393901

أمازون للبيئة واالستدامةمسقط1319666

كة مجان للخدمات العامة والتجارة ش م ممسقط1238645 ش 

ية ش م ممسقط1009548 االجيال للحلول وخدمات الموارد البرس 

العمار المتكاملةمسقط1236955

ركن البيداء للتجارة ش م ممسقط1369344

إبتكارات السماءمسقط1706489

مشاري    ع تكوين الشاملهمسقط1058484

مشاري    ع كيان الرائدةمسقط1262348

قية الوطنية ش م ممسقط1332070 الطرق الرس 

ي سيح االحمر للتجارةمسقط1082763 روانر

ه للمشاري    ع العرصيهمسقط1413645 مزايا الغبر

ه لالستثمارمسقط1413903 امواج الغبر

ش م م- الضيافة العربية الحديثة مسقط1090752

بيت االشة للتجارة ش م ممسقط1682326

ضواحي سعيد لالعمالمسقط1420789

ضواحي نهاء المتكاملهمسقط1420031



انتصار نارص مفتاح الرحبية للتجارةمسقط1422301

ي قريات المتحدة للتجارةمسقط1419892 روانر

سماح سعيد خلفان الجابرية للتجارةمسقط1424811

ي للتجارةمسقط1421537 جاسم محمد خلفان هلي المعرس 

خالد سعيد نارص سعيد الرواحي للتجارةمسقط1421870

بشار سالم محمد الراشدي للتجارةمسقط1422311

معاذ حمد سعيد حمد الراجخي للتجارةمسقط1423334

هبوب الرستاق المتكاملةمسقط1420535

الجزيرة للطباعةمسقط1008210

إعمار للخدمات الهندسية والتطويرمسقط1207592

ةمسقط1322211 ز أبراج الطاقة المتمب 

ز الشاملةمسقط1114908 قي  المرس 

المشارق العالميةمسقط1429954

كة تالل وبل للتجارة والمقاوالت مسقط1067979 توصية- ش 

نزهه للشقق الفندقية ش م ممسقط1800922

كة السدرة إلدارة المرافق ش م ممسقط1272667 ش 

سفب  للسفر والسياحة ش م ممسقط1042730

سفب  للسياحه والفندقة ش م ممسقط1601504

كة تعمب  الدارة المرافق والمشاري    ع ش م ممسقط1176793 ش 

تعمب  لالستثمار ش م ع ممسقط1818627

كة الذهبية الحديثة ش م ممسقط1575660 الرس 

شاطي الموج لالستثمار ش م ممسقط1171875

زاخر لالستثمار ش م ممسقط1017734

الذهبية المتحدة لالنشاءات ش م ممسقط1266837

برج الخليج للسياحة والفندقة ش م ممسقط1003295

السدرة العقارية ش م ممسقط1194329

كة سفب  للحفالت والمؤتمرات ش م ممسقط1069398 ش 

كة سفب  بالزا للفنادق ش م ممسقط1080265 ش 

مدينة بحر العرب ش م ممسقط1234513

كة الذهبية للمفروشات العالمية المحدودة ش م ممسقط1285106 الرس 

كة العمانية للهندسة والمقاوالت ش م ممسقط1073516 الرس 

نرس هرمز ش م ممسقط1033002

غالء المتحدة للخدمات الهندسيةمسقط1407672

كاؤه محامون ومستشارون قانونيونمسقط1333363 العلوي وش 

قوافل المجد للمشاري    ع الراقيةمسقط1400356

الوثيقة لإلستثمار ش م ممسقط1356447

جنيفا للتجارة ش م ممسقط1239825

مؤسسه دنيا البشائر الحديثهمسقط1081667

وبالن ش م ممسقط1253813 بب 

شموخ العامرات المتحدةمسقط1162368

الحلول الجيولوجية الهندسية مسقط1068009

الحراص   ي لإلستثم   ارمسقط1430470

سعيد بن علي بن دغيميل للتجارةمسقط1416981

االماكن لخدمات السياراتمسقط1000908

االختيار االمثل المتقدمةمسقط1372015

الصحوة لتطوير األعمال ش م ممسقط1050088

ي واالداري ش م ممسقط1165488
معهد التدريب التقبز

المرابط العربيةمسقط1016131

األجنحة العالمية لالعمال المتقدمةمسقط1372016

المؤسسة التجارية العامة اللوجستية والخدمات ش م ممسقط1391986

المشاري    ع التجارية العامة ش م ممسقط1341723

كة تأجب  المركبات ش م ممسقط1364901 ش 



التطبيقات الحديثه لحلول الشبكات ش م ممسقط1050097

المشاري    ع العمانيه الخليجيه ش م ممسقط1335863

الخليج للمواد المضافه ش م ممسقط1683250

معهد التأهيل والتطوير ش م ممسقط1407155

المؤسسة التجارية العمانية ش م ممسقط1315412

انوار العاصمة لالعمال التجاريةمسقط1404570

عمالقة إبراء للتجارة الحديثةمسقط1429606

اعالي تالل بوش  التجاريةمسقط1332044

ي ش م ع ممسقط1064339
بنك االسكان العمانز

بهجة الريحان للتجارةمسقط1099667

مزارع السويق الحديثة للدواجنمسقط3087298

الهالة للهندسة ش م ممسقط1356361

ابطة ش م ممسقط1202984 المسبوكات المب 

المطلق المتحدةمسقط1017742

الخليج للحفر ش م ممسقط1612859

ريما للنفط والغاز ش م ممسقط1034772

كة الخدمات الهندسية المتحدة ش م ممسقط1086812 ش 

مستب  ش م ممسقط1063593

ي ش م ممسقط1500708
وانز محمد البر

كة العمانية الدارة المطارات ش م ع ممسقط1688677 الرس 

المتكاملة لحلول سوائل الحفر ش م ممسقط1215692

ي ش م ع ممسقط1126288
ان العمانز الطب 

ز ضد المخاطر ش م م. ام . ارمسقط1075519 اس  خدمات التامي 

التشابك ش م ممسقط1191258

ي لخدمات النفط ش م ممسقط1140914
وانز كة محمد البر ش 

كة استكشاف وانتاج النفط والغاز ش م ممسقط1804405 ش 

موارد للتعدين ش م ممسقط1105647

ي للتدريب ش م ممسقط1246159
وانز معهد محمد البر

وق الشمس الوطنيه للتجارةمسقط1081846 ش 

ارض مزون المتحدةمسقط1413417

مسقط لإلستشارات الهندسية ش م ممسقط1709640

المبتكر للنفط والغاز ش م ممسقط1267496

ي للتجارة ش م ممسقط1187937
ز
كة علي العوف

ش 

ون للطاقة ش م ممسقط1224944 تطبيقات ميب 

كاه عمان ش م ممسقط1396030 ي ول وش 
كة هونز ش 

العربيه النظمة التحكم ش م ممسقط1636081

البشائر الوطنية لألعمالمسقط1343086

بيت اللمد للتجارةمسقط1331039

الجودة لتكنولوجيا األغذية و التجارة ش م ممسقط1334931

كة نسيج عمان ش م ممسقط1775758 ش 

كة المدينة للخدمات اللوجستية ش م ع ممسقط1023809 ش 

كة ريم للبطاريات  ومعدات الطاقه ش م ع ممسقط1137751 ش 

ابو حمد العامري للتجارةمسقط1292021

الكل للحلول اللوجستي ة ش م ممسقط1200817

فيصل العامري للتجارة ش م ممسقط1033871

محالت وصيدلية السيب ش م ممسقط1597302

ق االوسطمسقط1373155 عاصمة الرس 

الوفاء لألعمال الدوليةمسقط1326111

انوار القمر الحديثه ش م ممسقط1356197

طيبا للمشاري    ع ش م ممسقط1419736

ف لألعمال الحديثة ش م ممسقط1331584 المحب 

نور الهاللمسقط1389234



مجد البشائرمسقط1389233

مدينة مسقط الوطنية للتجارة ش م ممسقط1087391

ة ش م ممسقط1146449 ز مشاري    ع القمر الممب 

االمجاد للمشاري    ع الوطنية ش م ممسقط1069019

مركز وادي عدي لخدمات السيارات ش م ممسقط1684434

الرسين للمفروشات ش م ممسقط1683136

الوطنية للتسويق والتجارة ش م ممسقط1342975

كة الرسين للمنتجات االسمنتية والتجارة ش م ممسقط1175360 ش 

ي الرسين ش م ممسقط1149803
كونز

ي للتجارةمسقط1147784 خالد بن سعيد بن سالم الوهيبر

كة قلهات للخدمات والتجارة ش م ممسقط1050370 ش 

كة الرسين للمنتجات الغذائيه ش م ممسقط1705326 ش 

مؤسسة الرسين ش م ممسقط1028634

ز ش م ممسقط1842927 الرسين لخدمات التامي 

 م م ش م م0الريم لإلبداع  ش مسقط1166293

ترس المعلومات ش م ممسقط1796429

صور للفنادق العالميةمسقط1195000

مزن الشعيبة للتجارةمسقط1836161

مسقط للمعارض ش م ممسقط1332244

االول الشاملة ش م ممسقط1831739

الرنيم العرصيةمسقط1379050

مدرسة الرنيم الخاصةمسقط1189352

مؤسسة الهوب للتجارةمسقط1135058

وعات ش م ممسقط1774026 القمة العالمية للتقنية والمرس 

مشاري    ع الخط المستقيم الوطنيةمسقط1060723

االرز للمشاري    ع المتكاملة ش م ممسقط1709666

مسقط للفخامة العالمية ش م ممسقط1362802

شافان للتجارة ش م ممسقط1184229

جبال مزون المتحدةمسقط1174024

جنوب المحيط الدولية ش م ممسقط1076007

ي للتجارة والمقاوالت ش م ممسقط1296117
ز
الخب  الواف

كة مشاري    ع الخليج ش م ممسقط1013670 ش 

باعبود ش م ممسقط1589016

ي للسياحه ش م ممسقط1700790 المها الذهبر

مشاري    ع نخيل الصحراء السياحيه ش م ممسقط1119600

سجم الوطنية ش م ممسقط1746227

مسقط1285793
 
مشاري    ع عزيز المحروف

كة الوطنية للتوزي    ع ش م ممسقط1073582 الرس 

ي واالستهالكي ش م ممسقط1785150
مركز العامري للتموين الغذانى

كة حمد بن حمود العامرى واوالده للتجارة ش م ممسقط1027026 ش 

العائلة لصناعة وتعبئة المواد الغذائية ش م ممسقط1514938

شايا مسقط لخدمات األمن والسالمة ش م ممسقط1110337

مشاري    ع عيون الريم التجارية ش م ممسقط1082916

سهيل بهوان للسيارات ش م ممسقط1719556

كة العالمية للمعدات المتكاملة ش م ممسقط1222376 الرس 

اء لتكنلوجيا الطاقة والمياة ش م ممسقط1390410 الخرصز

(فرع عمان)بهوان موتورز لتجارة االجزاء االضافية للسيارات مسقط1318724

الفجر للتقنية الحديثة ش م ممسقط1098978

ى ش م ممسقط1159794 رمال الخليج الكبر

بهوان للخدمات والتجارة ش م ممسقط1251772

مجموعة بهوان العالمية ش م ممسقط1160436

االعتدال الدائم للتجارة ش م ممسقط1101732



الفخامة للمشاري    ع وخدمات السيارات ش م ممسقط1795600

ي للسيارات والمعدات ش م ممسقط1232361 الخليج العرنر

خدمات امن الخليج ش م ممسقط1325368

ال داينمكس ميشن سيستمز جلف ش م ممسقط1213783 جبز

كة بهوان لمنالكو ش م ع ممسقط1599968 ش 

كة  العمانية للضيافة ش م ع ممسقط1154969 الرس 

ي المتقدم ش م ممسقط1281157 المركز الطبر

مشاري    ع الخليج العرنر ش م ممسقط1253395

كة الوطنية للصناعات الدوائية ش م ع ممسقط1512846 الرس 

ز لالستشارات المالية واالستثمار ش م ممسقط1402579 األمي 

موندي عمان ش م ممسقط1746839

بدر سيف للتدقيقمسقط1421527

ي للتجارةمسقط1455486
الوهج الفضز

بن احمد لالعمالمسقط1363799

ة لالعمال التجاريةمسقط1378892 موسسة بيت الخبر

الصيدلية الوطنية ش م ممسقط1130463

المهمات المتعددة ش م ممسقط1048247

منابات لألغذية والتجارة ش م ممسقط1606107 أمب  وأمب 

فيرسز ش م ممسقط1320425 ديفيتيك اندروتر سب 

مشاري    ع الكهلول التجاريةمسقط1491725

ناب       ل العالميه ش م ممسقط1282342

ي ش م ممسقط1473735 مجمع سال الطبر

مؤسسة الثناءمسقط1034586

كة تاركت ش م ممسقط1043935 ش 

كة االبداع للبرصيات تضامنيةمسقط1702572 ش 

حلول الطاقة الوطنيةمسقط1340615

أبو تمام محاسبون قانونيون ش م ممسقط1098977

ي ش م ممسقط1310003
ي للتدريب المهبز

المعهد العمانز

احمد بن حميد بن يونس الجابريمسقط1296191

دار البشوتمسقط1300830

مؤسسة محمد بن عبدالوهاب بن احمد الحمدي للتجارةمسقط1549669

كه الصفوه للتجارهمسقط1242580 ش 

مشاري    ع ابوكميل الوطنيه ش م ممسقط1311476

ي لتدقيق الحساباتمسقط1312080
المكتب المهبز

مؤسسة ابو انس الهاشمي للتجاره والمقاوالتمسقط1731572

الرسايا للسفر والسياحة ش م ممسقط1045549

حشمه فايل سعيد سليم الزرعية للتجارةمسقط1430687

مؤسسه ابن محمد جواد علي للتجارهمسقط1116290

ة العالمية لالساسات ش م ممسقط1017343 الخبر

التقنية النظيفة للحلول البيئيةمسقط1355085

العروبة لألعمالمسقط1427785

بيت التوفب  ش م ممسقط1539825

تجارة ابو زك ش م ممسقط1092367

اللوتس لالنشاءات واالستثمار العقاريمسقط1463349

مشاري    ع مروج االرز ش م ممسقط1177391

منارة األمل للتجارةمسقط1007551

المورد لالستثمار ش م ممسقط1378708

الصخر الدولي الشاملة ش م ممسقط1344278

كاه ش م ممسقط1110278 ي  وش  من كاثودك بروتكشن ج شي نر جب 

مستشفز النجمه للعنايه الطبيه ش م ممسقط1086251

ي ش م ممسقط1840380 مركز االول الطبر

أس   نمسقط1682652



صيدلية التفاح ش م ممسقط1213008

كة بالد السالم للتجارة و المقاوالت ش م ممسقط2136279 ش 

معهد الهدف لخدمات التدريب ش م ممسقط1031703

كة بالد السالم للنقل ش م ممسقط1117003 ش 

كة بالد السالم للخدمات الطبية ش م ممسقط1118819 ش 

مدرسه االبداع العالمية ش م ممسقط1663780

جناح التقنيةمسقط1086789

ي التجاريةمسقط1133846 مؤسسة القرانر

سعيد سالم المعولي للتجارةمسقط1430549

مشاري    ع سور السيب ش م ممسقط1513788

أجواء الطائف الحديث   ة ش م ممسقط1170024

كة يلدا للتجارة و اإلستثمار ش م ممسقط1295576 ش 

القنوات للخدمات الحديثةمسقط1830775

العمانيه للمخصبات الزراعيه ش م ممسقط1294873

القنوات لألعمال واإلنشاءات ش م ممسقط1239687

الرؤية للخدمات البيئية ش م ممسقط1224431

قريات للتحلية ش م ع ممسقط1214737

الصياضي العقاريةمسقط1264979

الرمال للخدمات الفنيه الشامله ش م ممسقط1073114

ڤرتكس لإلستشارات الهندسية ش م ممسقط1079744

اوج لحلول األعمالمسقط1402948

دار التصميم المبتكر لإلستشارات الهندسيةمسقط1309758

مشاري    ع احجار البحر للتجارة والمقاوالت ش م ممسقط1605488

مؤسسة بله للتجارة والمقاوالتمسقط1004999

كة شعاع الغرب للتجارة والمقاوالت مسقط1490516 -ش 

مسارات الفضاء العالميةمسقط1104031

البناء لالعمال الذهبيةمسقط1402543

الطيف الوردي للتجارةمسقط1814966

داتا مايننجمسقط1248935

ي العالميةمسقط1411082 مشاري    ع أيمن الوهيبر

نجم سهيل االمع للخدمات العامهمسقط1426651

مجد حلة الحصن لألعمالمسقط1418123

مشاري    ع سعيد الزهيمي للتجارةمسقط1400654

طاليع الساحل للخدمات و التجارهمسقط1431788

النجم الالمع للخدمات العامةمسقط1425670

ز ش م ممسقط1278410 كة خدمات ادارة التأمي  ش 

الجزيرة العالمية لألعمالمسقط1421494

الخليج لخدمات االستثمار ش م ممسقط1041826

روعه األعمال الرائدة ش م ممسقط1108269

م ش م م0م0اتحاد السيارات العربيه والتجارة   ش مسقط1639781

كة شادن الدولية ش م ممسقط1060063 ش 

المتطورة النظمة االعمال ش م ممسقط1023106

المدينة العالمية االستثمار ش م ممسقط1009738

جوهرة البالد للتجارة والمقاوالتمسقط1174371

سماء الواسط الحديثة ش م ممسقط1098718

عالم االنتظار ش م ممسقط1277532

نجمة الصباح للمشاري    عمسقط1209025

ق االوسط ش م ممسقط1081704 ديورا الين للرس 

مستشفز أبولو التخصضي ش م ممسقط1372151

احالم الصحراء ش م ممسقط1725718

انسكايل ش م ممسقط1088913

الجسار ش م ممسقط1592432



الموطن العالمية ش م ممسقط1745450

يمسقط1034785 المركز الدولي الطبر

كة الخدمات والتجارة للعقارات ش م ممسقط1035128 ش 

مزون للرخام ش م ممسقط1050422

كة الخدمات والتجارة والمقاوالت والديكور ش م ممسقط1361389 ش 

كة الخدمات والتجارة ش م ممسقط1057685 ش 

الخدمات والتجارة للرخام والتعدين ش م ممسقط1673955

االجدان للتجارة والخدماتمسقط1285122

ي للتجارةمسقط1279769 يوسف بن علي بن سعيد الوهيبر

كلثوم لالعمالمسقط1323176

اللوجستية العالمية عمان ش م ممسقط1772317

المستقبل لصناعة االنابيب ش م ممسقط1566938

المدينة الحلوة ش م ممسقط1299641

مجان لحلول األعمال ش م ممسقط1308802

اساس لألعمالمسقط1299665

مؤسسة ادم الشاملة الوطنيةمسقط1003405

مشاري    ع مهرة سناو الحديثهمسقط1342923

حديقة المدينة لإلستثمار والخدمات ش م ممسقط1028144

كة الغدائر الزاهية للتجارة تضامنيةمسقط1316564 ش 

الحمادي للتجارة والمقاوالت ش م ممسقط1005697

البحار السبع لتموين البواخر ش م ممسقط1001112

كة الحمادي لالسماك ش م ممسقط1288741 ش 

محمدعلي بن عبدهللا بن محسن للتجارةمسقط1000307

الجدار الفاصل ش م ممسقط1154048

االختيار الجيد ش م ممسقط1670425

يد للتجارةمسقط4041534 مؤسسة جمب 

دوحة ريام للتجارةمسقط1441558

الزوايد العالمي    ة ش م ممسقط1288525

مروج جعالن لالعمال ش م ممسقط1342716

يه ش م ممسقط1763016 الكفاءة لتنميةالموارد البرس 

ية واالدارية ش م ممسقط1144688 الكفاءة الستشارات الموارد البرس 

مؤسسة بيت كافله للتجارهمسقط1154796

العمران لالستثمارمسقط1406083

العالمية إلدارة مشاري    ع االتصاالت والتجارة ش م ممسقط1090788

مؤسسة هشام التجاريهمسقط2165651

حدايق الفواكة للتجارة ش م ممسقط1320762

كة العربية لتسويق السيارات ش م ممسقط1052055 الرس 

سعود بهوان للسيارات ش م ممسقط1703412

مجموعه سعود بهوان ش م ممسقط1704974

السيارات العالمية الجديدة ش م ممسقط1347521

االعتماد الدولية للسيارات ش م ممسقط1707183

الوطنية للرحالت السياحية والحموالت الجوية ش م ممسقط1651196

المنار لألعمال الحديثة ش م ممسقط1393608

ق االوسط للسيارات وقطع الغيار ش م ممسقط1211064 مركزالرس 

ي للسفر والسياحة ش م ممسقط1015567
المكتب الوطبز

سعود بهوان للمشاري    ع والمعدات ش م ممسقط1703404

كة العربية للخدمات الهندسية ش م ممسقط1114964 الرس 

كة الدولية للسيارات وقطع الغيار ش مسقط1213288 م ش م م0م0الرس 

سعود بهوان للتجارة ش م ممسقط1650980

مشاري    ع بهيه العويسي الحديثةمسقط1427592

الساهر الذهبية للمقاوالتمسقط1603604

دونممسقط1083655



رذاذ الغيث للتعمب مسقط1278816

كة الوجدانيه لخدمات التجاره ش م ممسقط1705350 الرس 

ةمسقط1104811 ز مشاري    ع الفهم المتمب 

النقاء الدولية للتجارة والخدمات الهندسية ش م ممسقط1787055

النماء للخدمات الهندسية والتجارة ش م ممسقط1639412

ابط الدولية ش م ممسقط1066243 الب 

المحور الهندسية ش م ممسقط1004449

المواصفات المثاليه لالعمارمسقط1702246

مهدي للتجارة العامة ش م ممسقط1419777

مخزن مهدى ش م ممسقط1062379

ناشيونال تردرز عمان ش مسقط1040162 كة انب  م ش م م0م0ش 

زوايا للصحافة والنرس  ش م ممسقط1191582

مجموعة مهدي ش م ممسقط1295445

الثالثة للتجارة العامة ش م ممسقط1287106

مهدي للصيانة وخدمات التنظيفمسقط1247140

كة شور للمطاعم ش م ممسقط1189414 ش 

مهدي لألقمشة ش م ممسقط1358068

حصن عمان للتجارةمسقط1231146

الرصوح ش م ممسقط1342746

مشاري    ع علي الوطنيه ش م ممسقط1680102

افيةمسقط1228466 الهندسة اإلحب 

كة المحور للهندسة ش م ممسقط1105432 ش 

خط الحماية لألمن والسالمة والغاز ش م ممسقط1261286

انيس  للتجارةمسقط1011634

مشاري    ع  المرمر الحديثه للتجارة والمقاوالتمسقط1110636

ابو ثامر للمشاري    ع الشاملةمسقط1314087

طالل وراشد للتجارة واالستثمار ش م ممسقط1429437

مطاعم ال داود ش م ممسقط1397583

كة االمانه لمواد البناء ش م ممسقط1737104 ش 

ق األوسط للخدمات  ش م ممسقط1045128 تشامبيون أكس الرس 

االنظمه الحديثه لمواد البناء ش م ممسقط1774506

دانة الكامل الشاملة توصيةمسقط1138687

ة ش م ممسقط1686518 امج المباش  البر

أضواء العندليب للخدمات الفنية تضامنيةمسقط1206504

مؤسسة االبرار العرصيةمسقط1131867

وق الخليج إلدارة األعمالمسقط1111534 ش 

دار الماسة العالميةمسقط1381719

افرست للتجارة والمقاوالت مسقط1000962

عبدالرحمن بن يوسف للتجارةمسقط1326210

ي الخاصةمسقط1252853
مدرسة اليوبيل الفضز

المذهب للتجارة والمقاوالتمسقط1210343

الهدف لخدمات النفط واالعمال التجارية ش م ممسقط1767437

الهدف للحلول المعلوماتية ش م ممسقط1188120

ي وادي الميح للتجارهمسقط1596845 روانر

واجهة المعبيلة للتجارةمسقط1384947

ز العالمية ش م ممسقط1075658 أسواق هدايا العي 

كة الكواكب الساطعة ش م ممسقط1529013 ش 

ى النهضة للتجارة والمقاوالتمسقط1321020
ز
مراف

ذياب الهندسية للتجاره والمقاوالتمسقط1407697

مؤسسة سما مطرح للخدمات التجاريةمسقط1406637

يمسقط1241853 مجمع نهضة مجان الطبر

المحاذير للتجارةمسقط1341650



ناس لإلنشاءات والتجارةمسقط1285911

جبال العامرات الفضية للتجارة والمقاوالتمسقط1410891

إعمار حي النهضة للتجارة والمقاوالت ش م ممسقط1400778

كة مصنع البالط االوتوماتيكي ش م ممسقط1189808
ش 

أحجار صحار ش م ممسقط1046736

مجموعة بدر لالستثمار ش م ممسقط1271143

لبان لألغذية ش م ممسقط1311317

ي ش م ممسقط1132994
الحدائق المعمورة لخدمات المبانز

المالكي للمشاري    ع المتكاملهمسقط1197435

توصية- المالكي لمشاري    ع البناء والتعمب  مسقط1066317

إدارة الممتلكات العقارية ش م ممسقط1368349

تواصل لالتصاالت المتكاملة ش م ممسقط1177084

بيت مسقط لإلستثمار ش م ممسقط1047930

بيت مسقط لألعمال ش م ممسقط1560026

مسافر خانةمسقط1450786

لما للحالقة والتجميل ش م ممسقط1387063

صيدلية لما ش م ممسقط1662988

مركز العمران التجاري ش م ممسقط1233050

االفاق السواق المال ش م ع ممسقط1055489

أنظمة الطاقة المثل واألستثمار ش م ممسقط1330386

لما الدولية ش م ممسقط1281404

كلية الزهراء للبنات ش م ممسقط1626590

كة لما للتجارة ش م ممسقط1129384 ش 

لما للخدمات االعالنية ش م ممسقط1485962

مكتب ليانا لإلستشارات الهندسيةمسقط1317994

مرجان للمستلزمات الطبية ش م ممسقط1379029

ي ش م ممسقط1269810 مجمع لما الطبر

العالمية لالستثمار المتعدد توصيةمسقط1356990

ي للمقاوالت والتجارة ش م ممسقط1502140
سبز

خط اإلعمار الوطنيةمسقط1328569

صقور الهبار لالعمالمسقط1426278

مشاري    ع مالك الزرعي لالعمالمسقط1409612

كاه ش م ممسقط1385534 ي يو وش  ي اس نر كة حر ش 

اس العرصيه للتجاره والمقاوالتمسقط1004671 النبر

ب للتجارةمسقط1405357 فرسان المنب 

جوهرة جعالن العالمية الحديثةمسقط1416037

هضاب سيح العرشان الذهبيةمسقط1410356

محمد علي راشد محمد المنعي للتجارةمسقط1427082

علي الجمري للتجارة والمقاوالتمسقط1405347

مشاري    ع لؤي تميممسقط1407231

ه للتجارةمسقط1407288 ز بوابة بدية المتمب 

غروب جعالن المتطورةمسقط1416045

زهور مجان العرصيةمسقط1405124

بوابة الحوية للتجارةمسقط1407292

غيمة رونق العالميةمسقط1413938

وردة سيح العرشانمسقط1407685

االسوار الذهبيةمسقط1413508

ي الحويه للتجارة لالستثمارمسقط1421561 روانر

ه للتجارةمسقط1407298 بوابه الغبر

احمدحارب سعود عيس العمري للتجارةمسقط1424125

ي اللبيدعة الذهبية للتجارةمسقط1408899
ز
فياف

ابراج المصنعة للتجارة واالستثمارمسقط1408058



ربوع كثبان جعالنمسقط1406074

فرسان بدية للتجارةمسقط1405089

النجوم الرائدة ش م ممسقط1142371

روافد الحيل للتجارةمسقط1781006

العامرات للتسويق ش م ممسقط1751891

كة المايا الدولية ش م ممسقط1804669 ش 

التقنية العالية لالنشاءات ش م ممسقط1114788

الدولية الحديثة لإلتصاالت والمقاوالت الهندسية ش م ممسقط1098915

االجندة الجديدة ش م ممسقط1813560

المايا لم ا وراء البح  ار ش م ممسقط1019565

الرصاف الجديد ش م ممسقط1612581

القمة للصحافة والنرس مسقط1101277

ي للتجارةمسقط1285954
 
مؤسسة سليمان سيف المحروف

ي خيل للتجارة ش م ممسقط1238558
وادي ببز

كه بن قاسم للتعاون تضامنيةمسقط1013394 ش 

العيدروس للهندسة والمقاوالتمسقط1034866

مجان الدولية لخدمات النفط ش م ممسقط1075453

المستقبل الفاخر للتجارة ش م ممسقط1211310

مناظر قريات المتحدةمسقط1143575

اء للتجارةمسقط1282662 الجنات الخرصز

رسم لتطوير المشاري    عمسقط1411611

الخطوط الذهبية العالمية ش م ممسقط1026630

العدوي لتطوير االعمالمسقط1412547

بنو عدى للتجاره والنقل ش م ممسقط1209272

االعماق للغوص والخدمات البحرية ش م ممسقط1040487

ز للتجارةمسقط1066157 دار الجني 

األنبهار لألعمال والخدماتمسقط1227861

فيلق مسقطمسقط1392883

ماجد بن رمضان المسافر للتجارةمسقط1350234

ي للتجارةمسقط1182036
حنيفه بنت ماجد البلوش 

السالم للتنظيفمسقط1416382

االول لالعمال الذكيةمسقط1314838

حيدر سلطان العالميةمسقط1832450

الخدمات الذكية المتكاملة ش م ممسقط1046542

شاطى مسقط إلدارة العقارات ش م ممسقط1098168

رحمه عبدهللا العريمية للتجارةمسقط1416067

القرم للمنسوجات ش م ممسقط1566865

دار التعمب مسقط1163375

سيد فياض للتطويرمسقط1341247

مجموعة سيد فياض ش م ممسقط1178913

الجبل األخرصز الشاهق للتجارة ش م ممسقط1155439

ابو ريم للتجارة والمقاوالتمسقط1660420

بيت العصفور للتجارةمسقط1163808

مؤسسة الزرعية للتجارة والمقاوالتمسقط1404823

جبال بدبد للتجارة ش م ممسقط1533363

مشاري    ع همسات الويرية للخدماتمسقط1406882

ي رمال بدية الذهبيةمسقط1406076 روانر

سهام علي للتجارة والمقاوالتمسقط1412689

كة الدولية لخدمات االتصاالت ش م ممسقط1292095 الرس 

كة الخدمات التقنية الموحدة ش م ممسقط1042969 ش 

كة الدولية لخدمات الحاسب االلي ش م ممسقط1624822 الرس 

مشاري    ع حمود الزرعيمسقط1417865



ابدع محيول الرئدةمسقط1412971

ةمسقط1434343 ز ي المتمب  لؤلؤة الجوانر

فندق دماس ش م ممسقط1009981

ليمونمسقط1734393

كاه للتجاره ش م ممسقط1393277 عبدالرشيد وش 

كة المليون الوطنيةمسقط1185988 ش 

البشائر للحوم  ش م ع ممسقط1241377

ي للتجارة الحديثةمسقط1412271 المحيط الغرنر

الشموع الدافئة لألعمالمسقط1361515

عالم اإلتق   ان الوطني    ة ش م ممسقط1083155

االتقان لالستشارات الهندسية ش م ممسقط1185996

هندسة االحجار للتجارةمسقط1222073

ي للتجميل واالناقة توصيةمسقط1045159
يب 

سعود المقبالي للتجارهمسقط1316648

الخط الصغب  للطباعة الذكيةمسقط1320631

اسياء العالميةمسقط1367996

مؤسسة ركن الخليج للتجارةمسقط1170171

كة اللهجة للتجارة ش م ممسقط1003082 ش 

كة محاجر الروضة ش م ممسقط1052624 ش 

بن عمب  للبحث العلمي ش م ممسقط1755110

يمسقط1005790
مؤسسه احمد محمد بن عمب  الهنانى

كة المتحدة لالرقام ش م ممسقط1631403 الرس 

حمد للخدمات الهندسية ش م ممسقط1075314

مركز الهندسة القيمةمسقط1099806

ية ش م ممسقط1092350 ق االوسط لحلول  الموارد البرس  الرس 

زاجل لالتصاالت ش م ممسقط1073735

العالمية لتطوير المشاري    ع ش م ممسقط1794388

النبيل للخدم  ات التعليميه ش م ممسقط1155021

كة أوم الهندسية والعمرانية ش م ممسقط1303696 ش 

أميك فوسب  هويلر لالستشارات الهندسيه ش م ممسقط1273963

ش م م- عيون الدوحة الحديثه للتجارة والمقاوالتمسقط1149732

شموخ الدار العالميةمسقط1431069

ليالي هرمزمسقط1395146

شموخ هرمز الرائدةمسقط1340191

ي لالستثمار ش م ممسقط1412912
التشكيل الفبز

ة لالعمال التجاريةمسقط1433110 ز الحماية المتمب 

أبوابراهيم سالم العزري للتجارة ش م ممسقط1330943

كة الصقور الدوليه ش م ممسقط1670166 ش 

المركز الحديث  لالعمال الكهربائية والصحية ش م ممسقط1316869

المؤسسة الفنيه للمقاوالت الهندسيه والتجارهمسقط1500562

ق االوسط للتجارة والمقاوالت مسقط1507710 تضامنبة تضامنية- مشاري    ع الرس 

ق االوسط ش م ممسقط1503057 كه التسويق والخدمات للرس  ش 

االلفية لخدمات الشحن ش م ممسقط1087896

خدمات التموين العامة ش م ممسقط1133154

كة مسقط الوطنية للتطوير واالستثمار ش م ع ممسقط1203245 ش 

كة شموخ لالستثمار والخدمات ش م ع ممسقط1097066 ش 

كائهم ش م ع ممسقط1224199 أوارص عمان وش 

كة العمانية لتنمية االستثمارات الوطنية ش م ع ممسقط1608320 الرس 

ش م م- المنار للحجر الصناعي مسقط1012596

ز العالمية لتنمية المهارات ش م ممسقط1133257 ركن اليقي 

كة أنظمة جمع البيانات ش م ممسقط1035734 ش 

زينا العالميةمسقط1145165



نسائم الشمالية للتجارة والمقاوالتمسقط1427811

مشاري    ع زهور جعالن الوطنيه ش م ممسقط1086174

مشاري    ع هضاب الصقله للتجارهمسقط1144534

الطليعة لخدمات النفط ومراقبة  المكامن ش م ممسقط1006104

سيف وي للخدمات الهندسية ش م ممسقط1486853

مطاعم جنوب الهند ش م ممسقط1756575

كه سيف وى  ش مسقط1153331 م ش م م0م0ش 

الطليعة لخدمة معدات النفط ش م ممسقط1099749

مؤسسة سليمان للتطوير العقاري والتجارةمسقط1077212

واجهة الرستاق للتجارة والمقاوالتمسقط1074310

واجهة الرستاق الذهبية توصيةمسقط1128660

ي بوش  الزاهية للتنمية واالستثمارمسقط1385816 روانر

مشاري    ع االصدقاء للخدماتمسقط1503243

مشاري    ع ابوالمعتصم الزدجالي الذهبيةمسقط1473298

ي لإلستثمارمسقط1407951
 
الراف

ز العالميةمسقط1147755 اليقطي 

ترانيم الشاملة لالعمالمسقط1343105

جواد سلطان للمطاعم ش م ممسقط1367072

مخزن العاصمة ش م ممسقط1269313

نابيه للتكنولوجيا ش م ممسقط1308605

مجموع  ه ج  وا د  سل  طان ش م ممسقط1406752

المعجزة للسفر والسياحة ش م ممسقط1300230

ف بن سعيد للتجارةمسقط1425701 اش 

ضفة جبل مدر للتجارةمسقط1413735

دار الخب  للمقاوالتمسقط1234377

أبناء الخنجري المتحده ش م ممسقط1260064

كة الشاملة للمقاوالت ش م ممسقط1820400 دار البر

مشاري    ع ابو داؤد الوطنية توصيةمسقط1065123

كة طيف البلد المتحدة ش م ممسقط1144731 ش 

الوستاد للتجارة ش م ممسقط1533355

ش م م. مشاري    ع االنامل الوطنية مسقط1009824

بيت األمل العالمي ش م ممسقط1287430

بحر مطرح للتجارة و المقاوالتمسقط1420370

نجوم مطرح الساطعهمسقط1427395

شموخ مرتفعات بوش  لالعمالمسقط1416129

زمسقط1439335 اطياف جعالن للتمب 

زمسقط1439331 قية للتمب  امجاد الرس 

بخيته الزرعي للتجارة و المقاوالتمسقط1426018

فاطمة حمد الزرعية للتجارة والمقاوالتمسقط1428522

سالمه حمد للتجارة والمقاوالتمسقط1419624

الريتاج لالعمال االنشائيةمسقط1420277

هبوب فلج المشايخ لالعمال والتطويرمسقط1424446

نوادر صور للتجارة والمقاوالتمسقط1411956

تواصل األجيال العالمية ش م ممسقط1426277

كة شمس الشمال للمقاوالت والخدمات العامةمسقط1416805 ش 

نقطة االلتقاء للسياحهمسقط1150595

المتكاملة الموحدة للخدماتمسقط1428542

اإلنماء لتجارة مواد البناء ش م ممسقط1833928

ي للرصافة ش م ممسقط1492241
ي مونز

يونز

مجموعة النعيمي ش م ممسقط1715429

ق االقض لتجارة المعدات واليات البناء ش م ممسقط1064369 الرس 

الدرميت ش م ممسقط1187470



اعمار للتنمية واالستثمارمسقط1058954

هوريزونتال الينمسقط1303046

رتاج سمائل للتجارة والمقاوالتمسقط1089681

مؤسسة جفال للتجارة ش م ممسقط1484877

مؤسسة مظاهرمسقط1000772

التكامل لألعمال التجاريةمسقط1382083

شؤاطي الدقم الرائدة ش م ممسقط1303030

سماء الصباح توصيةمسقط1098242

زواهر مسقط ش م ممسقط1141755

توصية- مدن التقدم للتجارة مسقط1035828

العاديات للخدمات العامةمسقط1384400

خ   دمات التنظيف الدقيق     ةمسقط1411172

أبراج المجد لإلنشاء والتعمب  ش م ممسقط1166494

ك ة تقني ة الع زل ش م ممسقط1075349 ش 

يمسقط1811010 خط الساحل الذهبر

خط الساحل الالمع للتجارةمسقط1014130

عمران النظمة الحماية ضد التأكل والخدمات ش م ممسقط1745115

مؤسسة عمران ش م ممسقط1060635

ز للتجارة ش م ممسقط1085085 مؤسسة دوستي 

كة الشمس للبالستيك ش م ممسقط1593951 ش 

سالمه راشد حمد سعيد الوهيبية للتجارة والمقاوالتمسقط1412432

أركي العالمية للخدمات ش م ممسقط1210996

بينكا العالمية ش م ممسقط1058270

ركن البشاشة للتجارة ش م ممسقط1313061

االعتماد النظمة الشحنمسقط1142936

مشاري    ع سليم جواد للتجارة والمقاوالتمسقط1191656

جاسم بن محمد بن مراد الزدجالي للتجارةمسقط1389119

توصية- مشاري    ع الكشاف الحديثة مسقط1090575

ة للتجارةمسقط1221683 ز الرمضاء المتمب 

يمي للسيارات ش م ممسقط1402854 البر

سهاالت ش م ممسقط1395334

ةمسقط1288367 ز وادي السالم للمشاري    ع المتمب 

بوابة االعمال الدولية ش م ممسقط1092611

ي للتجارة والمقاوالتمسقط1089270 سيف أحمد سليم الناعبر

ي قلب العامرات للتجارةمسقط1168429 روانر

كة الخليج للهندسة واالدارةمسقط1385268 ش 

محالت بيتا التجاريةمسقط1010271

مدرسة األجيال العرصية الخاصةمسقط1108984

االبراج العامرة لالعمال التجاريةمسقط1414656

ز المثاليةمسقط1409090 انوار الحني 

رواد الفخر المثاليةمسقط1410116

عبدهللا احمد الصايغمسقط1367417

يمسقط1152833 غنائم المضيبر

فون للخدمات الرقمية الشاملةمسقط1092579 المحب 

كة النبع القابضة ش م ممسقط1076575 ش 

النبع للشحن ش م ممسقط1228968

كه النبع للخدمات ش م ممسقط1314378 ش 

النبع للتموين واالعاشة والخدمات ش م ممسقط1068431

كة النبع للبنية التحتية ش م ممسقط1032486 ش 

ق األوسط ش م ممسقط1239478 جاناتا للرس 

العريق للمعدات ش م ممسقط1710460

كه النبع للمعدات واللوازم ش م ممسقط1018243 ش 



شموخ القابل لالعمالمسقط1404852

نسناس سيح سنده لألعمال التجاريةمسقط1405496

مشاري    ع عائشه سالم الفزاري للتجاره والمقاوالتمسقط1425379

يكية لالعمال الراقيةمسقط1428113 مريم بنت خميس البر

يكي للتجاره والمقاوالتمسقط1425376 مشاري    ع محمود جمعه البر

يكية للتجارة والمقاوالتمسقط1440885 بشاير عبدهللا علي البر

نسايم مطرح المتكاملة للتجارةمسقط1420018

ايمان سالم غابش الهاشميةمسقط1425867

مشاري    ع خلود خادم عبدهللا السعديه للتجارهمسقط1425384

ضواحي الهديفية المتكاملة لالعمالمسقط1422326

فاطمة بنت احمد آل عبدالسالم للتجارة واالعمالمسقط1428111

لؤي سعيد حمد سعيد السالمي للتجارةمسقط1423343

كة معايب  اإلبتكار للتكنولوجيا ش م ممسقط1363994 ش 

كورون للتجارةمسقط1267965

فرحة لخدمات النفط والغازمسقط1389280

شناص العالميةمسقط1406775

كة الحراضي المتكاملة ش م ممسقط1325282 ش 

الثمر الطيب للتجارة ش م ممسقط1801880

الريادة لإلستقدام والخدماتمسقط1317691

التباين لالعمال والخدماتمسقط1279955

اسوار المدينة العمالقةمسقط1409932

كه االنجازات الدشه الجديدةمسقط1418450 ش 

تحفة الرتاج الماسيةمسقط1421962

اساطيل المجد للتجارة والمقاوالتمسقط1195191

المثالية لخدمات المشاري    ع ش م ممسقط1109546

عناقيد للتجارة ش م ممسقط1248931

الخوير الدولية للمعدات الثقيلة ش م ممسقط1840428

كة ريتاج المتكاملة ش م ممسقط1096277 ش 

دلتا لألنشاء والتجارةمسقط1319781

الطموح المتفائل للتجارةمسقط1344240

مشاري    ع العامري لالنشاء والتعمب  ش م ممسقط1085427

الدرع العالميمسقط1356862

سهالة العالميةمسقط1425585

كة الرياض المتحدة للتجارة و المقاوالت مسقط1091757 ش 

الرجل الحديدي المتحدةمسقط1165621

خدمات التطويرمسقط1062913

الفيصل المتقدم   ة ش م ممسقط1153578

الخليج لضيافه والخدمات ش م ممسقط1292037

نظارات الغزالمسقط1253999

خدمات التطوير والصيانه ش م ممسقط1245597

كة نفل للمقاوالت والتجارة ش م ممسقط1176552 ش 

عبر الخليج لتقنية المعلومات ش م ممسقط1715577

يه وملطفات الجو ش م ممسقط1213369 كه العمانيه للمبيدات الحرس  الرس 

كة العمانية للعطور ش م ممسقط1244650 الرس 

النادي الدولي للسيارات ش م ممسقط1050052

مشاري    ع فيصل العامري الشاملةمسقط1174475

زمرد صحار الحديثة ش م ممسقط1189939

مائدة بركاء للتجارةمسقط1644386

العالمية للكهرباء والمياه ش م ممسقط1126440

العالمية لالعمال والخدمات ش م ممسقط1276855

وق الريسمسقط1413206 ش 

درة االختيار المتكاملةمسقط1341314



ركن الخدماتمسقط1416621

الخطم العالمية للتجارةمسقط1415089

مؤسسة المعايب  الذهبية للتجارةمسقط1325136

اع النجاه المتطورمسقط1426759 ش 

األسمر المتكاملمسقط1411871

نقطه السالم لالعمالمسقط1420163

ي لالستثمار والتطويرمسقط1422672
ز
الصاف

روح التكافل للتجارةمسقط1421071

الرأي للخدمات المتكاملةمسقط1411482

مشاري    ع االمل لالستثمار والتطويرمسقط1421347

النور للتجاره و التطويرمسقط1427071

مشاري    ع فجر السالم للتطويرمسقط1422396

مشاري    ع سعود مسلم الحجري لألعمال والخدماتمسقط1395614

المغدري للتجاره والمقاوالتمسقط1531042

مازن لالبتكارمسقط1254565

ز العرصية مسقط1108807 ش م م/ حور العي 

رجب اللوجستية والشحن توصيةمسقط1050492

كة تالل نمر للتجارة و المقاوالت ش م ممسقط2204355 ش 

مناظر دلما للتجارةمسقط1293266

النمط للتجارة ش م ممسقط1391526

العصفور للتجاره ش م ممسقط1512609

واحة نجوم مسقطمسقط1407964

ء النور للتجارة ش م ممسقط1656856 شاطي

ةمسقط1293005 ز الهضبة المتمب 

مناهل الباطنة ش م ممسقط1627279

يه للفنادق والمطاعم العالمية ش م ممسقط1021328 الرس 

مجموعة رامي للفنادق والمنتجعات ش م ممسقط1818554

حمدة حمدان سليم الوهيبية للخدماتمسقط1415090

ي للتجارهمسقط1307150
ابو ايمان البلوش 

نسيم الخليج المتحدة للتجارة ش م ممسقط1135641

خط الساحل لالسماك ش م ممسقط1009039

ي العالمية ش م ممسقط1207148
سعود الشيذانز

كريستال للتجميلمسقط1761854

إنجاز العالميةمسقط1390549

ركن الملكة للتجارة واالستثمارمسقط1411242

ز الشخي للتجارةمسقط1115309 أبو حسي 

نفاف العالميه ش م ممسقط1190006

كواكب الدار الحديثةمسقط1410262

قوافل مزون للتجارةمسقط1320602

ة ش م ممسقط1248437 ز تالل السويق المتمب 

.الحمراء الحديثة للمشاري    عمسقط1363352

نهضة الفليج للتجارةمسقط1512080

اإلتحاد الشاملة للتموين والضيافة ش م ممسقط1276198

ي ش م ممسقط1523228
ز
مشاري    ع اف

القيمة الشاملة ش م ممسقط1137088

البحار السبع للنفط ش م ممسقط1700260

كة البحار السبع للعقارات ش م ممسقط1026317 ش 

البحار السبع لألنظمة ش م ممسقط1133666

إنتاج ش م ممسقط1119655

البحر والبر للشحن والخدمات اللوجستية ش م ممسقط1010578

العربيه للخدمات البحريه والمساعدات المالحيه ش م ممسقط1730533

كة البحار السبع ش م ممسقط1155075 ش 



الكوم العالمية ش م ممسقط1613430

البحار السبع لتقنية المعلومات ش م ممسقط1117659

ة الوطنية للتجارة ش م ممسقط1157083 ز المب 

احمد جان محمد للتجاره والمقاوالتمسقط1138138

رمال متان الرائدةمسقط1292364

اسطورة رموز المزن للتجارةمسقط1421222

المها لصناعات الحديديه والتجارةوالمقاوالتمسقط1195544

واحة مجان البيضاء للتجارةمسقط1365921

مدرسة العاصمة الخاصةمسقط1209043

بوابة الحاجر العامرة للتجارةمسقط1429136

نور السهول الحديثة للمشاري    ع والمقاوالت تضامنيةمسقط1427111

سماء الرويس الساطعة للعمال التجاريهمسقط1418668

ه للعمال التجاريهمسقط1415217 نوادر صحم المنب 

ة لالعمالمسقط1412656 ز هضبة الحومانيه الممب 

مجد المعموره لألعمال التجاريةمسقط1424136

نوادر نزوئ الشامخه للمشاري    ع التجاريهمسقط1415219

بيارق كهنات للعمال التجاريه والمقاوالتمسقط1418648

محمد غريب لالعمال التجاريةمسقط1426027

ة التجاريةمسقط1416931 وادي الحمرية للمشاري    ع المنب 

ظالم البدر للمشاري    ع لالعمال التجاريةمسقط1413146

نجوم السديره للمشاري    ع للتجارهمسقط1414578

ة التجاريه والمقاوالتمسقط1425173 ز ضواحي منح الممب 

ابراج العامرات للمشاري    ع التجاريه والمقاوالتمسقط1423796

ابداع قصبية الحواسنة للتجارةمسقط1432107

ه للمقاوالتمسقط1424889 شمعو وادي عدي المنب 

منارة الرستاق الساطعه للمقاوالت والمشاري    عمسقط1426142

ه للعمال التجارية والمشاري    عمسقط1423543 منارة ادم المنب 

منارة صورالساطعه للعمال التجارية والمقاوالتمسقط1424154

ي المشعه لالعمال للتجارة و المقاوالتمسقط1415640
ز
نجوم الواف

سماء محضه الساطعه لالعمال التجاريةمسقط1418755

نفحات الطالئع لألعمال تضامنيةمسقط1427123

رماح العويد لألعمالمسقط1432111

صواعق المحج للمشاري    ع المتقدمةمسقط1405841

بيارق الحمراء الحديثه لالعمال تضامنيةمسقط1409270

نوادر وأدي معاول الحديثة للتجارةمسقط1410175

مؤسسة وادي ربكوت الحديثة للتجارةمسقط1423392

ربوع الرستاق المتكاملة للتجارة و المقاوالتمسقط1431658

ة المتكاملةمسقط1410165 سماء الجرداء المنب 

ه للعمال التجاريةمسقط1414817 نجوم ضنك منب 

كواش راس مدركة لألعمالمسقط1430179

المها للخدمات والتوريدات الصناعية والنفطيةمسقط1015727

ي للتجارة ش م ممسقط1637339
علي الخنبس 

خط ضويجة للتجارةمسقط1417297

إنجازات النيد الدوليةمسقط1409780

الدفة الراقية لالعمال التجاريةمسقط1407337

شايا النيد العالميةمسقط1408871

مناظرالسوي    ح الراقية لالعمال التجاريةمسقط1411903

مناظر ضويجه لالعمال التجاريةمسقط1429476

ساحل سوي    ح لالعمال التجاريةمسقط1410304

ضباب سوي    ح العالميةمسقط1409781

سوي    ح الدوليةمسقط1414653

ة التجارية مسقط1030299 كة مصب  تضامنية- ش 



نوارة مسقط الوطنية ش م ممسقط1296182

ي للتجارة والمقاوالتمسقط1281933
مؤسسة عبدالعزيز البلوش 

الحفار للمشاري    ع والتطويرمسقط1350734

المركز العالمي للحوم والتجارة ش م ممسقط1321398

بيت الضيافة لألعمال ش م ممسقط1407868

بحر الشمال للنفط والخدمات االنشائية ش م ممسقط1210354

العمران للتجارة والمقاوالتمسقط1420037

ي للتجارةمسقط1673815
علي بن ثانز

صاللة الجنوبية للتجارةمسقط1018691

مشاري    ع قمر المدينة الشاملةمسقط1412867

ة للتجارةمسقط1411083 ينابيع الراكه المنب 

حمد بن سعيد المقبالي للتجارةمسقط1406876

صخور قريات للتجارة ش م ممسقط1279801

ديوان الصحراء للتجارةمسقط1137649

كاه لالستشارات الهندسي     ة ش م ممسقط1211964 االشاء وش 

محالت أبو صقر للتجارهمسقط2038498

مشاري    ع قهوانمسقط4000161

رمال الصحراء المتنقلة للتجارةمسقط1316612

رمال الصحراء للنفط والغاز ش م ممسقط1116920

كة منتجات البولي المحدودة ش م ممسقط1091336
ش 

ي ش م ممسقط1154141
كة الخوض  لصناعة االثاث المعدنز ش 

أثاث فهمي ش م ممسقط1005090

مدرسة درة الخليج الخاصة ش م ممسقط1731661

مشاري    ع أجيال المستقبل الحديثةمسقط1580086

الظافرة الدولية ش م ممسقط1109752

الفخامة للخدمات المضيئةمسقط1164478

النجمة لالعمال الشاملةمسقط1365025

الزاد لالعمال الحديثةمسقط1406320

ز العالمية ش م ممسقط1004399 ركن اليقي 

ز للمنتجات والحلول للتجارة ش م ممسقط1251304 رك       ن اليقي 

مستقبل الخليج الدولي        ة ش م ممسقط1098607

مجموعة اركان ش م ممسقط1013172

ي للتجارة والمقاوالت ش م ممسقط1003887 ي حبيب الخصيبر
أبناء ثانز

مرضية للتجارة ش م ممسقط1651102

مشاري    ع االيثار المتكاملةمسقط1311778

الخليج الدولية لتدقيق الحسابات واالستشاراتمسقط1348381

ضياء العاصمةمسقط1425041

مشاري    ع الزنبق الحديثةمسقط1330527

مركز الخليج لالستشارات والتدقيقمسقط1696807

الوجر لصناعة األدوية ش م ممسقط1145026

ستال لالستشارات االداريةمسقط1311136

كة الخدمات الخاصة لحقول النفط ش م ممسقط1245783 ش 

كاه ش م ممسقط1110720 الهندسية المعمارية للمناظر الطبيعية وش 

سدوين للتجاره ش م ممسقط1282468

كة للرساميك ش م ممسقط1302045 البر

بانوراما الوطنية ش م ممسقط1016022

ي الوطني  ة ش م ممسقط1208754
مشاري    ع أب  وجنان النبه   انز

الميسم للتصاميم واالنشاءاتمسقط1280276

جمان للتجارة ش م ممسقط1466372 الب 

أبو ماجد العامري وأوالده للتجارة توصيةمسقط1349277

الهالل لإلستشارات الهندسيةمسقط1294927

ساس المتحدة لالعمالمسقط1213315



قية العالميه للتجارة توصيةمسقط1246158 ي الرس 
ز
فياف

انوار الجازر توصيةمسقط1791044

االجنحه الوطنيه ش م ممسقط1753967

فينوس لمواد البناء توصيةمسقط1103769

اسبيس لالستشارات الهندسية ش م ممسقط1059192

أبو عيس للمشاري    ع المتكاملةمسقط1834886

الخليج للمعايرة والخدمات الفنية ش م ممسقط1295949

تقنيات الجودة لخدمات التفتيش و المطابقة ش م ممسقط1376229

الجود للموارد الطبيعية ش م ممسقط1074669

ات لونستارالفا ش م ممسقط3245330 مختبر

داود لالستشارات الهندسية ش م ممسقط1240346

داود للح ديد ش م ممسقط1648845

داود للمقاوالت ش م ممسقط1618571

افاق العزم العالميمسقط1298166

نجم األبراج المتحدة للتجارة والمقاوالتمسقط1406898

كة الروح المبدعة ش م ممسقط1195375 ش 

وت الدولية ش م ممسقط1031491 بب 

االتحاد لخدمات االطفاء والسالمة ش م ممسقط1109034

كة العليل للمقاوالتمسقط1225543 ش 

ي واخوانه مسقط1017144 كة الرحبر
تضامنية- ش 

السماء السابعة توصيةمسقط1244759

مشاري    ع الشارق المتحدةمسقط1017915

نجمة المنازل العالمية ش م ممسقط1298433

امان الرائدة العالمية ش م ممسقط1264759

ز ش م ممسقط1068709 كة االثني  ش 

ي ش م ممسقط1080013
مجموعة الرزيف 

ش م م- مطبعة البيان مسقط1145541

شبكة المدينة العالمية للتكنولوجيا ش م ممسقط1107486

كةالعمانيةالعالمية لمحطات الخدمة ش م ممسقط1003844 الرس 

كة الواحة للتجارة والمعدات ش م ممسقط1027654 ش 

هرمز للطاقة ش م ممسقط1759418

ابن سعود للتجاره والخدمات ش م ممسقط1363247

مجموعة الصاروج ش م ممسقط1177400

كة لبان للتجارة ش م ممسقط1199021 ش 

محطة الفلج ش م ممسقط1288032

مشاري    ع الطاهر ش م ممسقط1020668

الصناعات الشاملة والخدمات التجارية ش م ممسقط1839411

موسسة االسيل الوطنيةمسقط1730487

كائه ش م ممسقط1334479 ز محسن الجنيدي وش  حسي 

الدار العربيه لالنشاءات والتعمب مسقط1656783

وبات الصحية ش م ممسقط1241054 كة المأكوالت والمرس  ش 

األفق للجمال ش م ممسقط1339007

مشاري    ع القرم لخدمات النفط والغاز ش م ممسقط1135989

األسطورة العالمية الشامل   ة ش م ممسقط1162572

جوهرة روي الحديثةمسقط1250123

مسبار النور العاليمسقط1412435

ي للتجاره والمقاوالتمسقط1414954
فلج انوار سيح الموانز

وادي الرجعمسقط1400663

ز لتطوير األعمالمسقط1400069 األمي 

ركن االلهام للتجارة ش م ممسقط1011638

ق للتجارة والمقاوالت ش م ممسقط1333429 نور الرس 

ز ش م ممسقط1320801 مصنع حبيبات البولتي 



محجر مسقط للرخام ش م ممسقط1316913

فندق المعبيلة ش م ممسقط1265033

كة مقبول الدولية ش م ممسقط1006173 ش 

فوكس سليوشن ش م ممسقط1156051

كة المثاليه الدولية ش م ممسقط1010922 الرس 

تعزيز لالعمال ش م ممسقط1376396

صنوان المتحدةمسقط1378744

ف و سام للتجارة ش م ممسقط1222528 أش 

المركز الدولي لتقويم العظام ش م ممسقط1359157

الخليلي للمشاري    ع المتخصصة ش م ممسقط1102746

الخليلي لخدمات السيارات ش م ممسقط1126349

الخليلي لتقنية المعلومات ش م ممسقط1097579

الخليلي للمشاري    ع المتحده ش م ممسقط1024353

كةالخليلي العالمية للتجارة ش م ممسقط1566342
ش 

الخليلي اللوجستية ش م ممسقط1075265

الخليلي لالنشاءات ش م ممسقط1039784

الخليلي للكهرباء ش م ممسقط1095845

كاه توصيةمسقط1305905 كه نقليات احمد دادشاه وش  ش 

صناعة العوازل الكهربائية ش م ممسقط1350605

ي ش م ممسقط1178963
الع   مود الع   مانز

مجموعة العريمي القابضة ش م ممسقط1017885

الراحة الماسية ش م ممسقط1128877

ي ش م ممسقط1089431
الخليج لخدمات الفحص التقبز

كة المواهب للطاقة ش م ممسقط1126776 ش 

العالمية للتصنيع والطلي ش م ممسقط1400640

كة إنعام لإلنشاءات ش م ممسقط1099170 ش 

أفضل لمطورى البنيه التحتيه ش م ممسقط1079767

ي ش م ممسقط1319578
ينيان شيبنك كومبانز أم أس شي ميديب 

رعد ظفار للتجارةمسقط1388782

ابو مهند الحميدي للتجارة والمقاوالتمسقط1148347

سليم الكيومي للتجارة ش م ممسقط1251457

تريد ش م ممسقط1025619 كة فب  ش 

كة ويلهمسن تاول ش م ممسقط1506218 ش 

ي ت  اول ش م ممسقط1003739 ش ركة دبلي و حر

مطعم طريق الحرير ش م ممسقط1395793

مزون للطباعة والنرس  والتغليف ش م ممسقط1097768

يد ش م ممسقط2006189 كة التجارة والتبر ش 

كه برادات مطرح ش م ممسقط1005251 ش 

كة االرجان تاول لالستثمار ش م ممسقط1739476 ش 

ي ش م ممسقط1080166
تاول تالن 

ز ش م ممسقط1005282 كة تاول تيك سليوشبز ش 

تيل ر وودرو عم ان ش م ممسقط1029703

تاول للصيانة ش م ممسقط1286531

كة تاول للخدمات الهندسية ش م ممسقط1776452 ش 

الفجر للمفروشات ش م ممسقط1550810

كة تاول لمشاري    ع البنية التحتية ش م ممسقط1796216 ش 

عينت للسيارات ش م ممسقط1016416

كة تاول للعدد واالالت الهندسية ش م ممسقط1399217 ش 

كه تاول للحفريات وخدمات حقول النفط ش م ممسقط1059221 ش 

كة مجان للتوزي    ع ش م ممسقط1192353 ش 

مركز تاول للعقود والتجارة ش م ممسقط1051899

كة تاول للمشاري    ع الكهربائية ش م ممسقط1258773 ش 



مركز تاول للسيارات ش م ممسقط1364650

ق األوسط للتكنولوجيا ش م ممسقط1444409 الرس 

كة الحديثة لخدمات التنظيف والتجارة ش م ممسقط1581660 الرس 

كة اصباغ جوتن ش م ممسقط1185799 ش 

كة العمانية العالمية للتنمية ش م ممسقط1009508 الرس 

همسقط1379155 الفرص المنب 

برج السماء للتجارة ش م ممسقط1060478

كة مذنب لتقنية المعلومات ش م ممسقط1769480 ش 

المثالي للهندسةمسقط1792431

العامرات لألستثماراتمسقط1191856

مسقط ألنظمة الهواء المضغوط والمشاري    ع ش م ممسقط1206716

مجالس العالمية ش م ممسقط1270500

تسهيل لألعمال المتكاملةمسقط1313721

سفب  الخالدية للتجارة والمقاوالتمسقط1410594

همسات المجد الحديثة للتجارةمسقط1333258

التساهيل العربيه ش م ممسقط1142514

مشاري    ع أنهار المجد الدوليةمسقط1379826

فدوى العالمية ش م ممسقط1537881

ي للتجارة والمقاوالتمسقط1130137
ز
مؤسسة الفياف

الدار العربية للعقارات ش م ممسقط1009244

القلعة الدارة الفنادق و السياحة ش م ممسقط1345445

الوادي للطاقة الشمسية ش م ممسقط1322959

صيدلية الخيال ش م ممسقط1370630

مبادرة لإلستثمار ش م ممسقط1025733

قية للرخام ش م ممسقط1065405 شمال الرس 

األفكار الذكية للتجارة والتكنولوجيا ش م ممسقط1071737

روزنه مسقط ش م ممسقط1061582

االتجاهات المتطورة ش م ممسقط1403051

المكامن الشاملة ش م ممسقط1321114

النابغة للتجارة والخدمات ش م ممسقط1169564

ونية والميكانيكية ش م ممسقط1350560 الخدمات  االلكب 

الفيح للتجارة ش م ممسقط1603914

المها للرخام ش م ممسقط1086534

مشاري    ع الفاو الوطنية ش م ممسقط1777475

االيناس الدوليةمسقط1671162

أشتو للمشاري    ع المتحدةمسقط1000347

عمار بن خلفان للتجارةمسقط1374847

ي توصيةمسقط1166254  الطبر
مركز بوش 

رمال طيبة للتجارة و المقاوالتمسقط1420913

الخطوط اآلمنة للخدمات الهندسية ش م ممسقط1172323

الهالل المتكامله الدولية ش م ممسقط1179578

مجموعة الهالل الصناعية ش م ممسقط1179407

سكن لالعمار و الخدمات ش م ممسقط1074604

نوافذ مسقط للصناعة والتجارة ش م ممسقط1141802

الهالل الصباغ ومستلزمات السيارات ش م ممسقط1711857

الهالل لصناعة الفيبر وااليكرلك ش م ممسقط1711814

مؤسسه الرغام للتجاره والمقاوالتمسقط6032133

مركز محمد السليمي لقطع غيار السياراتمسقط1131923

ات الفنية والتجارةمسقط1743287 ز صور للتجهب 

مشاري    ع النوفلي المتحده توصيةمسقط1739867

خط المعلومات ش م ممسقط1747070

نسائم األشجان التجاريةمسقط1409228



سعيد بن خميس الهاشمي للتجارةمسقط1001452

مج موعة الفارس ي ش م ممسقط1059645

اقة الفصول االربعةمسقط1321143 إش 

ي لالنشاء والمقاوالتمسقط1780514 النمر العرنر

ة ش م ممسقط1138193 اللحظة األخب 

عمران شهزاد ش م ممسقط1375161

روائع قريات للتجارةمسقط1033823

استثمار للخدمات العامةمسقط1422207

ق للتجارة والمقاوالتمسقط1167624 روضة الرس 

الذكاء الهندشيمسقط1263667

النهضة لما وراء البحار ؛؛ ش م ممسقط1021375

فندق قرص البستانمسقط1346569

االسوار العاليه للمقاوالت واألعمالمسقط1089784

كوخ مسقط لالنشاءات واالستثمار ش م ممسقط1208606

ي للمشاري    ع والخدماتمسقط1336708
مؤسسة ابن سيف السيبانز

وق الطليعة لالعمالمسقط1407560 مشاري    ع ش 

الغدوان للتجارةمسقط1436570

محمد محسن المتحده للخدمات ش م ممسقط1373394

كة جاشنمال الوطنية ش م ممسقط1023784 ش 

روائع سمد الشان للتجارةمسقط1034501

رمال ساحل قريات للتجارةمسقط1307583

مؤسسة جوهرة الوسط الدوليةمسقط1282943

طرق الخليج الوطنيةمسقط1221727

ق و الغرب الدولية ش م ممسقط1103699 الرس 

خط النجم الملكيمسقط1257499

ينابيع الداموس الحديثةمسقط1404968

طيف العامرات للتجارةمسقط1809121

تبيان للعقارات ش م ممسقط1074217

ي للمقاوالت ش م ممسقط1247911
البلوش 

ي لالستثمار ش م ممسقط1831496
كة البلوش  ش 

مركز أحالم للتخفيضات ش م ممسقط1297772

ضفاف سناو للتجارةمسقط1092224

ردهة الطعام الملكي ش م ممسقط1247138

ول والطاقة ش م ممسقط1039913 كة تقنية البب  ش 

ونزي للتجارةمسقط1413857 القدح البر

الدوارق للتجارةمسقط1349457

حمود بن حمد القطيطي للتجارهمسقط1524330

كة الرياض المتكاملة للتجارة والمقاوالت مسقط1074138 توصية- ش 

سماء الهفوف ش م ممسقط1798537

الشذى لالعمال الحديثهمسقط1423036

ات والتموين ش م ممسقط1485890 ز كة صحار للتجهب  ش 

الوكاالت العمانية المتحده ش م ممسقط1004751

االتفاق الدولية ش م ممسقط1015693

مشاري    ع ابن قنتب للتجارة والمقاوالت ش م ممسقط1067401

نورس حرامل للخدماتمسقط1408239

الرؤية الخليجية لالستثمار توصيةمسقط1035166

(فرع عمان)لوتاه بوتيك مسقط1309092

مجموعة السليمي القابضة ش م ممسقط1809253

كه المتطوره لتقنية النفط ش م ممسقط1762699 الرس 

كة الفنية التجارية ش م ممسقط1049402 الرس 

جبل النحاس للتجارةمسقط1496425

-بوابة الجود للتجارة والمقاوالت مسقط1094817



عيادة أفنان لألسنانمسقط1261860

بروج السواقم للتجارة ش م ممسقط1526316

انرجو بروجيكت انتل ش م ممسقط1574272

-شاع الحديثة للتجارة مسقط1049014

ي للتجارة والمقاوالتمسقط1007084
البطاش 

زمسقط1163144 التحالف لسماشة التامي 

قرص الدوحة للتجارة ش م ممسقط1048625

ي للتجارهمسقط1674722
 
انور المحروف

كة العمانية للمشاري    ع الطبية ش م ع ممسقط1523597 الرس 

اكتورز انك مسقط1339273 (فرع عمان)فرع مسقط - شي اند الند دريلينج كونب 

البوابة الذكية لألستثمارمسقط1348517

طريق القوة لألعمالمسقط1421588

كه التكامل الوطنيه ش م ممسقط1049340 ش 

كة االصول العقاريه ش م ممسقط1786318 ش 

االطلسي لالنشاءات ش م ممسقط1079542

االطلسي للمشاري    ع والخدمات الهندسية ش م ممسقط1176373

القهوة العالمية ش م ممسقط1019270

الحلول للتكنولوجيا والخدمات التجارية العامة ش م ممسقط1015480

كة العالميه لالطعمه ش م ممسقط1048046 ش 

طالئع الروضة للتجارة ش م ممسقط1041781

المنظومه الماسية للتوريد ش م ممسقط1316166

وردة الزهريه للتجاره ش م ممسقط1737112

اطاللة الربيع للتجارة ش م ممسقط1694723

تاج الفخر العالميه ش م ممسقط1082621

عميد السويق الحديث للتجارةمسقط1293421

ي للتقنيات المتجددةمسقط1435633 مشاري    ع االغبر

المركز التخصضي للعيونمسقط1365122

كة ورثة باقر بن حبيب مراد ش م ممسقط1012746 ش 

العيناء الوطنية للتجارةمسقط1030894

ركن االتقان لإلعمالمسقط1334319

صبح الحياة ش م ممسقط1011939

الشقائ   ق الدولي     ة ش م ممسقط1083964

مؤسسة منازف الوطنيةمسقط1074457

السهام للخدمات واالعمالمسقط1400535

مشاري    ع الحمراشدي المتكاملهمسقط1140818

أرض الجزيرة الحديثة تضامنيةمسقط1220260

قه ش م ممسقط1296046 السماء المرس 

أمة القهوة ش م ممسقط1380812

برديج ش م ممسقط1003523

الهاللي لإلستثمارمسقط1302537

انور رضا للتجارة والمقاوالتمسقط1709844

تالل مسقط للتاجب  والنقل ش م ممسقط1014892

مشاري    ع الصاعد للتجارة توصيةمسقط1263177

فيوليا البشائر ش م ممسقط1067196

كة فيوليا الوطنية األول لخدمات المياه ش م ممسقط1296518 ش 

درايفر العمانية لالستشارات ش م ممسقط1049477

الفنية لالستشارات الهندسيةمسقط1317315

ه ش م ممسقط1210447 ز مشاري    ع رمال مسقط الممب 

الحلول لالعمال والخدمات الفريدة التكنولوجية ش م ممسقط1248709

الواحة لصناعة االنابيب ش م ممسقط1217455

كة المسارات المتحدة ش م ممسقط1140901 ش 

علي المعمري وولده للتجارة توصيةمسقط1066517



عادل سعيد الزدجالي للتجارة و المقاوالتمسقط1408695

كة نهر الكوثر المتحدة ش م ممسقط1049175 ش 

الحلول المتكاملة للنقل والخدمات اللوجستية ش م ممسقط1178646

كة مطبعة عمان ومكتبتها المحدودة ش م ممسقط1017578 ش 

ز للتجارة ش م ممسقط1235726 طريق التني 

الذوق األصيل للخياطة والتجارةمسقط1010311

النقاط الفضية للتجارةمسقط1001246

فندق سماء مسقطمسقط1271525

القوة للخدمات و التوريدات اللوجستيةمسقط1382526

ي للتجارةمسقط1417920
عبدهللا خليفة الغيالنز

مجان للتعمب  ش م ع ممسقط1042658

بيت هرمز للمقاوالت والعقارات ش م ممسقط1092699

شاج لالستثمار ش م ممسقط1044721

أعجوبة المثاليةمسقط1285879

ايلكوالوطنية للتجارة ش م ممسقط1693271

االنوار للتموين واالعاشه ش م ممسقط1746170

راشد سعيد العامري للتجارةمسقط1167847

سديل النجد للتجارةمسقط1440859

نماء الخليج المتكاملة ش م ممسقط1333113

ج الدولي ش م ممسقط1592530 فندق البر

كاه مسقط1090755 ش م م- مشاري    ع احمد نارص وش 

األنامل لألعمالمسقط1412449

الخليج لالدارة والخدماتمسقط1381924

الرسيل لالدارة الخدماتمسقط1380515

مؤسسة الخلف الدوليهمسقط1745832

ز الحديثة ش م ممسقط1057446 مشاري    ع أبوالمعب 

ز لالعمال المثاليةمسقط1337510 الممب 

دن  يا الم  ال لل  تجارة والم   قاوالت ش م ممسقط1215521

الثقة إلدارة صناديق االستثمارمسقط1266239

مشاري    ع الوثبة للمقاوالتمسقط1405478

كنوز ألحجار الجابرو ش م ممسقط1039346

كنوز عمان القابضة ش م ع ممسقط1190121

كنوز للرخام ش م ممسقط1781251

قمة الصاروجمسقط1332870

خيوط الحرير المثاليةمسقط1346363

مشاري    ع االبداع العرصية ش م ممسقط1009812

مشاري    ع العقر العرصيةمسقط1083816

إنشأت سيجاء للتجارةمسقط1246390

ةمسقط1411907 ز بروج اللؤلؤة المتمب 

مشاري    ع إبن المعلم المتحدة للتجارة والمقاوالت مسقط1083797

معالم التكنولوجيا والتجارة ش م ممسقط1324030

العلياء للتنمية ش م ممسقط1202656

مكتب التطوير المتكامل لخدمات التدريب ش م ممسقط1159117

ثمار لبنان للتجارة ش م ممسقط1117876

أساور للخدمات الرائدة ش م ممسقط1303374

ام محمد الرئيسية للتجارة والمقاوالتمسقط1423294

ز المثالية ش م ممسقط1359671 التحسي 

الرفد الماشي لجلب االيادي العاملهمسقط1344184

مشاري    ع الهندسة المعمارية لألعمال الرائدةمسقط1424452

مشاري    ع الزرعي الجديدةمسقط1408213

الركن الشمالي ألعمال المقاوالتمسقط1424458

جمسقط1835297 نجوم البر



ي ش م ممسقط1332408
ونز حكايات عربية للصحافة و االعالم االكب 

أبراج للخدمات الفنية الهندسيةمسقط1310691

مركز تكنولوجيا للصحافه واالعالن ش م ع ممسقط1581430

الذواق للتجارةمسقط1314653

ي للتجارةمسقط1127910
معالم الزبدانز

ابراهيم بن حميد بن رصم  للتجارة ش م ممسقط1169825

أطياب المعبيلة للتجارةمسقط1345994

بوادي المعبيلة الحديثةمسقط1356944

كة المنارات السته ش م ممسقط1320630 ش 

الدار العربيه لتحليل البيانات ش م ممسقط1741675

منصور بن علي العامري للتجارةمسقط1678906

الحكيم الوطنية ش م ممسقط1090254

البيت الفاخر العالميمسقط1000770

اجواء مرتفعات الرمال الذهبية للتجارةمسقط1419534

ي للتجارةمسقط6068456
 
المراف

خط االستقرار للتجارة ش م ممسقط1010798

رضوي للخدمات والتجارةمسقط1371454

تكنولوجيا النمو ش م ممسقط1368682

ابراج الحنظلي ش م ممسقط1116832

األلمانية ألنظمة المياه ش م ممسقط1374635

مشاري    ع سيف الحديدي للتجارة والمقاوالتمسقط1366468

سهول نقضي للتجارة والمقاوالت تضامنيةمسقط1169216

أسطورة الماس   ة ش م ممسقط1198486

الذكي لخدمات التغليفمسقط1361033

ي ش م ممسقط1714597 مركز مرج الطبر

كة العمانية للخدمات والتموين ش م ممسقط1052527 الرس 

كة توريدات  المكاتب ش م ممسقط1007211 ش 

كة ريام للهندسة والخدمات  ش مسقط1255061 م ش م م0م0ش 

كه الدوليه لالعالن ش م ممسقط1323709 الرس 

كه وليدالجهزةاالتصاالت واكم المحدودة ش م ممسقط1087916 ش 

مؤسسه ريام لالستثمار والتجارة ش م ممسقط1134043

كة ولجات الحديثة للمشاري    ع ش م ممسقط1268260 ش 

كه الورده لالحذيه والمنتجات الجلديه ش م ممسقط1087002 ش 

كة مزون الدولية للسفر والسياحة ش م ممسقط1079127 ش 

كة الصناعات الوطنية للسخانات ش م ممسقط1161512 ش 

مؤسسة الوليد ش م ممسقط1007220

سفريات مزون ش م ممسقط1010891

مسقط للصيانة ومقاوالت النظافة والخدمات ش م ممسقط1245996

ريام لخدمات الكمبيوتر ش م ممسقط1300601

خدمات المعلومات والتقنية المكتبية ش م ممسقط1089429

وتينية ش م ممسقط1232177 كة العالمية للمنتجات البر الرس 

ات العلمية والطبية ش م ممسقط1365940 ز كة التجهب  ش 

ونيات والتجارة ش م ممسقط1065939 كة العامة لاللكب  الرس 

كة العمانية للخدمات الميكانيكية المحدودة ش م ممسقط1065920 الرس 

كة الزواوي لتنمية االعمال مسقط1814893 م ش م م0م0ش - ش 

كة الخوير للتنمية والخدمات ش م ممسقط1182471 ش 

برادات مسقط ش م ممسقط1245694

مؤسسة بشارة ش م ممسقط1150383

مؤسسة عمر الزواوي ش م ممسقط1067877

محالت وصيدلية الوليد ش م ممسقط1098136

مصانع االمل ش م ممسقط1204939

الجمعية العمانية للسيارات ش م ممسقط1268279



مي للتجارةمسقط1368281
مؤسسة محمد بن سليمان الحرصز

صحاري الخليج الغربية ش م ممسقط5111099

ةمسقط1407459 عجائب بالد الخب  المنب 

وكاله مطرح للتجارة والمالحة ش م ممسقط1009028

كة وكالة الخليج مسقط1003640 ش م م (عمان  )ش 

كة عبداللطيف للتجارة والنقليات ش م ممسقط1032623 ش 

مشارق السالم العالمية لإلنشاءاتمسقط1341118

مشارق سمائل للتجارة والمقاوالت ش م ممسقط1693310

ي ش م ممسقط1739689
وانز زلفة البر

ي لإلستثمارمسقط1418918 أم قابوس النظب 

ي  للتجارة ش م ممسقط1214942 أبو قابوس النظب 

مشاري    ع مرتفعات المطار الوطنيةمسقط1171595

مؤسسة االزدي للتجارة والمقاوالتمسقط1013203

يمسقط1437233 مشاري    ع افراح الوهيبر

ي العرصيةمسقط1031278 جواهر العوانر

كة األحذية الواقية ش م ممسقط1472623 ش 

أمجاد الزينمسقط1226677

االحالم السعيده لألعمالمسقط1425680

الحوية الذهبيةمسقط1411205

شموخ سمحان للتجارة و المقاوالتمسقط1411141

قمم الطحايم للتجارة والمقاالتمسقط1409128

هضبة الحوية الماسيةمسقط1407039

داية العالمية ش م ممسقط1252688

دلمون لما وراء البحار ش م ممسقط2205688

ز ش م ممسقط1155232 كة نتكوم تكنولوجب  ش 

بياق العالمية للتجارة ش م ممسقط1208548

مشاري    ع درة األتقان الحديثةمسقط1084463

شايا بندر الجصة ش م ع ممسقط1030960

ابو لؤي الحديدي لألعمالمسقط1404500

الطاقة للتجارة والمقاوالت ش م ممسقط1081925

تنمية المطاعم ش م ممسقط1360048

نسائم الحياه العالميةمسقط1361207

ي ش م ممسقط1805983
القدح الفضز

الوان الجبال للتجاره ش م ممسقط1003510

نور الدولية للخدمات الطبية ش م ممسقط1350547

طاووس للرصافهمسقط1274793

الحلول النهائية للتقنية ش م ممسقط1276833

مشاري    ع الرؤيا الحديثة للتطوير واالعمارمسقط1023718

مشاري    ع سماء الفياضمسقط1109674

دروب السدر ش م ممسقط1255140

كة عمان للفنادق والسياحة ش م ع ممسقط1317253 ش 

ي للتجارة والمقاوالت توصيةمسقط1114789
مشاري    ع ابو ماجد الحسبز

النظرة الثاقبة الحديثةمسقط1128345

ديار الدولية ش م ممسقط1027067

الدفة الدولية ش م ممسقط1146261

ي تضامنيةمسقط1003496
محالت العبيدانز

ي للتوريدات ش م ممسقط1005335
العبيدانز

ي الدولية ش م ممسقط1702440
العبيدانز

ز لإلستشارات اإلدارية والمالية ش م ممسقط1295469 الحير

روائع اإلبداع الهندشيمسقط1380400

ي الحديثةمسقط1424087
مشاري    ع احمد السيفز

الجودة الذهبية العالميةمسقط1285966



التقنيه الدوليه أللواح الصاج ش م ممسقط1071295

واجهة روي الجديدة للتجارة والمقاوالتمسقط1350176

واجهة روي المتجددة للتجارة والمقاوالتمسقط1407695

مؤسسة صالح المعولي للتجارةمسقط1543032

ه ش م ممسقط1120378 ز مشاري    ع الداري المتمب 

كة الوطنية لإلدارة والمشاري    ع ش م ممسقط1106657 الرس 

ة والمتوسطة ش م ممسقط1320996 األكاديمية العمانية للمؤسسات الصغب 

الرؤية النفطية الدولية ش م ممسقط1148135

نسيم اللوتس للتجارةمسقط1116411

شباب العامرات للتجارة الحديثة ش م ممسقط1412772

مشاري    ع ورده الذهلي التجاريهمسقط1638025

اطورية لألسنانمسقط1388220 العيادة األمبر

ه الخالديه للتجارة ش م ممسقط1044673 ز منب 

مؤسسة فرزانة للتجارة والمقاوالتمسقط1115057

مؤسسة عباس بن حسن للتجارةمسقط1123773

سومر الداره المطاعم الدولية ش م ممسقط1214635

مطبعة العنان ش م ممسقط1271334

المركز التجاري العام ش م ممسقط1033867

مؤسسة الرؤيا للصحافة والنرس  ش م ممسقط1407422

ي للخدمات الفنية والتجارية ش م ممسقط1180509
كه الطانى ش 

صندوق المغامراتمسقط1166302

الرصوح للتنمية الشاملة ش م ممسقط1190536

كة أسياد للنقل البحري ش م ع ممسقط1723154 ش 

الخط االقليمي ش م ممسقط1756559

كة العمانية الدارة السفن ش م ع ممسقط1778374 الرس 

تنمية معادن عمان ش م ع ممسقط1248312

كة ورلي عمان للهندسة ش م ممسقط1340239
ش 

عز األصيل للتجارة والمقاوالتمسقط6092772

ربوع ابراء الحديثه ش م ممسقط1052022

رواد التقدم للمشاري    ع الحديثةمسقط1225629

التقنيه البحريه ش م ممسقط1718460

هندسة الخدمات الشاملةمسقط1282057

مدرسة الحكمة الخاصة ش م ممسقط1596624

النجوم الثالثة الرائدةمسقط1253281

ي لألعمال العالميةمسقط1207135
الهنانى

كة اإلتصاالت اإلبداعية للتسويق واإلعالن ش م ممسقط1063336 ش 

العربية الحديثة للتجارة الشاملةمسقط1053846

يق ش م ممسقط1687786 الترس 

الثقة لتدقيق الحساباتمسقط1335401

ابن نارص العرصية للتجارةمسقط1065306

مركز الرحمة الطبرمسقط1269290

زمسقط1222369 زهور الحني 

نور االصايل الحديثة للتجارةمسقط1199547

ز فرع عمان مسقط1046697 كة أورينت للتأمي  (فرع عمان)ش 

موسسة الغافيه لالعمالمسقط1384620

الخدمات الجمةمسقط1423078

معالم مسقط العالميةمسقط1351309

ي المتحدةمسقط1321898
موسسة مسار الفضز

االالء الوطنيه للتجارهمسقط3219500

الرموز الكريستاليه الدوليةمسقط1166656

مازن للتجارةمسقط1407865

مجوهرات عارفمسقط1675249



ز العاصمة ش م ممسقط1053668 مشاري    ع بالتي 

مؤسسة جاسم بن احمد بن علي العجمي للتجارةمسقط1124687

ق االوسط للتجاره والمقاوالتمسقط1079831 كثبان الرس 

أمانة الدارة األصول ش م ممسقط1365299

ي ش م ممسقط1388299
كة ثمر للتسويق الغذانى ش 

فندق النجمه الماسية ش م ممسقط1289481

الزعيم لإلنشاءات الهندسية والتعمب  والتجارة ش م ممسقط1041173

ي جرنان للتجارهمسقط1700707 روانر

التطوير المتكاملمسقط1025169

رمال شناص لالعمال والخداماتمسقط1400540

ي حيفظ للتجارةمسقط1558455 روانر

مشاري    ع البحر األزرق المتكاملمسقط1329817

العربيه للخدمات الفنيهمسقط1740040

كة العالمية لخدمات الغاز ش م ممسقط1010621 الرس 

مدرسة النظم الحديثة الخاصةمسقط1519654

مؤسسة أمجاد قريات للتجاره والمقاوالتمسقط1169033

ي للتجارة والمقاوالتمسقط1272802
محمد انور مهراب البلوش 

ق ش م ممسقط1062677 طيبات الرس 

كاه ش م ممسقط1304464 اجكار و ش  نارص مب 

المرسات للتموين ش م ممسقط1040255

مؤسسة السعود الوطنية للتجارة والمقاوالت ش م ممسقط1030846

خط النظافة ش م ممسقط1375439

كة مسقط للحلول واالنظمة ش م ممسقط1146970 ش 

مرافق المدينة ش م ممسقط1318995

المدينة لتطوير الفنادق والمنتجعات ش م ع ممسقط1209656

كة المدينة العقارية ش م ع ممسقط1798073 ش 

كة اإلدارة العقارية ش م ممسقط1189408 ش 

القرمز لخدمات النفط ش م ممسقط1144638

ى للتجارة ش م ممسقط1612964 كة األهداف الكبر ش 

كة نهضة مسقط ش م ممسقط1619594 ش 

النماء الخليجية المتحدة لألستثمار ش م ممسقط1712420

ي ش م ممسقط1785796
 
ز الراف التمب 

ي للتجارة ش م ممسقط1222707 أبو قابوس بن سعيد النظب 

الركائز السبعة للتجارةمسقط1392826

دنيا للتطوير والتعمب مسقط1317182

اصول للدواجن ش م ع ممسقط1255064

حارث بن نارص الهادي للتجارةمسقط1413779

ونوميكا للتجارة العامة ش م ممسقط1032491 كة جاسب  ش 

بيت الكهرباء العالمية والخدمات ش م ممسقط1102326

حواري الجزيرة للتجارة ش م ممسقط1124913

ابو ماجد الرواح للتجارهمسقط1218859

الصخور الزرقاء للتجارة ش م ممسقط1043133

عيون الباطنة الرائدةمسقط1345233

أهال وسهال للخدمات التجارية ش م ممسقط1265274

ى ش م ممسقط1197605 مركز المأكوالت الكبر

المواهب للخدمات الكهربائية ش م ممسقط1800213

ونيةمسقط1334496 منتدى الخدمات االلكب 

ف لحلول االعمال ش م ممسقط1380177 كة المحب  ش 

يكة للتجارة  مسقط1257200 كة فهد بن محمد مكي وش 
-ش 

نسيل لإلستشارات الهندسيةمسقط1315042

سيح المغرس للتجارةمسقط1139598

ةمسقط1405445 ز ز المتمب  الضفتي 



سهام للتطوير العقاريمسقط1420657

دار االفق للتجارةمسقط1784323

اء التقييم ش م ممسقط1390329 كة خبر ش 

الهوية االولي للتجارة ش م ممسقط1083467

الفردان للتطوير العقاري ش م ممسقط1011671

ي ابراء الحديثةمسقط1418379
ز
فياف

دار منح للتجارةمسقط1412666

شوكوالال للحلويات والمعجنات ش م ممسقط1251242

الحلول الخمسة للتجارة ش م ممسقط1105836

خليلة الحسنية للتجارةمسقط1337127

عبدهللا بن سالم بن محمد الزيديمسقط1311391

منارة االمانمسقط1724290

منارة مزون ش م ممسقط1724657

كة زوايا للتنمية ش م ممسقط1164276 ش 

براق السعد للتجارة ش م ممسقط4119380

ريما لصناعة الكربونات ش م ممسقط1663240

النرص للتجارة والمقاوالت ش م ممسقط1008650

كه النرص للبالط والمنتجات االسمنتيه ش م ممسقط1230662 ش 

مؤسسة حمد بن علي بن سالم الغنيمي للتجاره والمقاوالتمسقط1034988

سد النبأ لالعمالمسقط1376439

الخطيم المتحدةمسقط1193334

مبز نور الدولية ش م ممسقط1801490

خدمات هندسة البيئة ش م ممسقط1233637

مبز نور للهندسة والمقاوالت ش م ممسقط1058840

الكلية الدولية للهندسة واالدارة ش م ممسقط1507028

العنارص األربعة المتحدة ش م ممسقط1209102

الوقاية لخدمات السالمة ش م ممسقط1123161

كة العمانية لالجهزة العلمية والتكنولوجية ش م ممسقط1264753 الرس 

وكاالت عمان الفنية ش م ممسقط1208691

كة الهادف للتجاره ش م ممسقط1258397 ش 

ع مران البحرية ش م ممسقط1065897

المكيال المتحدة ش م ممسقط1135313

مشاري    ع الفردوس المتحده ش م ممسقط1655078

ز موش يوسف مسقط1330290 مدققون للحسابات- مقبول حسي 

كة لالستشارات المعماريةمسقط1352667 األرض المشب 

النظام الموازيمسقط1334313

كة الفنار لإلستشارات اإلدارية واإلقتصادية ش م ممسقط1048763 ش 

ة ش م ممسقط1336977 ز كة الحلول العمليات المتمب  ش 

ز لألستشارات المالية والتجارية ش م ممسقط1315758 التمب 

أري    ج محسن حيدر درويش ش م ممسقط1208511

ينابيع الرستاق للمقاوالتمسقط1279291

كة خط الساحل للطاقة و الخدمات الصناعية التجاريةمسقط1353102 ش 

فهد اللمكي للتجارة مسقط1736078

ي ش م ممسقط1005769 اسواق دنر

تالل للتسوق ش م ممسقط1057335

كة أمن تقنية المعلومات ش م ممسقط1128236 ش 

كة العمانية العالمية لالتصاالت ش م ممسقط1174932 الرس 

كة نجوم صور الدولية ش م ممسقط1025240 ش 

القمة المثالية للتجارة ،، توصيةمسقط1216510

ونيات والتجاره ش م ش م ممسقط1262823 كة العمانية العالمية لاللكب  الرس 

كة العالمية لتقنية المعلومات ش م ممسقط1654136 الرس 

ناشونال عمان ش م ممسقط1022055 سميث أنب 



كاه ش م ممسقط1003071 جر عمان وش  كة شلمبر ش 

محسن حيدر درويش لخدمات البنية التحتية ش م ممسقط1333760

فجر للتجارة الرائدة ش م ممسقط1116424

ي ش م ممسقط1736540 محسن حيدر درويش الزعانر

بسطة مسقط ش م ممسقط1261157

الزنبق األبيض ش م ممسقط1215222

محسن حيدر درويش لالستثمار ش م ممسقط1212200

لجينه ش م ممسقط1257609

معهد محسن حيدر درويش للتدريب ش م ممسقط1056332

محسن حيدر درويش اللوجستية ش م ممسقط1212158

كة االعالنات والدعايه ش م ممسقط1589300 ش 

العمانية لخدمات الفحص واالعتماد ش م ممسقط1237264

كة المعدات والمشاري    ع لماوراء البحار ش م ممسقط1425447 ش 

كة فالكون للخدمات الجوية والنقل ش م ممسقط1029053 ش 

كة الصناعات الطينية ش م ممسقط1705920 ش 

دوجالس او اتش اى ش م ممسقط1124455

كة العمانية العالمية لخدمات النفط والطاقة ش م ممسقط1336070 الرس 

ز ش م ممسقط1210327 تش فارس لخدمات التأمي  فنرس 

حر فور أس للحلول االمنية ش م ممسقط1628976

فيلوشي ش م ممسقط1583573

سيم راندريدجمسقط1295017

ي ش م ممسقط1349473
معهد التدريب الوظيفز

ي فور أس لخدمات المرافق ش م ممسقط1282719 حر

كة العمانية العالمية للمعدات البحرية والمحركات ش م ممسقط1334808 الرس 

كة سفريات ايهاب ش م ممسقط1089714 ش 

كة العمانية العالمية القابضة ش م ع ممسقط1588320 الرس 

كة خدمات السفر ش م ممسقط1169203 ش 

فيه اإلعالمي ش م ع ممسقط1010031
شبكة الب 

كه انظمه وبرامج الكمبيوتر ش م ممسقط1336436 ش 

رواق عاليةمسقط1317569

مشاري    ع الزبب  ش م ممسقط1628623

قبة مجان ش م ممسقط1222292

كة زاخر لتطوير التعليم ش م ممسقط1364400 ش 

كة خدمات الكمبيوتر العمانية ش م ممسقط1108140 ش 

ة للخدمات العامة ش م ممسقط1284319 ز كة الوطنية المتمب  الرس 

كة األفق الجديد لإلستثمار ش م ممسقط1388903 ش 

كة شجرة األتحاد ش م ممسقط1163675 ش 

مؤسسة الزبب  ش م ممسقط1000012

المفهوم لإلبتكار ش م ممسقط1169362

ي للتجارة ش م ممسقط1314401 زهرة االقحوان البر

فتون عمان ش م ممسقط1691830

زهرة اللوز للتجارة ش م ممسقط1314735

كة العمانية النتاج المطهرات ش م ممسقط1651870 الرس 

منتجع برالجصه ش م ع ممسقط1739603

ظفار للسيارات ش م ممسقط1091003

سماء الرباط للتجارةمسقط1074535

بوابه المعرفه لتقنيه المعلومات ش م ممسقط1090881

العالمية للمنتجات الحرفية ش م ممسقط1133458

مشاري    ع الراشد الحديثةمسقط1132049

المركز الدولي لإلستثمار واإلستشارات الهندسيةمسقط1310441

المركز الدولي للخدمات العامة ش م ممسقط6018610

ى ش م ممسقط1108477 المدينة الكبر



امجاد المغرس للتجارة  والمقاوالتمسقط1057551

الكالسيكية الجديدهمسقط1174333

دلتا للحلول المتكاملة ش م ممسقط1161400

الرابطة الطيفية للحلول التجارية ش م ممسقط1014891

قية ش م ممسقط1075576 كة المدن الرس  ش 

كه ش م ممسقط1747550 اس البر مشاري    ع نبر

كلية مسقط ش م ممسقط1531646

ي للتجارةمسقط1016133
ماجد الهنانى

ي ش م ممسقط1134512 ف دي حر ش 

ف للسفريات ش م ممسقط1741217 ش 

ف الوطنية للتجارة ش م ممسقط1679490 كة ش  ش 

ف لوجيستكس ش م ممسقط1030541 ش 

ف لخدمات السفر ش م ممسقط1081493 ش 

النجم لخدمات المالحه ش م ممسقط1614711

الممتاز للخدمات المالحيه ش م ممسقط1774492

كاه ش م ممسقط1626051 ف للخدمات المالحية وش  ش 

كة صناعة الخيام المحلية ش م ممسقط1264567 ش 

مشاري    ع شموخ العرصيةمسقط1423472

مشاري    ع السموم الذهبية ش م ممسقط1041813

مدرسة أسامة بن زيد الخاصة ش م ممسقط1193882

كة الدولية للمقاوالت والخدمات الهندسية ش م ممسقط1621629 الرس 

النوايا الحسنة للمشاري    ع واألستثمارمسقط1383938

كة الماجدي لألنشاءات العمرانيةمسقط1377873 ش 

كة بيهايف للتكنولوجيا الماليةمسقط1416221 ش 

ق االوسط ش م ممسقط1336987 إكوينيكس لخدمات الرس 

ي للحاسوبمسقط1404995
التكامل التقبز

نجم دلتا للخدمات و المشاري    ع الهندسية ش م ممسقط1015848

ي التجاريمسقط1267922
المركز الفضز

الحشار للسياحة والسفريات ش م ممسقط1164481

ابو عبدهللا لالعمال التجاريةمسقط1012074

مشاري    ع الداخلية الواعدةمسقط1054102

مشاري    ع تسبيح العالمية ش م ممسقط1295967

افاق وادي المعاول ش م ممسقط1699121

كة اللوتس الذهبية الحديثة ش م ممسقط1289803 ش 

منارة الزهور للتجارة توصيةمسقط1003586

هرمز لخدمات الطاقة ش م ممسقط1248004

فة لخدمات الطاقة ش م ممسقط1431971 النجوم المحب 

المنظور لإلنشاءاتمسقط1383068

العالمية لألعمال الخشبية ش م ممسقط1111583

ي للتجارةمسقط1400952 عبدهللا سالم عبدهللا الوهيبر

ريماس مسقط العالمية ش م ممسقط1225930

واحه ريماسمسقط1218496

الوميض األزرق لألعمالمسقط1403422

فايز محمد للتجارةمسقط1764403

الكلية العالمية للهندسة والتكنولوجيا ش م ممسقط1179193

ش م م. ديكور بيت الظاهر  مسقط1001141

تميمه للتسويقمسقط1199188

ز عمان الحديث ش م ممسقط1214713 مخبر

كاه ش م ممسقط1623990 هوفينكونس وش 

كائهم ش م ممسقط1008726 أيون أكسشينج وش 

المركب الرئيسي ش م ممسقط1203306

مشاري    ع العهد المنب  للتجارة والخدماتمسقط1362528



مؤسسة سماهر للتجارةمسقط1079887

شايا العز للتجارةمسقط4097335

مجموعة اليوسف ش م ممسقط1372165

كة االول للعقارات ش م ممسقط1399152 ش 

عالم االعالم ش م ممسقط1686798

ز واالستثمار ش م ممسقط1612905 مركز الخدمات الوطنية للتامي 

ونيات ش م ممسقط1088980 كة مسقط لاللكب  ش 

كة مسقط للتكنولوجيا المكتبية ش م ممسقط1019033 ش 

كة فينكورب لالستثمار ش م ممسقط1347330 ش 

ونيات ش م ممسقط1019029 كه مسقط للتكييف وااللكب  ش 

كة العمانيه لاللياف البرصيه ش م ع ممسقط1543083 الرس 

ورد سبأ للتجارةمسقط1212214

مؤسسة اإليناس العالميةمسقط1258902

مركز نادية للتجميلمسقط1814338

مشاري    ع االرام الحديثة مسقط1158809

ي الحديثةمسقط1003843
مشاري    ع ابو محمد البلوش 

الطاقة للخدمات ش م ممسقط1178674

الرابطة العالمية ش م ممسقط1800523

مركز تيسب  الخدمات والمعامالت ش م ممسقط1218640

كة الجذور للتجارة والخدماتمسقط1341529 ش 

واحة الجمال للتجارة والخدمات ش م ممسقط1771604

الرسعة الفائقة لالتصاالت وحلول الشبكات توصيةمسقط1035301

ابو عمار العبدلي للتجارةمسقط1017327

الفناء العالمية للمشاري    عمسقط1327206

االلوان المتحدة ش م ممسقط1101155

مركز زهرة الشارق للتجميل ش م ممسقط1172238

ق االوسط وشمال افريقيا مسقط1087561 ي الرس  (فرع عمان)اس ايه نر

الخليج للخدمات والتنميةمسقط1022733

الوميض المتحده للتجارة والمقاوالتمسقط1074781

وادي قهوان للتجارةمسقط1795279

سعيد الصواعي للتجارة والمقاوالتمسقط1077200

مشاري    ع الشاطر الجديدة للتجارةمسقط1167770

عبر البحار للصناعات الغذائية ش م ممسقط1131584

المطرق  ة الذكي  ةمسقط1071823

كة الخليج للطاقة األصلية والمشاري    ع ش م ممسقط1197191 ش 

بيت النجوم السبعمسقط1037506

كة دالئل العاصمة ش م ممسقط1815121 ش 

قةمسقط1031828 االلفية المرس 

محاجر عمان ش م ممسقط1074104

ي العالمية ش م ممسقط1003452
مجموعة الحوقانز

الفجر العربية ش م ممسقط1006160

عادل الكيومي للتجارة والمقاوالتمسقط1351861

كة الكيومي للتجارة والكهرباء ش م ممسقط1387944
ش 

الكيومي لإلعالم ش م ممسقط1110765

ات الصناعية ش م ممسقط1088419 ز الكيومي لمعدات حقول النفط والغاز والتجهب 

ماسة الق رم للتنمية ش م ممسقط1012931

صفاء لالعمالمسقط1405118

ةمسقط1380197 ز تاج الماس للخدمات المتمب 

غزال الدوح للتجارةمسقط1305584

مشاري    ع السيفه لألنشاءاتمسقط1403728

التنمية للمشاري    ع الكهربائية ش م ممسقط1075877

اء الدولية لألعمال ش م ممسقط1369258 الخرصز



نور شمس المملكة للتجميلمسقط1417972

ي لمعدات المطابخمسقط1042652 الحلبر

ق المتحدة ش م ممسقط1679694 مشاري    ع المرس 

كة التوريدات الصناعية ش م ممسقط1208239 ش 

مشاري    ع الصالح ش م ممسقط1018264

ز ش م ممسقط1100379 روابط للتطوير المتمب 

مخزون للطاقة ش م ممسقط1357886

مشاري    ع العالم لتكنولوجيا وانظمه ادارة االساطيل ش م ممسقط1127760

القمة للبالستيك ش م ممسقط1748122

الطلع للتجارة ش م ممسقط1372041

القابضة لالعمال ش م ممسقط1222602

ز الذهبيه للتجارة ش م ممسقط1058995 الدولفي 

مؤسسة رعبوب الدوليةمسقط1095960

تاج الصحراءلتشكيل المعادن ش م ممسقط1590774

ز ش م ممسقط1656775 ز الخليجيي  كة اتحاد المقاولي  ش 

القرم للنظافة ش م ممسقط1283055

الرائد للمعدات ش م ممسقط1054234

ي للمجوهرات ش م ممسقط1266160
المركز العمانز

مجوهرات القرم ش م ممسقط1245490

قية ش م ممسقط1149970 كسارات الرس 

قية الدولية ش م ممسقط1004956 الرس 

قية لمواد البناء ش م ممسقط1159968 الرس 

قيه للخرسانه ش م ممسقط1208683 الرس 

دنيا االلوانمسقط1701185

بيت مسقط العرصيمسقط1405722

فخر شناص الدولي ش م ممسقط1312469

األركان العربية الدوليةمسقط1344052

المكان للتصميم الدولي ش م ممسقط1607618

مشاري    ع شمال المحيط ش م ممسقط1649922

هيتام المتحدة ش م ممسقط1302669

التقنية للمصاعد ش م ممسقط1152503

إندريس آند هاوش مسقطمسقط1390041

القيرص الوطنية لالستثمارمسقط1004025

السعم الدولية ش م ممسقط1187285

كة االصباغ الوطنية ش م ممسقط1636529 ش 

ابو زمرد للتجارةمسقط1844660

مجوهرات داماس ش م ممسقط1122797

ي العالميهمسقط6092357
ز
كة الجحاف ش 

ابتكارات هندسية واألعمالمسقط1293147

ي للتجارة والمقاوالتمسقط1355595 أحمد حمود محمد المنخر

إبهاجمسقط1087205

مركز الحيل للتسوق ش م ممسقط1107540

حلول الخليج للتسويقمسقط1356759

صحارى العالمية ش م ممسقط1051900

مشاري    ع اطالل الوادي توصيةمسقط1706551

نيون للطاقهمسقط1388527

هات الحوية للتجارة والمقاوالتمسقط1426244 ز ارياف منب 

كه مدينه البرصيات الحديثهمسقط1084054 ش 

ي ام الخليج ش م ممسقط1108656 ي نر اي نر

ز للتجارة والمقاوالتمسقط1325843 ج االنيق المتمب  البر

منابر للتسويق الحديثمسقط1369979

مؤسسة الدار اآلمنة ألنظمة األمن والسالمةمسقط1422724



لؤي العالمية للخدمات والتوريدات الفنيةمسقط1670999

ي للتجارةمسقط1276778
هاشم بن عبدهللا البلوش 

الصيدلية العلمية ش م ممسقط1336860

مشاري    ع دخون الحديثة ش م ممسقط1045783

الهدف العالمية للتنمية واالستثمارمسقط1042207

ز الماشي ش م ممسقط1375995 الدهلب 

الغرير للخدمات وإدارة الفنادقمسقط1294825

ي لإلستشارات القانونية والمحاماةمسقط1360171
مكتب المحامية ميمونة السليمانز

مرتفعات البيان للتجارةمسقط1813900

كة رمال الظفرات للتجارة والمقاوالت مسقط1147972 توصية- ش 

الراحه الحديثه للتجاره والمقاوالت ش م ممسقط1083616

كة العربية للحاسب االلي ش م ممسقط1079981 الرس 

كة العربية لخدمات االلمنيوم ش م ممسقط1606387 الرس 

مركز الفدك للتسوق ش م ممسقط1663160

ز ش م ممسقط1549138 شهناز وحسي 

الكرنك للتجارة ش م ممسقط1176170

أرض األحالم العالمية للتجارة والمقاوالت ش م ممسقط1004011

ز للتسوق ش م ممسقط1644670 شهناز وحسي 

الينابيع للتصميممسقط1509403

الصخور الذهبية لإلنشاء والتعمب مسقط1400894

كة المسار الجديد للخدمات اللوجستية ش م ممسقط1091798 ش 

كة التعاونية الشاملة اللوجستية ش م ممسقط1070546 ش 

نارص بن عبدهللا بن سالم القطيطي للتجارةمسقط1417894

الُسىهمسقط1116923

بهجه دميت للتجاره ش م ممسقط1784366

جزيرة االبداع للتجارةمسقط1030404

ة ش م ممسقط1138799 ز خدمات العالمية المتمب 

المبدعون للساعات والهدايا ش م ممسقط1767275

وصلة العالم للشحن و الخدمات اللوجستية ش م ممسقط1291317

خط السالمة للخدمات الكهربائية والميكانيكه ش م ممسقط1319502

ي للتجارةمسقط1400632 مؤسسة اسحاق المعرس 

خدمات النرس للشحن الرسي    ع والتجارةمسقط1481231

الخطوط الصفراء الذهبيةمسقط1385265

كة معدات الحريق والسالمة للتجارة ش م ممسقط1600265 ش 

دات المياه والمكيفات الهوائية ش م ممسقط1396307 كة ماجد لمبر ش 

ماجد للمقاوالت والخدمات والتجاره ش م ممسقط1552325

فيبول األفضل للعناية والخدمات ش م ممسقط1009183

اتاليك العالمية للتجارة ش م ممسقط1018474 اسب 

عبدالعزيز واخوانه ش م ممسقط1010921

مشاري    ع ماجد للتجارة ش م ممسقط1273469

ربوع العلممسقط1111256

العمران الحديثة للمقاوالتمسقط1236531

حلول الرقمية الدولية ش م ممسقط1402724

االمتنان الوطنيه ش م ممسقط1754548

ي العالمية ش م ممسقط1251935
الساجوانز

الحبسي للخدمات التجاريةمسقط1410408

مدرسه احمد بن ماجد الخاصه ش م ممسقط1332880

م ش م م0م0ش - حضانة الريان مسقط1796178

الشهومي للمشاري    ع المتطورةمسقط1382700

شمسه سعيد عبدهللا القصابية للتجارةمسقط1264508

امسقط1301626 ز ركب 

اريز العالميةمسقط1410203



درويش بوليكون ش م ممسقط1659707

محسن حيدر درويش لتقنية المعلومات ش م ممسقط1056197

محسن حيدر درويش ش م ممسقط1001990

الرماح العواليمسقط1339239

كة الفيصل ش م ممسقط1023560 ش 

المدرك للمقاوالت وأعمال التشييدمسقط1237947

نصحه الخب مسقط1338502

الجوارح المتكاملة للمقاوالتمسقط1233749

قية للتنمية واالعمال توصيةمسقط1310155 رمال الرس 

كة النخبة للتجاره ش م ممسقط1545183 ش 

الحوسبز للتجارة والمقاوالتمسقط1233947

ي ش م ممسقط1000047 الراسبر

ابراهيم دوشمبيه غالم البلوش مسقط1155172

ش م م- سعيد بن مسعود للخدمات مسقط1191156

ش م م- الصميم الدولية مسقط1168449

سعيد بن مسعود العالمية توصيةمسقط1843842

ي للتجارةمسقط1413236 ابن المغب 

مدينة خزائن األقتصادية ش م ممسقط1314417

داليا للمشاري    ع المتكاملةمسقط1168474

 الموارد المتخصصة ش م ممسقط1130599

الرفد للتطوير والمشاري    عمسقط1194718

االعمار لألعمال واالستثمار ش م ممسقط1282482

سماء بحر العرب العالمية ش م ممسقط1084156

بيت المنارة ش م ممسقط1100986

اصالة المدينة لالستثمار ش م ممسقط1426918

ي العالمية ش م ممسقط1105846 برج دنر

سفب  مسقط للتجارةمسقط1129517

المجموعة الماسية لالستثمار ش م ممسقط1038747

الخالدية للمشاري    ع العالمية ش م ممسقط1001602

عالم الطبيعه الحديثه ش م ممسقط1142860

العمل الدؤوب للتجارة ش م ممسقط1140262

ي للتجارة والمقاوالتمسقط1418002
الطريق العمرانز

غصن مياس للتجارة و المقاوالت ش م ممسقط1335033

ة الحديثةمسقط1413018 مشاري    ع سهول الحب 

كة مسقط لتقنيه الطاقه الحديثه ش م ممسقط1098327 ش 

يان الحياة الوطنيةمسقط1011065 ش 

النخبة الجديدة التجاريةمسقط1042384

كة ابو هالل الراشدى للتجارة والمقاوالت ش م ممسقط6001149 ش 

كة ابو هالل الراشدي المتحده ش م ممسقط1319231 ش 

نجوم السيب المتكاملةمسقط1300698

ي التعاونية ش م ممسقط1300811
العرفان 

أضواء الرستاق المتكاملة للتجارة و المقاوالتمسقط1431667

ب لألعمالمسقط1436943 رصوح المنب 

مشاري    ع عصام الصابري الحديثةمسقط1334038

هيبة الديوانية ش م ممسقط1412287

ون للتجارة توصيةمسقط1315716 ز الممب 

هالل بن حمود بن سعيد الصابري ش م ممسقط1064460

ريان لما وراء البحار ش م ممسقط1113040

ز للتجارة والمقاوالتمسقط1170850 المجلس الممب 

الفلق الدوليةمسقط1222193

كة منابع العطاء للتجارة والخدمات ش م ممسقط2161907 ش 

ز واإلبداعمسقط1393633 معهد التمب 



ابراج مطرح العالميةمسقط1227485

كة فوشان للتجارة ش م ممسقط1245128 ش 

كة العادل المتحدة تضامنيةمسقط1012208 ش 

كه مناظر هيتام ش م ممسقط1093482 ش 

ي العالميهمسقط1215430
ابو هزاع الكلبانز

طريق البحر للمالحة والخدمات اللوجستية ش م ممسقط1105489

يق المتكاملةمسقط1109692 مشاري    ع البر

خط الطول لألستشارات الهندسيةمسقط1316305

ي للخدمات الفنية مسقط1066159
الحكم التقبز

بنت الفهدي للتجارةمسقط1160948

الجرس المعلق لإلستثمار ش م ممسقط1403076

ركائز لإلستثماراتمسقط1142574

نور سما صياء للتجارة والمقاوالتمسقط1164536

الموارد لالستشارات الجيولوجية ش م ممسقط1301473

دل جان الدولية ش م ممسقط1083674

إبصار الدولية ش م ممسقط1086519

ريف المحيط الدولية للخدمات البحرية والفنية ش م ممسقط1172585

مطعم اوفب  للمأكوالت العمانية ش م ممسقط1483048

النقطة الموثوقة لالستثمارمسقط1362896

بن سعيد لالعمال ش م ممسقط1197688

سيم لألعمالمسقط1429355

ي العالميةمسقط1410970
 
ف المحيط الرس 

زهور القرص الدولية للتجارةمسقط1206851

سيح الرويسات العالميةمسقط1434989

الحديثة لالعمال والتسويقمسقط1085993

كائه ش م ممسقط1774689 ي وش 
ز بن شهدادات بن عبدالرحيم البلوش  كة ورثة دوستي  ش 

الطروف الوطنيه للتجاره والمقاوالتمسقط1085628

معماري القرن لألستشارات الهندسيةمسقط1267535

برج االبرار المتحدةمسقط1361655

برج االبرار للتجاره والمقاوالت ش م ممسقط1051111

ق األوسط ش م ممسقط1010283 أبرار الرس 

ي للتجارهمسقط1756109
عبدهللا بن محمد بن خميس الهنانى

مؤسسة سالم حمود سيف البوسعيدي للتجارةمسقط1112198

نسناس حابس للتجارة ش م ممسقط1093526

مؤسسة درة حابس للتجارة والمقاوالت ش م ممسقط1718290

كة باقر الحاج عبداللطيف فاضل ش م ممسقط1002783 ش 

ح للتجارة وخدمات الشحن ش م ممسقط1788841 مطب 

العمري للخدمات الرسيعهمسقط1412239

ي للتجارةمسقط1663569
ابو ماجد الدروش 

كة االسمي للتجاره والمقاوالت ش م ممسقط1754823 ش 

كاه ش م ممسقط1744283 ي وش 
ابو حمد الدروش 

جبال صور الذهبية ش م ممسقط1184386

مسندم لما وراء البحار للخدمات والتجارة ش م ممسقط1705156

مؤسسة ايوب للتجارة والمقاوالتمسقط1027034

كة برجمان ش م ممسقط1010469 ش 

أبناء عبدهللا بن صالح العامري للتجارة ش م ممسقط1442155

سابكو للفنون ش م ممسقط1220586

كة سابكو لإلعالم ش م ع ممسقط1013071 ش 

كه اعمال المعارض العمانيه ش م ممسقط1254480 ش 

أمواج ش م ع ممسقط1170520

كة الحيل لالستثمار ش م ممسقط1689371 ش 

سابكو ش م ممسقط1059807



سابكو للرياضة ش م ممسقط1296578

اتراس العالمية للتجارة والخدماتمسقط1702041

ونزي للتجارة والمقاوالت ش م ممسقط1509250 الركن البر

.منار العاصمة للتجارة مسقط1026869

يق الذهبيةمسقط1011337 مشاري    ع البر

ُمعاونه للتجارةمسقط1813803

سهل الجديد للخدمات العالمية ش م ممسقط1432436

الصفاء اللوجستية ش م ممسقط1203225

الصفاء للصناعات الغذائية ش م ممسقط1111158

إسناد للخدمات المتكاملةمسقط5129656

ين لالعمالمسقط1414382 جبر

القهرمان للتجارةمسقط1277723

اتيجية الوطنية ش م ممسقط1257146 األسب 

قية لألعم   المسقط1380441 فخ  ر الرس 

رواد الخلود للتجارةمسقط1416625

كة الممتاز الدوليه ش م ع ممسقط1100879 ش 

السهرة ش م ممسقط1443291

األغذية الممتازةمسقط1211778

واحة الخدمات الصناعية ش م ممسقط1136341

ي للتجارة والمقاوالت توصيةمسقط1052063 الشعاع الذهبر

شموخ جبل مدر الرائدةمسقط1413842

ةمسقط1381321 ز الخطوات العرصية المتمب 

كة العاديات العربيه للتجاره والمقاوالت ش م ممسقط1103052 ش 

النظم العليا للحاسبات ش م ممسقط1588869

المستودع ش م ممسقط1000834

القفب  ش م ممسقط1339652

ة للتجارةمسقط1340193 ز ي ريدان المتمب  روانر

راحة البال للخدمات التجارية ش م ممسقط6090486

ي الكوثرة للتجارةمسقط1053837 مشاري    ع روانر

اللمسة الفريدة للتجميلمسقط1242943

تنفيذ للخدماتمسقط1073218

ال ألدوات النفط والغاز ش م ممسقط1142712 أدمب 

مؤسسة تالل هرويل للتجارة والمقاوالتمسقط1102566

ق األوسط للخدمات ومعدات الطاقه ش م ممسقط1245924 الرس 

ة واالعمال ش م ممسقط1233001 ز قيه للخدمات المتمب  الرس 

مشاري    ع المستقبل الورديمسقط1279621

كة الديار المتحدة للتجارة والمقاوالت ذمسقط1360798 (فرع عمان)م .م.ش 

الغمام السحام للتجارةمسقط1421406

ز للتجارة ش م ممسقط1254384 أسطول الير

بن حكم للتجارةمسقط1168732

ة اإلتحاد للتجارة ش م ممسقط1359267 ز مب 

ونية ش م ممسقط1312527 ترحيل البيانات والخدمات االلكب 

كة إدارة تقنية األستثمار ش م ممسقط1262328 ش 

كة تقنيات االتصاالت الفضائيةمسقط1324936 ش 

الفائق للخدمات واالعمال التجاريةمسقط1218318

الدوليه ألحجار الزينة ش م ممسقط1297554

إثمار لإلستثمارمسقط1379582

افاق الطبيعة للتجارة ش م ممسقط1634259

كان للتقنية ش م ممسقط1278971 البر

اق للتجارهمسقط1633040 االسترس 

الريان للخدمات التجاريه ش م ممسقط1278882

إعمار لإلنشاءات واألعمال ش م ممسقط1236832



السلطنة لخدمات االستثمار ش م ممسقط1006361

مدرسة الق    رم الخاص    ة ش م ممسقط1347624

كة المطاعم السياحية العالمية ش م ممسقط1242024 ش 

مؤسسة إبن خلدون للتجارةمسقط1333256

الصحراء الالمعه للخدمات ش م ممسقط1755617

كة العربية المثالية ش م ممسقط1138821 الرس 

الخط االخرصز العرصية ش م ممسقط1102515

صدى الصومحان للتجارة ش م ممسقط1320422

نوادر العاصمة للتجارة ش م ممسقط1051827

ارض مجان الشاملة ش م ممسقط1066456

كة داالس العالمية ش م ممسقط1089012 ش 

أثب  هرمز للتجارة ش م ممسقط1749811

تالل الشمال التجاريهمسقط1735667

مؤسسة زايد الحصان للتجارةمسقط1366807

خدمات الشحن الرسي    ع ش م ممسقط1460048

وكاالت بدر للمالحة ش م ممسقط1260715

وكاالت البحر األحمر للمالحة ش م ممسقط1665537

مجزي لخدمات الشحن والتموين ش م ممسقط1048909

الريادة لألعمال التجاريةمسقط1412898

اثب  مجان الوطنيةمسقط1202668

رماج الوطنية للتجارةمسقط1137400

المرايا البنفسجيه للتجارةمسقط1725939

مثلث الخليج للصناعات والخدمات ش م ممسقط1111838

مثلث الخليج للتعدين ش م ممسقط1004518

االبتكارات الزراعية ش م ممسقط1385683

مسقط للتعبئة والتغليف المتحدة ش م ممسقط1344531

ز ش م ممسقط1207279 الجودة لتجارة الير

قائد الزدجالي للتجارةمسقط1214626

ياش بن حميد العالميةمسقط1367851

مؤسسة العزه للتجارهمسقط6087884

اللؤلؤ والمرجان للتجارة والمقاوالتمسقط1083285

ي الحشيه للتجارهمسقط1756389 روانر

الرحال الصغب  للتجارةمسقط1242883

الخيط للصناعات و الخدماتمسقط1390511

مستشفز ادراك الدول متعدد التخصصات ش م ممسقط1351707

الرصد لألعمار ش م ممسقط1041333

إدراك للمرافق والخدمات ش م ممسقط1049386

التوافق الوطنية للتجارة والمقاوالت تضامنيةمسقط1033550

البوابة الشمالية للتجارةمسقط1034319

ة الحديثةمسقط1005043 مشاري    ع بيوت الخبر

مؤسسة الرائد للتجارةمسقط1000667

الرائد للمشاري    ع الذهبية ش م ممسقط1297647

لو للتجارة والمقاوالت ش م ممسقط1535862

نازكوشف للخدمات والتجارةمسقط1365569

كاه ش م ممسقط1687638 كمال عثمان جمجوم وش 

ألفا للتسويق والخدمات ش م ممسقط1161423

كرستال لاللمنيوم والخدماتمسقط1191254

بيت العمارة للخدمات الهندسيةمسقط1191297

المي  ار للخدمات الفني    ةمسقط1089355

كه صور المتحده العالميه ش م ممسقط1046166 ش 

ق لطباعة وإنجاز المعامالتمسقط1233842 البب 

عود السمو للعطور ش م ممسقط1268202



مشاري    ع الريحان المتكاملة الدوليةمسقط1360177

عود العنفر للتجارة ش م ممسقط1052192

مجيس للخدمات الفنية ش م ممسقط1002274

اق الحديثه لالعمالمسقط1363490 البر

مجوهرات الساعة الماسية ش م ممسقط1034054

الحلول الراقية ش م ممسقط1225796

مصادر لإلستثمار المحدودمسقط1402479

انعام الحياةمسقط1234900

جاس للتجارةمسقط3166430

أبراج مزون العرصية ش م ممسقط1362683

سفب  الوطنيه ش م ممسقط1491601

كة أسواق المي   رة ش م ع ممسقط1159421 ش 

الجدارة العلمية والهندسية ش م ممسقط1041385

وفرة الهندسية ش م ممسقط1402783

البوابة العربية العالميةمسقط1254856

اء للتجارة والمقاوالتمسقط1040462 أنهار الغبب 

دوحة الخليج ش م ممسقط5066301

القمة الهندسية للتكنولوجيا ش م ممسقط1151322

قية للتجارة مسقط1097850 أثارشمال الرس 

ابن المطوع العالميةمسقط1210733

مجموعة الدقم اللوجستيه ش م ممسقط1174649

افيةمسقط1392772 مجموعة األعمال األحب 

المتحدة لخدمات طالء المعادنمسقط1057578

جال الوطنية للخدمات والتجارةمسقط1564722

ت قني   ة خ           ط ال  هي     درولي   كمسقط1203647

البازار القديم للتجارة العامة ش م ممسقط1409011

الفردوس االزرق للتجاره ش م ممسقط1742450

 العالي ش م ممسقط1295073
ز الكبز

يكه ش م ممسقط1410750 كة عبدهللا علي يتيم وش  ش 

الرخاء لالستثمارات والتعدين ش م ممسقط1082998

البيت الحدري للتجارة ش م ممسقط1034786

حسناء عمان للتجارهمسقط1337467

واحة الخليج للتجارةمسقط1185080

حسن عبدالعلي العجمي للتجارةمسقط1416063

واحة االمتياز ش م ممسقط1406180

سيح جبل مدر للتجارةمسقط1412003

ي الحديثةمسقط1429974
مشاري    ع رويبعه الغيالنز

محمد سالم الزرعي للتجارة والمقاوالتمسقط1403667

رمال جبل مدر للتجارةمسقط1423255

كنوز جبل مدر للتجارةمسقط1416681

طريق االفالج للتجارةمسقط1415795

عيون جبل مدر للتجارةمسقط1415789

مشاري    ع وفاء البلوشيةمسقط1432078

منارة جبل مدر للتجارةمسقط1423023

مجد صوقرة لألعمالمسقط1417794

مشاري    ع ذكريات العذوبية الحديثةمسقط1429968

انوار سناو الرائدةمسقط1422641

ي الذهبيهمسقط1403686
ز
سفوح الواف

ي للتجارةمسقط1435024
مشاري    ع محمد نارص البطاش 

محمد سعيد جمعه المسكري للتجارةمسقط1403676

مريم جمعه البلوشية للتجارةمسقط1418369

ة سعيد الجابري للتجارةمسقط1415787 سمب 



اعماق جبل مدر للتجارةمسقط1423372

مشاري    ع امنه سعيد الرائدةمسقط1434000

ةمسقط1357191 ز ز المتمب  كة الثقلي  ش 

كربون للتجارة واالستثمارمسقط1399979

العنقاء لخدمات حقول النفط و المقاوالت ش م ممسقط1300021

ديل للتجارة والمقاوالت ش م ممسقط1024892 مؤسسة فب 

كة مطرح للمواد العازلة ش م ع ممسقط1126199 ش 

ابو مناهل المتحدة للتجارة والمقاوالت ش م ممسقط1063281

كة الواح الصاج ش م ممسقط1405888 ش 

كة الخليج للمواد العازله ش م ممسقط1673262 ش 

زهور دغمر للتجارةمسقط1386847

مؤسسة تالل الويز للتجارة والمقاوالتمسقط1419293

ضفاف مسقط العالميةمسقط1433480

المجوهرات العربية ش م ممسقط1000934

مجوهرات الحسينة ش م ممسقط1659979

دار المجوهرات الحديثة ش م ممسقط1417118

مجوهرات الحجرة النفيسة ش م ممسقط1349074

عبدالحكيم الهاشم للتجارة ش م ممسقط1331515

مجوهرات المعادن النفيسه ش م ممسقط1533622

المملكة العالمية لمواد البناء ش م ممسقط1242766

أسهل للتعليم و األعمال ش م ممسقط1340774

الزورد األزرق لألستثمارمسقط1394094

اطياف مسقط المتحدة للتجارة والمقاوالتمسقط1288296

معهد الخط االخرصز للتدريبمسقط1297582

الخط األخرصز الهندسية  ش م ممسقط1088686

ي للتجارةمسقط1180401
مؤسسة الفضاء الفبز

االول لخدمات التموينمسقط1099143

مؤسسة نجيب هللا بخش للتجارةمسقط1146394

الملعقة الذهبية للتجارةمسقط1374184

ف لخدمات التموين ش م ممسقط1779427 المحب 

يمسقط1249215
سيف بن عدي بن سيف البطاش 

لطافة ش م ممسقط1048620

صدف البحر االزرق المتكاملة ش م ممسقط1222459

صدف البحر االزرق للتجارة ش م ممسقط1053373

لؤلؤة صدف البحر االزرق ش م ممسقط1179092

وادي صياء للتجاره والمقاوالتمسقط1153633

زهرة صياء للتجارةمسقط1384970

الطيف الهندسية للخدمات الميكانيكيةمسقط1095706

كات ش م ممسقط1325893 مجموعة محمد هالل الدارة الرس 

أنفاسك دخون ش م ممسقط1076042

مشاري    ع الجليبة الوطنيةمسقط1000579

المنار لإلستثمار الماليمسقط1348674

و للتجارة تضامنيةمسقط1263792 كة المب  ش 

الخرائط العالمية ش م ممسقط1079706

وميض مسقط التجارية مسقط1009252

يد مسقط1097406 الصحراء الوطنية لخدمات التبر

مشاري    ع باب نعمةمسقط1059340

مشاري    ع اللولو المتكاملةمسقط1111308

يد ش م ممسقط1232358
ِّ
ْعليم االك

َ
الت

كة جمعه سلطان للتجارة ش م ممسقط1402242 ش 

انراويل لحلول وخدمات حقول النفط ش م ممسقط1389203

كة وبار للتجارة والمقاوالت ش م ممسقط1556533 ش 



مؤسسة ابو مالك الغافريمسقط1023395

مركز ريجيس لألعمال ش م ممسقط1083855

معهد بوليغلوت عمان   ش م ممسقط1237799

تقنيات بوليغلوت ش م ممسقط1175670

كة خليج عمان العالمية لالسماك ش م ممسقط1125656 ش 

يكه توصيةمسقط1251627 كه الفليج لصناعه الفرش عبدهللا حمدوش  ش 

كة الفليج للتجارة و المقاوالت ش م ممسقط1065858 ش 

سواعد لإلنشاءات والتعمب مسقط1198414

اركان مجان الحديثةمسقط1146191

آفاق المصنعة للتجارة ش م ممسقط1572741

ترانيم الربيع الحديثةمسقط1205414

مؤسسة المثل للتجاره و المقاوالتمسقط6038956

ز الحديثةمسقط1196547 تمكي 

االنفال للصيانه والخدماتمسقط1288556

كة طالل المسكري للتجاره والخدمات الفنيه ش م ممسقط1407015 ش 

ةمسقط1116715 ز شموخ العامرات المتمب 

مؤسسة صاد للتجارة العامةمسقط1079450

لؤي العالمية ش م ممسقط1677322

كة الفرس الدولية ش م ممسقط1014785 ش 

أنوار الهمبار الذهبيةمسقط1356262

الرموز للمشاري    ع والخدماتمسقط1411937

أنامل للمشاري    ع والخدماتمسقط1419629

الريادة لإلستثمار والخدماتمسقط1287062

فاضل للمشاري    ع والخدماتمسقط1433335

المصنع الحديث للصلب ش م ممسقط1605062

بارك لإلتصاالت والمشاري    ع ش م ممسقط1121540

بارك العالمي ة ش م ممسقط1079483

المها للخدمات واالستثمار ش م ممسقط1578006

مشاري    ع الفالح الجديدةمسقط1317098

االوائل للجلديات ش م ممسقط1043507

البحر األزرق العالمية ش م ممسقط1089598

ساريمسقط1323115

مدرسة مسقط العالميةمسقط1296884

كة الجبال الدولية لالنشاءات ش م ممسقط1179211 ش 

ماء النضب  للتجارة والمقاوالتمسقط1019557

أرض الشمال للخدمات النفطية تضامنيةمسقط1344572

اير ريسورسيس ش م ممسقط1313625

ي للمشاري    ع الرائدةمسقط1155489 الخليج العرنر

منافع الدوليةمسقط1091095

العاصمة المتطورة ش م ممسقط1159442

مجموعة التصاميم لالستشارات الهندسية ش م ممسقط1218173

مشاري    ع القرش المتكاملةمسقط1312428

مركز استشارات علوم األرضمسقط1280577

ةمسقط1378240 أبراج قلعة الصب 

المهور للتجاره ش م ممسقط1505718

ي للتجارةمسقط1336177 ي عبر روانر

الوطنية للسيارات ش م ممسقط1235139

الرموز للمنتجات االسمنتية ش م ممسقط1148847

الرموز الوطنية فيوليا ش م ممسقط1248035

أسياد اللوجستيةمسقط1299128

طيف البسمة للتجارة ش م ممسقط1774999

نسيم سناو للمقاوالت ش م ممسقط1244900



بريد عمان ش م ع ممسقط1815490

دار القمة الحديثة للتجارةمسقط1296381

خط الدريز المتحدةمسقط1269106

ز موارد الطاقة والتجارةمسقط1053010 تحسي 

المساء الحديثةمسقط1335258

كة الغافة ش م ممسقط1159712 ش 

االختيار االمثل الجديد ش م ممسقط1419155

كة سمهرم للمفروشات ش م ممسقط1003138 ش 

عبر الخليج للطاقة ش م ممسقط1341891

مؤسسة ثامر بن سعيد بن أحمد الشنفري للتجارةمسقط1042236

الخطوط المشهورة المتطورهمسقط1367187

السالمة لإلستشارات الهندسية والوقايه من الحريقمسقط1308310

محمد بن عبدالرحمن الكندي للتجارة ش م ممسقط1160540

ز ش م ممسقط1220356 مور ستيفبز

صنعاء الوطنية للتجارة والمقاوالت ش م ممسقط1703030

أزد لالستشارات الهندسيةمسقط1312681

وردة صحراء العرب للتجارة ش م ممسقط1029519

ي لألعمال المتطورةمسقط1339660 الدار العرنر

تراب الوطن الشاملةمسقط1421380

آبار المستقبل للتجارة ش م ممسقط1247524

ربوع العذيبة للتجارةمسقط1017774

الحلول المتقنة المتحدة ش م ممسقط1202049

الباج للرساميك والمواد البناء ش م ممسقط1008298

محالت الباج للتجاره ش م ممسقط1521217

ز للتجاره ش م ممسقط1326316 ابناء ياسي 

رانيامسقط1105434

حيدر سعيد للتجارة والمقاوالتمسقط1145365

ونيات ش م ممسقط1340563 ابو يوسف للتجارة وااللكب 

مدينة الزمرد لألعمال التجاريةمسقط1384081

تاج الخب  ش م ممسقط1074784

الزواوي كوالس ش م ممسقط1628739

كة الخدمات  والتسويق ش م ممسقط1327747 ش 

كة التجارة والتموينات ش م ممسقط1328875 ش 

المزارع العمانيه لنعام ش م ممسقط1659642

ه ش م ممسقط1717553 ز كة العالمات الممب  ش 

كة عمان للتموين ش م ممسقط1050079 ش 

ي أتش الزواوي للشحن والتموين ش م ممسقط1110154 ال نر

مشاري    ع علوي ش م ممسقط1006363

كه عمان هاردوير المحدوده ش مسقط1072021 م ش م م0م0ش 

المتخصص للمشاري    ع االمتحدهمسقط1312238

ين لالستشارات الهندسيهمسقط1334466 مكتب جبر

العقد الملون للتجارة ش م ممسقط1100563

مركز السلوى للتجميلمسقط1395628

كة الوداي الذكيمسقط1069720
ش 

مشاري    ع الباسقات الوطنية ش م ممسقط1881345

واحة الكثبان الدوليةمسقط1044257

ي للتجارةمسقط1411982 مشاري    ع سعيد بن مبارك الوهيبر

مشاري    ع النور لالعمال والتجارةمسقط1419033

العربية المتحدة للتجارةمسقط1252892

راشد العالميةمسقط1319743

الحصن العرصيةمسقط1291035

اسليسل للتجارةمسقط1411356



عز للهندسة والتجارةمسقط1337258

مصنع ريام لالعالنات واالضواءمسقط1130706

القبة العالمية للخدمات البيئية و الهندسية ش م ممسقط1296153

نقطة الباء للخدمات والهندسة والتكنولوجيامسقط1316571

مؤسسة سالم بن سعيد بن حمد للتجارةمسقط1138510

أبراج فهود للتجارة ش م ممسقط1035073

مبارك سالم شنون للتجارةمسقط1195310

الورود البيضاء للتجارةمسقط1590014

الوضوح لالستشارات الهندسية والمعماريةمسقط1754491

ز الذهبية توصيةمسقط1338201 مشاري    ع الطائيي 

مؤسسه العريش الوطنيه للتجاره والمقاوالتمسقط1085652

ي للتجارةمسقط1837370
احمد بن سعود بن احمد الشيذانز

ة والمتوسطةمسقط1364363 الحاضنة الوطنية للمؤسسات الصغب 

كة الحديثة ش م ممسقط1239724 الرس 

أجيال مجان المتحدة ش م ممسقط1676105

الود العرصيةمسقط1376240

كه العمانيه للصناعات البالستكيه ش م ممسقط1000608 الرس 

ز ش م ممسقط1083714 روابط التجارة لخدمات التأمي 

كة الوطنيه للصناعات الكهربائيه ش م ممسقط1545680 الرس 

كه السياج السلكيه ش م ممسقط1105558 ش 

المتحدة للسيارات والمعدات الثقيلة الدولية ش م ممسقط1284078

الرابط الرسي    ع الدولية ش م ممسقط1196604

ي للتجارةمسقط1039591
ز
شذى الواف

ة الشوكوالته ش م ممسقط1381365 كة بحب  ش 

كة ملتف  الخبازين العامة ش م ممسقط1402293 ش 

مشاري    ع شيخة الهاشمية الحديثةمسقط1424609

أنوار القرحة الوطنية للتجارةمسقط1659324

مؤسسه الصداقه الرائده للتجاره والمقاوالتمسقط1141087

اطور الخليج للخدماتمسقط1363122 امبر

مشاري    ع فدوه العريمية للتجارةمسقط1432695

كاه ش م ممسقط1491369 خالدلشكو وش 

كة غازات عمان الصناعية ش م ممسقط1342053 ش 

معهد ِرواق للتدريبمسقط1194872

مؤسسة أبن العارض للتجارةمسقط1609939

دانة الطيب للتجارةمسقط1343708

ز ش م ممسقط1311074 ز اند سوليوشبز ووتر تكنولوجب 

الساحل الوطنية للتجارة والمشاري    ع ش م ممسقط1665480

ي للمشاري    ع الهندسية ش م ممسقط1831410 التاج الذهبر

وستكون ش م ممسقط1355474

دكة الخدمات ش م ممسقط1295871

ق الوطنيةمسقط1419546 بشاير البب 

ي الوطنية ش م ممسقط1004124
مشاري    ع الهنانى

جسور المعبيلة للتجارةمسقط1564315

ق لألعمالمسقط1256274 عبب  الرس 

كاه للصناعة ش م ممسقط1366920 كة قاسم بن محمد وش  ش 

مؤسسة قاسممسقط1044672

المعالم للعقارات ش م ممسقط1150154

الخليج لسالسل االمداد واللوجستيات ش م ممسقط1421346

ق األوسطمسقط1434458 ي الرس  امبر

الحصن الراسخ المتكاملمسقط1347223

ي لإلستثمارمسقط1192307 عبر

العالمه البيضاء التجاريةمسقط1316108



ي لالنشاءات ش م ممسقط1049453 يحب 

مجموعة يحب  القابضة ش م ممسقط1112096

الثلج األبيض ش م ممسقط1114395

معالم جعالن المتطورةمسقط1406339

أركان مسقط لالعمال والعقاراتمسقط1279133

جيب   ور لألدوات الكهربائي   ة ش م ممسقط1090591

بنتاجون عمان ش م ممسقط1040657

ش م م- أمي  ر الص  حراءمسقط1807668

نور الفالح الدولية ش م ممسقط1331849

ي العجمي للتجارة ش م ممسقط1298496
ابو هانز

شارع الدولية ش م ممسقط1082638

دليل الطريق للتجاره والمقاوالت ش م ممسقط1703390

القنديل للتجارة ش م ممسقط1183478

ق االوسط ش م ممسقط1037844 ثروات الرس 

ب للتجاره والمقاوالتمسقط1414447 ي المنب 
أنوار موانز

موش السعدي للتجارةمسقط1362220

مجموعة الخليل ش م ممسقط1132566

الخليل للضيافة ش م ممسقط1311852

ة للتجارة والمقاوالتمسقط1414027 ز صحارى النعم المتمب 

كة درة الخالديه للتجارة والمقاوالت تضامنيةمسقط1019521 ش 

المتحدة لقطع الغيار الشاحنات ش م ممسقط1189732

ه للتجارةمسقط1324490 مشارق قريات المنب 

المتحدة الوطنية لألعمال وخدمات حقول النفط ش م ممسقط1014350

مروج السوي    ح الحديثة للتجارةمسقط1192950

السبلة لألستشارات الهندسية والمقاوالت لألعمالمسقط1246288

غفور للتجاره والمقاوالتمسقط1020749

كة رمال الداخلية للتجارة و المقاوالت ش م ممسقط5090814 ش 

ي ش م ممسقط1047450
مركز سعيد الشحري للتدريب القانونز

يمسقط1218787
مشاري    ع ابو احمد الهون 

كة البوابة العمانيه ش م ممسقط1070995 ش 

العماد العرصية للهدايا والعطور ش م ممسقط1319974

العمرالجديد للتقنية والتجارة ش م ممسقط1170252

يكه للتجارة ش م ممسقط1622153 كة جمعه علي سليمان وش 
ش 

مجموعة بارك ش م ممسقط1674145

(مكتب تمثيل تجاري)نالكو ميدل إيست م م ح مسقط1356325

ز الرائدة للتجارة ش م ممسقط1147682 كة التمب  ش 

ي للتجارة ش م ممسقط1307463 ي والوهيبر
الحمدانز

ي للتجارة والمقاوالتمسقط1445880
ابراهيم بن سعود بن علي الغدانز

ز ش م ممسقط1255180 رواد وسام التمب 

ي للمالحةمسقط1749366 مكتب أبوظبر

كة احجار القلعة ش م ممسقط1287176 ش 

مؤسسة الجمالي ش م ممسقط1001680

معرض  الحرف الفنية ش م ممسقط1062038

ةمسقط1255717 ز قية للتجارة والمقاوالت المتمب  اعمار الرس 

ي لألعمال الحديثة توصيةمسقط1405051
األمانز

ي الجيدة ش م ممسقط1079163
االمانز

كة المروج للخدمات الزراعية والتجارة ش م ممسقط1020331 ش 

الخط المستقيم لالعمال ش م ممسقط1253079

مشاري    ع الوصال العرصية توصيةمسقط1080704

النقطة العالية العالمية ش م ممسقط1298177

عينان الوطنية  ش م ممسقط1191981

مؤسسة الزمرده للتجارهمسقط1153439



مشاري    ع مرتفعات الحاجر المتحدةمسقط1189407

أحمد بن محسن للتجارة ش م ممسقط1478800

التصميم المفصل ش م ممسقط1105721

مؤسسة الصامد التجاريةمسقط1330683

ميكروسوفت ش م ممسقط1052668

ي للتجارةوالمقاوالتمسقط1298429
مؤسسة ابو سيف العرفان 

مؤسسه ابو المعتصم للتجاره  والمقاوالتمسقط1034820

ج العالي للتنمية واإلستثمار ش م ممسقط1000928 البر

ق العالمية للتوريدات والخدمات ش م ممسقط1206880 الرس 

كةخالدوغالب ابناءمحمدبن حمدان الجابري للتجارة تضامنيةمسقط1375318 ش 

قرص الحياه لالعمارمسقط1255146

الهوية الشاملة للتجارة والمقاوالتمسقط1224151

مؤسسة الجراح للتجارةمسقط1400932

المنارة الماسية الحديثة ش م ممسقط1073188

عيادة زين لطب األسنانمسقط1096807

ورد ووردمسقط1413431

تسأهيل للخدمات التجارية ش م ممسقط1256894

ه للتجاره تضامنيةمسقط1685988 كة حصون الحجب  ش 

حي العز للتجارهمسقط1269304

كة األعتماد لمستلزمات البناء واإلستثمار ش م ممسقط1072074 ش 

كة الغدير للمقاوالت ش م ممسقط1226264 ش 

فليكس ميدل  إيست ش م ممسقط1073355 إيبز

طيف مسقط العالمية ش م ممسقط1058705

ز رمضان للتجاره ش م ممسقط1294733 كة علي امي 
ش 

كاه مسقط1066455 كة دواركداس  وش  توصية- ش 

زريق العالمية ش م ممسقط1174639

الوردة الدوليه ش م ممسقط1758381

ة ش م ممسقط1023115 مرتفعات الغبر

جيجنيش بارسوتام ش م ممسقط1128173

ي ش م ممسقط1725491
الريف اللبنانز

مجموعة أسياد ش م ع ممسقط1199594

الشوامخ للخدمات النفطية ش م ع ممسقط1105135

الوصول للتكنولوجيا  والخدمات ش م ممسقط1106407

ي ش م ممسقط1249177
كة الصناعية لألشعة والتصوير الفبز الرس 

وحيد القرن العالمية ش م ممسقط1108629

كة الطليعة للهندسة وخدمات حقول النفط ش م ممسقط1005267 ش 

كة جوبيب  للتجارة والمقاوالت ش م ممسقط1022245 ش 

ات الفنادق ش م ممسقط1298750 ز ي لتجهب  حر ي هب  نارانخر

كاه ش م ممسقط1020684 ي وش  حر ي هب  كة نارانخر ش 

الوتر للتجارة ش م ممسقط1287257

السوق الكبب  الدولي ش م ممسقط1146829

امج ش م ممسقط1085608 الخليج العلميه لتطوير البر

األتحاد لخدمات المطاعم ش م ممسقط1143729

ات والفحوصات ش م ممسقط1143292 العالمي للمختبر

المصدر العالمي للخدمات الصناعية واالعمال ش م ممسقط1033126

كة شيدة الدولية ش م ممسقط1307754 ش 

كاه ش م ممسقط1405772 سيف بن سالم بن عيس الحراضي وش 

كة روابط الطاقة ش م ممسقط1782681 ش 

كة الراعي للخدمات الطاقة ش م ممسقط1094296 ش 

نظام التحكم للخدمات الهندسية ش م ممسقط1200966

ق االوسط لحقول النفط ش م ممسقط1667513 خدمات الرس 

كارتيكاي للموارد ش م ممسقط1355754



مركز شهد للتجميل و األزياءمسقط1408621

كه العمانيه للصناعات الزراعيه والسمكية ش م ممسقط1280554 الرس 

مسقط للمشاري    ع وخدمات البيئة ش م ممسقط1083502

وق الشمس لآلالت البناء والمقاوالت ش م ممسقط1173320 ش 

كة طريق االمان  للتجارة  والمقاوالت ش م ممسقط1049809 ش 

الميناء لوكاالت المالحة والتموين والخدمات ش م ممسقط1030458

ابو طالب الدوليه لالستثماروالخدمات العامه ش م ممسقط1605704

كاه للصناعات المعدنية والتجارة ش م ممسقط1363709 نمر وش 

كة النقطة الجديدة لخدمات الطاقة ش م ممسقط1092985 ش 

ألفا لمنتجات األنابيب ش م ممسقط1146997

الكفاءة التقنية التجارية ش م ممسقط1638114

تقنية صناعة المسننات ش م ممسقط1683675

الوقاية و الخدمات العالميةمسقط1335716

كاه ش م ممسقط1321058 زا وش  مب 

أصيل المحيط الدولي ش م ممسقط1079348

ز للمشاري    ع المتكاملة ش م ممسقط1181165 أبو حسي 

خط السماء للتجاره العامهمسقط1430197

زهرة النيلوفرمسقط1293378

يمسقط1489097 مشاري    ع الغزال الذهبر

السداسية  للتجارة ش م ممسقط1013771

كة المشاري    ع والنقليات العربية مسقط1233777 ش م م (عمان)ش 

مؤسسة الينبوع الدوليةمسقط1046508

سحايب المطر الدوليةمسقط1320965

ز ش م ممسقط1089971 القمة لخدمات التأمي 

كة الجيولوجيا الهندسية ش م ممسقط1009609 ش 

مشاري    ع النجوم الثالثة الوطنية ش م ممسقط1067105

الرسي    ع لالستثمار ش م ممسقط1043913

مسقط للتطوير الصناعي والخدمات ش م ممسقط1064579

نجمة الخليج العالمية ش م ممسقط1024794

اطالل القرم للتجارة والمقاوالت ش م ممسقط1620126

جوهرة صور للتجارة ش م ممسقط1306782

الفريد الدولية ش م ممسقط1079215

كة الطراز الفريد تضامنيةمسقط1665731 ش 

لمسات الهناءللتجارةمسقط1363744

الثقه لخدمات حقول النفط والمعدات الثقيلة ش م ممسقط1311415

ضوء النجوم ش م ممسقط1278053

كة األكثم ش م ممسقط1342940 ش 

ونيات والكهرباء المحدودة ش م ممسقط1075055 كة تيسب  لاللكب  ش 

كة الحجر الطبيعي ش م ممسقط1663585
ش 

االنصاري للمقاوالت ش م ممسقط1354310

ز ش م ممسقط1129004 معلومات التكنولوجيا والتجهب 

اليرس الدولية ش م ممسقط1395182

كاه ش م ممسقط1019937 مجاتالل نر بانديا وش 

مؤسسة حسن مكي للتجارة والمقاوالتمسقط1051563

العالمية للحلول التقنية ش م ممسقط1024031

المكارم للتموين والخدمات ش م ممسقط1058111

ةمسقط1367040 ز زهر الزيتون المتمب 

كة بحر الخليج للمقاوالت والخرسانة الجاهزة ش م ممسقط1521489 ش 

مؤسسة الجرجور ش م ممسقط1326996

كة إدارة الطاقة ش م ممسقط1067562 ش 

الثقة الرابعة ش م ممسقط1086910

المها لصناعة المعادن ش م ممسقط1047849



االصالة العالميه ش م ممسقط1674218

ز ش م ممسقط1197509 كة المدينه للتنمية والتجهب  ش 

كلوزال مسقط ش م ممسقط1685473

كة العمانية للطباعات المتخصصة ش م ممسقط1374648 الرس 

ق األوسط ش م ممسقط1074628 دبليو دي أس الرس 

كة الوطنية للتجارة والمشاري    ع ش م ممسقط1783742 الرس 

ي للعمليات التجارية ش م ممسقط1052613 اإلسناد الخارحر

اإلرتياح الوطنية توصيةمسقط1247897

مريم محمد علي البلوشيةمسقط1378219

ثابت للتجارة والمقاوالتمسقط1413679

مشاري    ع فتخي عايده للتجاره والمقاوالتمسقط1675320

كة رجب وعايده للحفريات  مسقط1054350 توصية- ش 

مؤسسه وادي القرم الحديثهمسقط1051997

صدى لتطوير األعمال مسقط1207374

رواشي لخدمات الطرق ش م ممسقط1111543

ه العالميه لخدمات التقنيه البحريه ش م ممسقط1662457 مصب 

كة الصاروج لالنشاءات مسقط1835319 م ش م م0م0ش -ش 

كة معوض للمقاوالت ش م ممسقط1219482 ش 

ز للهندسة و التوريدات الصناعيةمسقط1390248 كة المتمب  ش 

ات الصناعية  الفنية ش م ممسقط1084770 ز ز للتجهب  المتمب 

انتصار لهندسة االطفاء والسالمة ش م ممسقط1273785

القمة للكهرباء وادوات البناء ش م ممسقط1088822

كه  بدية للتجارة والمقاوالت ش م ممسقط1037706 ش 

كة الحجر االصفر الدولية ش م ممسقط1067340 ش 

كأس الزهرة للتجارة ش م ممسقط1069670

ات ش م ممسقط1391747 كة العمانية البادة الحرس  الرس 

سمية البوسعيدي للتجارةمسقط1707272

االلحان للتجاره والخدمات ش م ممسقط1326660

الحبوب الذهبية للتجارة ش م ممسقط1642049

الخدمات الحديثة للسفن ش م ممسقط1483064

كة الهاجري للتجارة ش م ممسقط1299700 ش 

الهاجري لمواد البناء والتجارة ش م ممسقط1187417

الجو للسفر والسياحة ش م ممسقط1052346

كة المها لما وراء البحار ش م ممسقط1316732 ش 

ونية الدولية ش م ممسقط1361138 الميكانيكية االلكب 

الهاجري للمعدات التجارية ش م ممسقط1186753

الهاجري للهندسة الميكانيكية والمقاوالت ش م ممسقط1288274

نارص خميس  الحشارمسقط1192132

التقنية لخدمات التنظيف ش م ممسقط1109326

النجم الثاقب العالمية ش م ممسقط1104009

االختيار للمشاري    ع المتكاملة ش م ممسقط1039282

كه الرواحي الدوليه ش م ممسقط1126210 ش 

المنجز للتجارة والمقاوالت ش م ممسقط1250272

اء الجازر المتكاملةمسقط1411245 مشاري    ع خرصز

اللوجستية لخدمات الشحن الرسي    عمسقط1014354

المعايب  الفائقة الدولية ش م ممسقط1108673

أنابيب الصحراء ،، ش م ممسقط1008586

دراز الوطنيةمسقط1104286

الرائج المتكاملة للتجارةمسقط1317223

دانه الخليج للمفروشات ش م ممسقط1809288

مركز بيانات الجبل األخرصز ش م ع ممسقط1294072

كة الزهراء للمنتجعات و الخدمات ش م ممسقط1355002 ش 



كة الزهراء لخدمات الضيافة ش م ممسقط1201294 ش 

كة الزهراء لخدمات المطارات ش م ممسقط1051146 ش 

مكتب الزهراء للسفر والخدمات ش م ممسقط1019910

وكاالت صور للسفريات ش م ممسقط1148702

وكاالت سفريات بهوان ش م ممسقط1010182

الطموح لتقنية المعلومات ش م ممسقط1360456

وعات واالتصاالت ش م ممسقط1025700 بهوان للمرس 

بهوان للمفروشات والتجارة ش م ممسقط1229176

بهوان لالعمال الفنية ش م ممسقط1043056

كه سوجكس عمان ش م ممسقط1100149 ش 

االصاله للقوى العامله والخدمات ش م ممسقط1008680

بهوان لتقنية المعلومات ش م ممسقط1255363

مركز بهوان للعناية الصحيه ش م ممسقط1049398

بهوان للسياحة ش م ممسقط1061488

م ش م م0م0بهوان لمواد البناء ش مسقط1087398

بهوان للخدمات اللوجستية مسقط1220489

مجموعة سهيل بهوان القابضة ش م ممسقط1705334

ونيات ش م ممسقط1045062 بهوان لاللكب 

أبراج مرمول الوطنية ش م ممسقط1380881

آفاق جربة للتجارة ش م ممسقط1337049

افضل لحلول النفط والغاز ش م ممسقط1055626

مركز كوشوفياليل التجاري ش م ممسقط1144942

كة ليفكو العالمية للتجارة ش م ممسقط1209966 ش 

كة الخليج الفنية التجارية ش م ممسقط1370464 ش 

األحالم الكريستالية للتجارة والمقاوالت ش م ممسقط1035704

ش م م- المالك للتجارة مسقط1007790

ز الماسية ش م ممسقط1116985 مشاري    ع األمي 

مشارف المعبيلة للتجارةمسقط1198545

مرج للتطويرمسقط1370516

مرج لإلستشارات الهندسيةمسقط1414073

ش م م- ابويحب  الحراضي للتجارة مسقط1687913

مدينة الفخامة ش م ممسقط1154677

الموج المرب  ع العالمية ش م ممسقط1342402

كة الدولية للسالمة المهنية ش م ممسقط1687476 الرس 

مسقط لخدمات الوقايه البيئيه ش م ممسقط1744267

جلوبال للهندسة والمقاوالت ش م ممسقط1056694

كة الصاعق العمال التفجب  والمقاوالت ش م ممسقط1585070 ش 

ميس   اء للفنون ش م ممسقط1066791

نوال للفنون ش م ممسقط1746111

ريم الساحل الحديثه ش م ممسقط1090061

الجوزاء للطاقة والتجارة ش م ممسقط1091417

كة انظمه تجديد الطاقه ش م ممسقط1085664 ش 

التألق لألعمال والتوريداتمسقط1345155

ش م م/ مشاري    ع الربا التجارية مسقط1663011

الربا للمشاري    ع وتشغيل الشبكات ش م ممسقط1192550

ز للتجارةمسقط1318529 تاج الياسمي 

ي للتجاره والمقاوالتمسقط1425978
رفيق بن رمضان البلوش 

مؤسسه الخرصز للتجاره والمقاوالتمسقط1097334

كاظمي العالمية ش م ممسقط1121093

البيانات لخدمات التكنلوجيا الحديثة ش م ممسقط1166182

البشوق للتجارةمسقط1267400

المؤسسة العالمية للتجارةمسقط1010468



ي وأبناءه ش م ممسقط1079016 حر ي هب  نارانخر

ي ش م ممسقط1667890 حر ي هب  مشاري    ع نارانخر

ي العالمية ش م ممسقط1014542 حر ي هب  كة نارانخر ش 

ي أسبام ش م ممسقط1178374 كيمخر

ي ش م ممسقط1170058 كة راميش وناريندركيمخر ش 

ة للتواصل ش م ممسقط1198304 السب 

ساير للنقل و الحلول اللوجستيةمسقط1387693

مستال الدولية ش م ممسقط1194507

ي ش م ممسقط1565834 مجموعة أجيت كيمخر

كاه ش م ممسقط1722883 ترافلكس وش 

آشا للمقاوالت واألثاث ش م ممسقط1608681

مشاري    ع اشا ش م ممسقط1192027

مطعم ممتاز محل ش م ممسقط1162977

دابليو أتش سميث ش م ممسقط1281464

مشاري    ع السلحفاة ش م ممسقط1017233

مجان لخدمات االمن ش م ممسقط1662074

توصية- الوطنية لالحجار والرخام وااللياف الزجاجيه  مسقط1596330

كي للمشاري    ع المحدودة ش م ممسقط1043811
كة الب  ش 

الوطنية للعلب المعدنية ش م ممسقط1538055

ف للتجارة ش م ممسقط1184849 كة مصطفز وكمال اش  ش 

كة الشمالية الغربيه لألعمال الهندسية ش م ممسقط1464590 الرس 

ي للعناية بالصحة ش م ممسقط1287241 مركز العافية الطبر

نحاس عمان ش م ممسقط1674099

واحة الحياة ش م ممسقط1703420

كة عمان النظمة الطاقة الشمسية ش م ممسقط1309919 ش 

كة عمان للمنتجات الزراعية ش م ممسقط1350870 ش 

كه عمان للكيماويات ش م ممسقط1284266 ش 

مشاري   ع اج    اي ش م ممسقط1157531

مركز البهجة للتسويق ش م ممسقط1636596

سمب  بن محمد الزدجالي للتجارةمسقط1280728

كة  اجمل العالميه ش م ممسقط1287192 ش 

مركز سما لالتصال ش م ممسقط1103904

كة الزمان لالستثمار ش م ممسقط1512510 ش 

الزمان للضيافة ش م ممسقط1222500

اإلتصاالت العمانية المتكاملة ش م ع ممسقط1099986

بالتينيوم للفنادق ش م ممسقط1053595

القمة للضيافة العربية ش م ممسقط1283289

كات الزمان ش م ممسقط1142000 مجموعة ش 

بيت ارجان ش م ممسقط1758020

الميثاق لالستثمارمسقط8086257

ى الدوليةمسقط1280632 االفق المضز

مجوهرات ابو زيد ش م ممسقط1069486

ايمن سونارا للتجارة ش م ممسقط1045554

ي للتجارة والمقاوالتمسقط1562770
ابو عبدهللا البلوش 

يمسقط1421225 الوهج الذهبر

ي للمقاوالتمسقط1235129 الماموث العرنر

مؤسسة شاه مب مسقط1671987

مطعم عمر الخيام ش م ممسقط1094416

شفراز ش م ممسقط1030698

العاصمة لالعمار والمشاري    ع التجارية ش م ممسقط1751263

ي العالمية ش م ممسقط1142658 كة كيمخر ش 

األيادي المساعدة ش م ممسقط1159669



بيت السفر ش م ممسقط1055404

ي رامداس  مسقط1020854 كة كيمخر ش م م- ش 

محالت الشوكوالته ش م ممسقط1375519

ي رامداس للمقاوالت ش م ممسقط1063144 كيمخر

ز للعناية بالصحة ش م ممسقط1007612 كيمجب 

ي رامداس لحلول المعلومات ش م ممسقط1077175 كيمخر

القدير للخدمات الهندسية ش م ممسقط1102670

ي رامداس للخدمات ش م ممسقط1074196 كيمخر

ي ش م ممسقط1160024 صيدلية كيمخر

ق االوسط ش م ممسقط1614622 ي للرس  جودري    ج وكيمخر

ز ش م ممسقط1131873 ي رامداس لخدمات التامي  كيمخر

ز سباركل للخدمات المالحية ش م ع ممسقط1049162 كيمجب 

ي للتدريب ش م ممسقط1520539 معهد كيمخر

الخدمات االنشائية ش م ممسقط1346296

ي رامداس للشحن ش م ممسقط1795309 كيمخر

النرس األزرق للوجيستيات ش م ممسقط1524011

ز ش م ممسقط1256475 اسواق كيمجب 

جديد الماسة الحمراء للتجارة والمقاوالتمسقط1427175

واحة المستقبل العالميه ش م ممسقط1134555

المنصب للتجارةوالمقاوالت ش م ممسقط1237425

ابو سعد محمد للتجارة والمقاوالتمسقط1398431

ف للتجارة والمقاوالتمسقط1532073 مشاري    ع سلمان محمد اش 

العذيبة للخدمات الهندسية ش م ممسقط1057071

كة خورشيد الفنيه ش م ممسقط1778145 ش 

مؤسسة خورشيد للتجارة والمقاوالتمسقط1065262

الكمام ش م ممسقط1015868

ز للخدمات التعليمية ش م ممسقط1001789 الكبز

كة اسكان للمقاوالت ش م ممسقط1145940 ش 

عبدهللا أحمد للتجارةمسقط1405210

جناح المعبيلة للتجارةمسقط1043599

النبض لتقنيه المعلومات ش م ممسقط1716948

مؤسسة نارص بن عبداللطيف الرسكالمسقط1371681

ركن الورود الذهبية ش م ممسقط1318789

أب و ع دنان الدول ي للتج ارةمسقط1246487

ول العالمية ش م ممسقط1096632 بيت البب 

سان للكهرباء ش م ممسقط1279434 جب 

مشاري    ع الصدى المتحدة ش م ممسقط1714449

النماء لإلستشارات اإلداريةمسقط1317094

هيما للنفط والغاز ش م ممسقط1119152

كة القرن للمقاوالت ش م ممسقط1157450 ش 

القرن لنظم المعلومات ش م ممسقط1206991

ي دبليو شي ش م ممسقط1326121 أكاديمية نر

نجوم المعبيلة الذهبيةمسقط1336230

أزهار عفار للتجارةمسقط5085535

كة معادن مسندم  الصناعية ش م ع ممسقط1657143 ش 

فهود لخدمات حقول النفط والطاقه ش م ممسقط1612220

ناشونال ش م ممسقط1316466 وميت إنب  كونب 

ه الدوليه ش م ممسقط1563904 كة مصب  ش 

كة البنيان للتجارة ش م ممسقط1319981 ش 

الجازم ش م ممسقط1021792

فهود لحلول الطاقة ش م ممسقط1159859

ديكورات الجبال ش م ممسقط1046208



ي للتجارةمسقط1411711
محمد بن محمد البلوش 

انوار سيح المالحمسقط1317683

م ش م م0م0مطعم اوريكس  الذهبر ش مسقط1108859

مشاري    ع رمال الصيف ش م ممسقط1482122

أبناء عبدالمجيد للمقاوالت ش م ممسقط1209539

ي للتجارةمسقط1392352
عبد المجيد حاج جان محمد البلوش 

المتحالفة للتجارة والخدمات ش م ممسقط1096812

بهجة األنوار لألعمال ش م ممسقط1258755

محمد بن جامع بن اسماعيل للتجارة ش م ممسقط1207709

ناهدة للمشاري   ع الماسي  ة ش م ممسقط1084181

ة ش م ممسقط1220846 ز ناهدة للمشاري    ع المتمب 

ناهده الذهبية ش م ممسقط1041802

اء لالعمال والخدمات ش م ممسقط1336203 الواحة الخرصز

ناهدة للمشاري    ع المتكاملة توصيةمسقط1165868

ناهده المتحدة ش م ممسقط1816519

يكة ش م ممسقط1781154 مصبح العمري وش 

الشجرة الماسية للتجارة والمقاوالتمسقط1136117

الكليه العلميه للتصميم ش م ممسقط1710710

ثريا صالح الدين للتجارة ش م ممسقط1364744

عطور تهاما ش م ممسقط1722522

مجموعة ايشان اشوين درامسي ش م ممسقط1156502

اشوين درمسي ش م ممسقط1233813

ايشان للتجارةمسقط1001267

عيون الظفرة للتجارة والمقاوالتمسقط1010485

المتحدة للقواربمسقط1129949

ميسان العقارية ش م ع ممسقط1310335

ريزون العقارية ش م ممسقط1694200

ات وخدمات  حقول النفط  ش مسقط1769871 ز م ش م م0م0المستقبل لتجهب 

نقطة المحور لالستشارات الهندسيةمسقط1313514

مسقط للتنمية واالستثمار ش م ممسقط1275355

ي لالعمال المثاليةمسقط1430454 الدليل الذهبر

اتحاد الهندسية لالستثمارمسقط1404702

التطوير للخدمات الحديثة ش م ممسقط1322551

األحالم المثالية ش م ممسقط1332903

شالالت العامرات للتجارةمسقط1427906

محالت زريق للتجارة ش م ممسقط1139347

التسنيم للمنتجات اإلسمنتية ش م ممسقط1204004

التسنيم للتصنيع ش م ممسقط1302291

التسنيم للمشاري    ع المحدودة ش م ممسقط1015195

التسنيم للبنية التحتية ش م ممسقط1302292

ق األوسط الملكية ش م ممسقط1241330 خدمات الرس 

الحديثة للمصادر ش م ممسقط1012639

الرداء للمشاري    ع المحدودة ش م ممسقط1015136

مشاري    ع خط الغرب ش م ممسقط1527096

الفصول االربعه للسياحه ش م ممسقط1505165

ي العالمية ش م ممسقط1378280
ثري ن 

مشاري    ع المجلس المتحدة ش م ممسقط1690671

ق األوسط ش م ممسقط1381018 رينكو الرس 

ابو حكيم المتحدة للتجارة و المقاوالتمسقط1234424

ات الصناعية ش م ممسقط1773917 ز الخليج لحقول النفط والتجهب 

مجوهرات االلمع ش م ممسقط1277537

أن أم شي للرعاية الصحية ش م ممسقط1248387



الزبد للتجارة والمقاوالتمسقط1201867

الصقر للخدمات الفنية ش م ممسقط1711440

الباسقات الدولية ش م ممسقط1033165

حلول السالمة المتقدمة لالستشارات الهندسيةمسقط1329912

كة بناء الثقة للمقاوالتمسقط1375467 ش 

دلمر لالستشارات الهندسيةمسقط1292462

أبالتو ش م ممسقط1115694

االختيار لالستثمار ش م ممسقط1158404

اعمار للخدمات التقنيةمسقط1353257

الرسين للذهب ش م ممسقط1211548

ي ش م ممسقط1197503
كة عبدالصمد القرش  ش 

كة عود ميالنو ش م ممسقط1249084 ش 

مشاري    ع السيسبان الوطنية ش م ممسقط1003036

الباشق المتحدة للتجارة والمقاوالت ش م ممسقط1000833

الرابطة الرقمية ش م ممسقط1276268

المركز الدولي للعيون واالذن ش م ممسقط1106367

ز للتجارة والتسويق ش م ممسقط1370014 ابو ياسي 

مشاري    ع موارد الجودة الشاملة ش م ممسقط1165657

التحالف اللوجستية ش م ممسقط1168295

كة قبس المدينة ش م ممسقط1422820 ش 

ي المتحدة للتجارة والمقاوالت ش م ممسقط1068722 الناحر

بابل للخدمات الطبي       ة ،، ش م ممسقط1212824

كة الخط الرصاضي ش م ممسقط1367684 ش 

ه بنت صالح للتجارهمسقط1656104 امب 

كاه ش م ممسقط1602683 كة الوطنية الباكستانية للخدمات الهندسية وش  الرس 

الرسب العالميةمسقط1419478

سدف ش م ممسقط1513001

الخليج للوحات المضيئة والتجارة ش م ممسقط1674161

كة الدولية للتطوير الزراعي ش م ممسقط1062894 الرس 

الذكاء الرقمي ش م ممسقط1164604

مشاري    ع الركائز الثالثة المتحدة ش م ممسقط1335036

ي للتجارة ش م ممسقط1576704 مؤسسة طالبر

مؤسسة منتظر المتحدةمسقط1000027

مشاري    ع أم إيالف للتجارةمسقط1232340

ق للتجارة ش م ممسقط1371754 شاطى المرس 

ترانزورلد لوجيستك ش م ممسقط1378537

العنقاء لحلول التكنولوجيا ش م ممسقط1056136

الحديد الممتاز ش م ممسقط1121395

أم رانية للتجارةمسقط1317588

الرسيسة للتجارة والمقاوالت ش م ممسقط1432826

ز للتجارهمسقط1425859 مشاري    ع ام لي 

مشاري    ع القارة العالمية ش م ممسقط1033881

كاه مسقط1403044 ش م م (عمان)الرسن وتوبرو وش 

مرتضز وانيس للتجارة والمقاوالت ش م ممسقط1631128

كة الخليج للخدمات الطبية المتكاملة ش م ممسقط1196822 ش 

الجزيرة الشامله الدوليه للتجارة ش م ممسقط1081736

ي للتجارةمسقط1309897 سيف بن سعيد الوهيبر

ارض المدينة الذهبيةمسقط1427043

المدينه العائمه المتحدهمسقط1324759

واحة السالم لالعمالمسقط1426772

ه ش م ممسقط1413386 ز الفالح لالعمال المتمب 

مشارف المدينة الحديثة لألعمال واالستثمارمسقط1336712



زمزم العالمية ش م ممسقط1129544

شايا مسقط لالعمالمسقط1422423

الخليج الساطع للتجارة ش م ممسقط1388918

الشاطر لالعمال الحديثه ش م ممسقط1402351

همسقط1400934 ز خزائن لالعمال المتمب 

ق الحديث ش م ممسقط1408327 مرب  ع الرس 

ديان العالمية للتجارة والمقاوالت ش م ممسقط1109281

ه للتجارة ش م ممسقط1106103 ز ابراج الجب 

البوابة الذهبية المثاليةمسقط1387617

فجر الخالدية للتجارةمسقط1043207

قمة العالم لالعمالمسقط1399954

مثلث النجوم لالعمال ش م ممسقط1408018

برج المستقبل لالعمال ش م ممسقط1348845

ي العالمية للتجارة ش م ممسقط1431840 خب 

بيت الفستق العالمية ش م ممسقط1430209

بدر الغروب لالعمالمسقط1406088

كات لالعمال ش م ممسقط1394245 حصن البر

ز السماء لالعمال ش م ممسقط1402905 شاهي 

وج الشامخه لالستثمار ش م ممسقط1405176 البر

دار الغرب للتجارة ش م ممسقط1406092

مروج الدقم للخدمات ش م ممسقط1389356

البصمات الرائدة لألعمال الحديثهمسقط1345064

يكة ش م ممسقط1483218 محمد داودوش 

الرابح لقطع غيار المعدات الثقيلة ش م ممسقط1843206

ابن عبدالصمد لألعمال الحديثة ش م ممسقط1040710

الطريق الرسي    ع  للتجارة والمقاوالت ش م ممسقط1830821

كة مجوهرات الحسناء ش م ممسقط1153064 ش 

كة طرق الحرير العالميه ش م ممسقط1331949 ش 

ايندس نوفاتوير ش م ممسقط1270606

مشاري    ع بن حمد للتجارة توصيةمسقط1239735

بن حمد لإلنشاءات ش م ممسقط1245607

ي للتجارةمسقط1106998
باستانز

ق االوسط ش م ممسقط1797018 ايفولوشن الرس 

ق االوسط لمشاري    ع التعليم ش م ممسقط1278795 الرس 

التط  ور لما وراء البح  ار ش م ممسقط1089187

ق األوسط للتدريب المتقدم ش م ممسقط1281390 معهد الرس 

ف للتجارة ش م ممسقط1023441 محمد أش 

ز ش م ممسقط1375047 ي المتمب  مركز بدر السماء الطبر

ونيات ش م ممسقط1072863 البصمة لاللكب 

مركز القمة للعيون ش م ممسقط1408069

النبيل العالمية ش م ممسقط1019909

ي العاصمه للتجارة والخدمات ش م ممسقط1693719 روانر

سالم للمقاوالتمسقط1420079

االزدهار الدولية للمقاوالت ش م ممسقط1256676

ي للتكنولوجيا ش م ممسقط1034403
ز
أف

طريق المجرة الدولية ش م ممسقط1072905

ابن محمد بن محمد بخش للتجارةمسقط1162870

مشاري    ع الطيف العرصية ش م ممسقط1022360

الزينة العالميةمسقط1072790

ونزية ش م ممسقط1316865 ابو مالك للمشاري    ع البر

أم الدني    ا للمشاري    ع المتطورة ش م ممسقط1316848

كة ماس العالميه ش م ممسقط1002295 ش 



نوارة مسقط للتجارةمسقط1341280

ةمسقط1363878 ز التقانة لألعمال المتمب 

الميالدي العالمية إلستقدام اإليدي العاملةمسقط1130259

المستقبل إلستقدام االيدي العاملةمسقط1283867

البيان الستقدام االيدي العاملةمسقط1196030

حلول األعمال المتكاملة للتكنولوجيا ش م ممسقط1240930

سهيل للصناعات الكيماوية ش م ممسقط1612999

كة بهوان الهندسية ش م ممسقط1046381 ش 

كة التقنيات المتعددة ش م ممسقط1401645 ش 

كة بهوان للمقاوالت ش م ممسقط1015737 ش 

كة يونيفرسال للخدمات الهندسية ش م ممسقط1094017 ش 

.الفردوس للشقق الفندقية   مسقط1020945

عياده القرم ش م ممسقط1239244

عياده علوى ش م ممسقط1128051

كة العامة للتوريدات الغذائية ش م ممسقط1482270 الرس 

محالت وصيدلية مسقط ش م ممسقط1010913

صيدلية ابن سيناء ش م ممسقط1001876

االزياء النقية ش م ممسقط1203822

ز المتطورة ش م ممسقط1193234 ك ة العي  ش 

ق االوسط للخدمات الفنية ش م ممسقط1100287 تاترونك الرس 

عالم الشهد للتجارة والمقاوالتمسقط1427350

عياده حارب لطب وجراحه االسنان ش م ممسقط1146912

مجموعة االعمال الدولية المتقدمة ش م ممسقط1139768

ي ش م ممسقط1137094
مشاري    ع نجوم سليم كون 

مرتفعات شليم للتجارة و المقاوالت ش م ع ممسقط2140551

المساحة للتصميم واالنشاءات العالمية ش م ممسقط1108293

روافد االطلسي للتجارةمسقط1094800

الصفوة العالمية لخدمات التوظيفمسقط1184704

سما للسفر والسياحة ش م ممسقط1034948

ي للتجارةمسقط1341079
عبدالرحمن الهنانى

ز للتجارة الحديثةمسقط1357103 ابو اصيلة ويقي 

الخط األصفر لإلتصاالت والخدمات ش م ممسقط1100880

الرمال الذهبية التعاونية ش م ممسقط1116710

ي المتطورةمسقط1190664
مؤسسة العبيدانز

اث ش م ممسقط1332379 مجموعة أعمال الب 

ز العالمية ش م ممسقط1112042 األمي 

ز لالبواب والخدمات الهندسية ش م ممسقط1013397 دوستي 

خدمات الوضي الصناعية ش م ممسقط1392874

كاه ش م ممسقط1318136 ي للتجارة وش 
ابو زياد البلوش 

ش م م- البستان المتحدة مسقط1004402

مركز الحوكمة والتنمية المستدامة ش م ممسقط1402492

مزايا الحياة العالميةمسقط1308038

ازدانمسقط1087375

ز ش م ممسقط1295739 كة مسقط لصناعات الرخام الممب  ش 

مسقط لصهر الحديد ش م ممسقط1127606

العالمية للتكنلوجيا الرقمية ش م ممسقط1334536

مروان لالعمال ش م ممسقط1320314

مسقط لتوزي    ع الحديد ش م ممسقط1127992

االبنية الحديدية ش م ممسقط1684426

كة الدرع الدولية للتجارة والمقاوالتمسقط1157878 ش 

أنحاء العالم الواحد للممتلكات ش م ممسقط1279600

كه الخالصه المتحده للتجاره والمقاوالت ش م ممسقط1603523 ش 



فجر الجنوب الشامخ للتجارة والمقاوالت توصيةمسقط1280433

كة الجسور للتجاره والمقاوالت تضامنيةمسقط1546465 ش 

االيام للمعارض الدوليه والمهرجانات ش م ممسقط1014067

المجال الذكي للتجارة ش م ممسقط1105869

الفضائل المتحدة العالمية ش م ممسقط1285509

 الحياه الدولي ش م ممسقط1480448
مستشفز

قمة السحاب للتجارة ش م ممسقط1795252

فلج الفرفاره للتجارهمسقط1687590

مرتفعات العبور ش م ممسقط1091837

مشاري    ع الرأي المتحدة ش م ممسقط1005008

علي بن هاشل بن محمد المالكي للتجارةمسقط1514059

ونياتمسقط1018204 النجم المحظوظ لاللكب 

كيبات ش م ممسقط1039731 ق االوسط لالنابيب والب  الرس 

كة رموز العالميةمسقط1358282 ش 

فيوليا ش م ممسقط1091619

الرسومات الرقميةمسقط1010369

أمجاد الصاروج للتجارة ش م ممسقط1062017

اعمار مجانمسقط1798782

احالم مسقط العالمية ش م ممسقط1292422

جناترا الدوليه ش م ممسقط1091913

كة عبدهللا الفارشي الدولية ش م ممسقط1016686 ش 

ونيات ش م ممسقط1578030 حبيب سالم للكهرباء وااللكب 

كة اري    ج للزيوت النباتية ومشتقاتها ش م ع ممسقط1102311 ش 

ز للتجارةمسقط1342738 الوردتي 

األس      تقامة العالمية ش م ممسقط1786857

كاه مسقط1006843 كة الحاج حسن محمد فاضل وش  تضامنية- ش 

ي لإلستثمار ش م ممسقط1415879 الرمز الذهبر

عبدالملك عبدالرحيم باكريت للتجارة والمقاوالتمسقط1422368

أبو هارون العالمية للتجارة ش م ممسقط1679295

مشاري    ع مغل للتجارةمسقط1067032

كة ابو هارون المتحدة ش م ممسقط1195990 ش 

المصدر للحلول العالميةمسقط1320532

سما للضياف     ه واالعمال ش م ممسقط1344944

صاللة للخدمات الهندسية الحديثة ش م ممسقط1318452

إعمار التكامليةمسقط1385327

الثالثية الدولي ةمسقط1281914

وك للتجارة والمقاوالت والتكنولوجيامسقط1034847 مؤسسة بن مب 

ونيات ش م ممسقط1219349 النجوم االربعة للتقنية واالكب 

كة للحديد والخدمات الهندسية ش م ممسقط1566709 كة البر ش 

مرفأ شليم الشاملةمسقط1411231

مشاري    ع صاد الوطنيه توصيةمسقط1072801

المجموعة الستة ش م ممسقط1098025

عم لتطوير األعمالمسقط1316112 البر

ي ش م ممسقط1363049 مركز مسقط الرائد الطبر

كة بهجة اإلنجاز للتجارة والمقاوالتمسقط1223360 ش 

مؤسسة جنات العالميةمسقط1250705

جورج ماثييو ش م ممسقط1279292

مؤسسة مصطفز سلطان ش م ممسقط1588621

كة مصطفز سلطان النظمة االتصاالت واالمن ش م ممسقط1405845 ش 

ق االوسط للمطاعم والتموين ش م ممسقط1511475 كة الرس  ش 

المحيط للضيافة ش م ممسقط1187860

ونيات ش م ممسقط1287494 ي سلطان لالكب 
كة مصطفز ش 



كة مصطفز سلطان للرصافة ش م ممسقط1233246 ش 

ات العلمية والصناعية ش م ممسقط1458337 ز  سلطان للتجهب 
كة مصطفز ش 

كه مصطفز سلطان لتكنلوجياالمكاتب المحدودة ش م ممسقط1290851 ش 

ي سلطان لالتصاالت ش م ممسقط1417657
كة مصطفز ش 

يد والتكييف ش م ممسقط1008364 ي سلطان لخدمات التبر
كة مصطفز ش 

ي اللوجستية ش م ممسقط1807048 ي دي نر نر

الحلول الغذائية التكامليةمسقط1253929

أحمد سالم الهنداشي للتجارة والتطويرمسقط1425083

أرياف االفراض لألعمال التجاريةمسقط1419782

س  د الخلي  ج للهندس  ة والخدم  ات ش م ممسقط1089640

يكه ش م ممسقط1544853 محمد رياض وش 

كه سدن ش م ممسقط1242091 ش 

مركز االزياء والتجميلمسقط1322087

كة المؤيد العالمية ش م ممسقط1015886 ش 

الطاؤوس للخدمات الصناعيه ش م ع ممسقط1251090

خدمات الرسيل للتموين والتنظيف ش م ممسقط1235559

كة النهضة و ساجر للحلول البيئية ش م ممسقط1338779 ش 

يةمسقط1064231 العالمية للمبيدات الحرس 

ز ش م ممسقط1288101 الحياة لخدمات التأمي 

ونيه ش م ممسقط1342555 تسديد للخدمات االلكب 

كة الكوثر العالمية ش م ممسقط1590243 ش 

يه ش م ممسقط1622102 ز مركز خدمات تعليم اللغه االنجلب 

الخليج لتوريد المعدات الطبية ش م ممسقط1169851

صور المتحدة الدولية الهندسية ش م ممسقط1342387

الصمود لالستثمار الوطنيةمسقط1383916

الرسعه الدولية لالعمال ش م ممسقط1248289

ز ش م ممسقط1160025 هاودن لوسطاء التأمي 

مشاري    ع الفرصة الحديثة ش م ممسقط1005019

الممتاز المتحدة الدولية ش م ممسقط1195827

النخبة العالمية النظمة المعلومات ش م ممسقط1169905

معالم الريان الوطنية ش م ممسقط1066186

سيدة القمر للتجارة ش م ممسقط1043114

سماء عمان المتحدة ش م ممسقط1094387

مركز ريال للتخفيضات ش م ممسقط1280423

نقطة هال العالمية ش م ممسقط1246512

نهج النهضة للتجارةمسقط1393883

ينابيع مسقط المتحدة للتجارةمسقط1381992

ينابيع مسقط للمشاري    ع الشاملةمسقط1401754

ة ش م ممسقط1322506 ز مثلث الدويرة المتمب 

رمال القرية العالميةمسقط1309386

توباز لألعمالمسقط1388393

أماكن صحار ش م ممسقط1283832

صيدلية طيبا ش م ممسقط1111850

كة األعمال المتعددة ش م ممسقط1299885 ش 

صيدلية طيبا الجديده ش م ممسقط1271814

طيبا للخدمات الطبيه ش م ممسقط1719769

دوائكم ش م ممسقط1249304

ي فاشون ش م ممسقط1192790 ار آند نر

مقادير الدوليةمسقط1381042

سداب للرحالت البحريهمسقط1626124

أباف الخليج ش م ممسقط1670522

ي ش م ممسقط1052403
وانز مؤسسة سعيد البر



محيط االفق للتجارهمسقط1083880

كة سامكو للتجاره والمقاوالت ش م ممسقط1127942 ش 

ي ش م ممسقط1226940 مركز مدينه قابوس الطبر

ي للطالء الصناعي ش م ممسقط1285025
المركز العمانز

كة الخدمات الفنية الخاصة ش م ممسقط1101803 ش 

يمسقط1285697
المحور البيانز

صناعة تقنية البالستيك ش م ممسقط1600630

كاه للصيانة والتشغيل وتأجب  المعدات ش م ممسقط1565869 كة الجابر وش  ش 

كة اوفست المحدودة ش م ممسقط1215027 ش 

كة المتحدة للنقليات ش م ممسقط1064916 ش 

بنتوت للتجاره ش م ممسقط1530062

المغاسل الخليجية ش م ممسقط1047790

المكتشف والمنتج للنفط والغاز ش م ع ممسقط1213594

الحلول العالمية لالغذية ش م ممسقط1102601

مركز األخوات لطب األسنان واإلستثمار ش م ممسقط1333803

مؤسسة االهلي للتجارة والمقاوالتمسقط1017101

كة عبدالرحمن واوالدة ش م ممسقط1715674 ش 

فندق مطرح ش م ممسقط1615432

فرزانة بنت مراد الزدجالي للتجارةمسقط1176137

سور القويعة للتجارةمسقط1418094

أبراج الالنهايةمسقط1433144

بيت القرم لالستثمارمسقط1410719

عواصف الحيلمسقط1419609

كة الوطنية للمشاري    ع مسقط1077007 ش م م- الرس 

مزون لألعمال الميكانيكي  ة والكهربائي ة ش م ممسقط1191072

مؤسسة مزون للتجارة العامة والمقاوالتمسقط1002015

مشاري    ع مازن علي المتحدةمسقط1402444

المبادرة الخليجية ش م ممسقط1206994

نديم الدولية ش م ممسقط1810766

األول العالمية للتطوير واإلستثمار ش م ممسقط1307736

االول للمركبات ش م ممسقط1220254

يد ش م ممسقط1460650 ات  وأنظمة التبر
ز للرديب  دولفي 

النجم االبيض الرائدة ش م ممسقط1216581

دار المراشي الحديثةمسقط1025166

مدرسة االندلس الخاصة ش م ممسقط1153904

أوس للهندسه والمقاوالتمسقط1341970

التكامل لالستشارات الهندسية ش م ممسقط1244742

العالمية للتقنية العليا والتجارة ش م ممسقط1063638

ابو تيمور الرئيسي للتجارة ش م ممسقط1072246

أحمد سعيد لالستشارات الهندسيةمسقط1312646

مزون للخدمات البيئية والفنية ش م ممسقط1048697

كة الرويسب للتجارة ش م ممسقط1347233 ش 

ابو غانم الساعدي للتجارة ش م ممسقط1639234

منار لالنارة ش م ممسقط1375039

أمجاد للهن   دسة والمق   اوالت ش م ممسقط1036032

كة الرواد العالمية لخدمات التعليم ش م ع ممسقط1113436 ش 

النىه المتحدة للتجارةمسقط1060479

يمسقط1082652 مشاري    ع أبو لي   ال الوهيبر

امواج مسقط للمشاري    ع المتكاملةمسقط1105532

كة جنوب ظفار المتحدة ش م ممسقط1106161 ش 

ز الداخليه ش م ممسقط1595431 بساتي 

التبرص لالستشارات االدارية والمالية وتقنية المعلومات والخدمات ش م ممسقط1211680



الفراشة الجميلة للتجميلمسقط1412325

حضانة اطفال البيئة ش م ممسقط1280073

كة االتحاد للتجارة ش م ممسقط1007025 ش 

الحاجر للمشاري    ع الحديثةمسقط1236917

ق للتجارة ش م ممسقط1014693 حلقة الرس 

القانون والحياة واالعمال ش م ممسقط1159628

ي ش م ممسقط1189885 ي الطبر المجمع الذهبر

وميكانيكية ش م ممسقط1362086 اء الطاقة الدولية للمقاوالت وااللكب  خبر

مشاري    ع عيس بن راشد درويش للمقاوالتمسقط1407972

البنفسج الدوليه للمقاوالت ش م ممسقط1240744

روائع البستان للتجارة والمقاوالت ش م ممسقط1058214

أبو منب  الدولية ش م ممسقط1047839

الزواهر المتكاملةمسقط1229366

الزواهر للتجارة ش م ممسقط1668978

افضل االنشاءات الدولية ش م ممسقط1204147

وهج الخيال للتجارهمسقط1730380

ي لصيانة المركبات ش م ممسقط1359587
 
المحروف

زينه السيب للتسويق ش م ممسقط1104895

خزانة الدولية ش م ممسقط1042090

الخليج لالنارة ش م ممسقط1111723

المدار للخدمات اللوجستيةمسقط1360569

الباز للخدمات الشحنمسقط1215579

إرم للخدمات الهندسية ش م ممسقط1625802

مسقط للخدمات الذهبية ش م ممسقط1263650

الرسيل للخدمات الذهبية ش م ممسقط1245364

نسيم الساحل للتجارةمسقط1296043

بيت القطن ش م ممسقط1090535

أركان العاصمة ش م ممسقط1208910

اللوتس لالعمالمسقط1301153

ي للتجارة ش م ممسقط1801937
 
ف ساحل العاج الرس 

القنديل المحدودة ش م ممسقط1277637

مي للمنتجات األسمنتية ش م ممسقط1180449
مصنع الحرصز

صخور الخليج  المتحدة ش م ممسقط1110734

كاظمي للخدمات واألعمال ش م ممسقط1359440

ركن التواصل العرصية ش م ممسقط1319525

الحلول الحازمة ش م ممسقط1236412

التقنية للتجارة العامة و المقاوالتمسقط1400617

نهر الخب  للتجارةمسقط1677420

ي للتجارةمسقط1342104
زينو نارص مرشد الحوسبز

النهضة للخدمات الفنية ش م ممسقط1134416

سحاب للمشاري    ع واألنشاءاتمسقط1367452

صالة بيت مزنه ش م ممسقط1612867

قية للتجارةمسقط1412089 رافد الرس 

ارض النور المركزية ش م ممسقط1359396

كة القوس الكيماوية ش م ممسقط1017265 ش 

صحار لصناعات البولي ش م ممسقط1041870

ا حاتممسقط1403457 مب 

سفوح القرم الحديثةمسقط1226367

زهرة المحج للتجارة والمقاوالتمسقط1137332

(فرع عمان)الرسن وتوبرو المحدودة مسقط1256370

وميكانيكيه ش م ممسقط1044451 كة الرسن توبرو االلكب  ش 

ز الجريد للتجارةمسقط1107988 بساتي 



الهندسة المتخصصة ش م ممسقط1050279

ات وخدمات البناء ش م ممسقط1141252 ز كة تجهب  ش 

الحلول الميكانيكية والتقنية ش م ممسقط1050205

كة مسقط للالستثمار ش م ممسقط1009412 ش 

الجودة للمستلزمات الطبيةمسقط1167951

كة صيانة المعدات الثقيلة والتجاره ش م ممسقط1560964 ش 

التكنولوجيا المبتكرة لإلبتكار ش م ممسقط1164320

الوطنية لمنتجات اللبان ش م ممسقط1267155

خدمات التواصل السحابية ش م ممسقط1341066

كة تصنيع معدات تكنولوجيا النفط والغاز ش م ممسقط1133224 ش 

الهائ  ل للهندسة والمقاوالت ش م ممسقط1172861

المجموعة الوطنية للتكنولوجيا ش م ممسقط1368258

قلعة مطرح للسياحة ش م ممسقط1401442

وة لحلول التقنية ش م ممسقط1081687 الب 

كاهمسقط1338326 خالد وش 

المفروشات العالميةمسقط1401981

الخليج العالميه لالنشاءاتمسقط5020867

كة حسام للتقنية ش م ممسقط1665626 ش 

فج  ر التط  ور الحديث  ة ش م ممسقط1086315

بهوان لهندسة المعادن والزجاج ش م ممسقط1077090

ي المتحدة ش م ممسقط1247047
أوانز

سور بهالء للتجارة ش م ممسقط1336827

تضامنية- الموضوع للتجارة مسقط1447467

أمجاد الحيل العالمية ش م ممسقط1080116

مشاري    ع النايف المتحده ش م ممسقط1100553

خيوط العذيبة الماسية ش م ممسقط1137355

مشاري    ع الوهاج التقنية الهندسيةمسقط1396475

اطالل البستان للتجارة ش م ممسقط1694367

ة ش م ممسقط1174985 ز ز المتمب  مشاري    ع اليقي 

ابتهاج مسقط للتجارة والمقاوالت ش م ممسقط1067688

الغمد الحديث للتجارةمسقط1408050

أوراد العالمية ش م ممسقط1217628

أطفال دبدوبمسقط1414822

تكنولوجيا الكهرباء والمقاوالت والتجارة الدولية ش م ممسقط1067732

مصدر الشمس للتجارة ش م ممسقط1158537

ز للتنميه واالستثمار ش م ممسقط1237765 التمب 

االطياف للتجارة والمقاوالتمسقط1321145

وق مجد العالميه للمقاوالتمسقط1280959 ش 

ي للتجارهمسقط1247476
عامر بن حمد بن خلفان الحسبز

وادي بيضاء للتجارةمسقط1023280

مؤسسة محمد فهد المعمري لألعمال والتجارةمسقط1420931

ز للمقاوالت ش م ممسقط1237590 رصح التمب 

البستان للخدمات الكهربائية والتجارةمسقط1405074

بن سلمان لإلنارة و الكهربائيات ش م ممسقط1744895

جنفل ش م ممسقط1248006

(فرع عمان)سكن العالمية للتجارة العامة مسقط1357681

أخوات بهوان للتجارة ش م ممسقط1301879

المستقبل للخدمات والتنمية ش م ممسقط1136722

كاءه المحدودة ش م ممسقط1394478 بن علوي وش 

إبتكار للحلول التقنية ش م ع ممسقط1308623

نظم المعلومات العالمية ش م ممسقط1411721

كة المحفظة القابضة ش م ممسقط1840282 ش 



كة صناعة االنابيب المحدوده ش م ممسقط1563262 ش 

النماء للدواجن ش م ع ممسقط1217470

السدرة للنفط والغاز ش م ممسقط1114496

الفلكي للجودة والمعايرة ش م ممسقط1228311

ريفينا للديكورمسقط1331229

ي للتجارةمسقط1307498
أيوب بن سعيد بن سيف الهنانى

الكليه الحديثه للتجاره والعلوم ش م ممسقط1539540

المدرسة الرقمية الخاصة ش م ممسقط1409009

مدرسة المعبيلة الخاصة ش م ممسقط1526839

مدرسة رصح العلم الخاصة ش م ممسقط1715569

كائه ش م ممسقط1093234 كة وليد و ش  ش 

ق االوسط المثالية ش م ممسقط1309476 كة خليج الرس  ش 

كة االول لالغذية ش م ممسقط1227047 الرس 

انوار كيفان للتجارة العامة والمقاوالت ش م ممسقط1185631

واحة األفراض العالمية ش م ممسقط1304405

مركز جنة األطفال لطب األسنانمسقط1248033

مشاري    ع فاروق الرئيسيمسقط1263980

أبو وضاح الوضاحي للتجارة ش م ممسقط1791478

ز الدولية لألعمال التجارية ش م ممسقط1405428 الممب 

تأثب  للتجارة والخدمات الفنية ش م ممسقط1411390

ي للتجارة ش م ممسقط1247692
أبو سيف البلوش 

العمران الممتاز للتجاره و المقاوالتمسقط1029659

كة ثراء عمان للتجارة والمقاوالت ش م ممسقط2154242 ش 

اطور للخدمات والمشاري    عمسقط1211629 األمبر

تقنية ادارة المشاري    ع والخدمات ش م ممسقط1016778

الطاهيمسقط1323554

المظلة الزرقاء الدولية ش م ممسقط1167683

سعيد بن علي بن سعيد الرواحي للتجارةمسقط1718100

مشاري    ع المحيط الوطنيهمسقط1745867

سهول قرون للمقاوالت و االنشاءات ش م ممسقط1406676

سالم بن علي الستمي للتجارة والمقاوالت ش م ممسقط1408229

سهول الرصح للمقاوالت ش م ممسقط1411244

خالد سالم الصلطي للتجارة والمقاوالتمسقط1411509

دعيج خليفة لألعمال التجارية ش م ممسقط1413871

غنيمه بنت جمعة للتجارة والمقاوالتمسقط1410382

عادل بن جمعه المصلخي للتجارة والمقاوالت ش م ممسقط1412568

سجا العثوه للتجارة و المقاوالت ش م ممسقط1408713

ي للتجارة ش م ممسقط1407187 محمد بن خليفه بن حمد الحرنر

بيارق الدقم لالعمال المتطورة ش م ممسقط1415836

منذر بن خميس الساعدي للتجارة والمقاوالت ش م ممسقط1409329

مؤسسة دار الصباح للتجارة والمقاوالتمسقط1069756

انفورميشن دايناميكس ش م ممسقط1063409

المحافظة للخدمات التجارية والشحن والتفري    غمسقط1248214

أسوار مسقط العريقةمسقط1386473

فياء للتجارة والمقاوالت ش م ممسقط1263200

الرؤيا للتصميم الهندشيمسقط1662872

مشاري    ع خلفان المعمري الحديثةمسقط1112418

مشاري    ع ابو وئام الوطنية للتجارة توصيةمسقط1133221

مشاري    ع المندوس الوطنيةمسقط1074518

الضوء االخرصز العالمية ش م ممسقط1309735

مشاري    ع ابو مهند ومؤيد للتجارة توصيةمسقط1235659

مطعم الحازم ش م ممسقط1140259



بالست الين ش م ممسقط1253593

ز لإلعمال الديكور ش م ممسقط1008365 تمب 

أوبال للتسويق والصناعة ش م ممسقط1480162

ابو سند للمشاري    ع الحديثةمسقط1351355

مركز الخوض للتسوق ش م ممسقط1661884

كة بروج الطويان للتجارة ش م ممسقط1560514 ش 

مطعم الطائر االزرق ش م ممسقط1083647

عيادة الرضاءمسقط1322842

ايا الحديثة للتجارة والمقاوالت ،، ش م ممسقط1046800 كة البر ش 

مؤسسة سالم بن عبدهللا للتجارةوالمقاوالتمسقط1791095

الدولية للطاقة واألستثمارمسقط5078792

كه الجزى ش م ممسقط1143301 ش 

ي للتجارة ش م ممسقط1271431 محمد بن نارص بن صالح الوهيبر

كه  اسد الخليج للتجارة والمقاوالت ش م ممسقط1338676 ش 

الثيل للحديد العالمية ش م ممسقط1111894

الثيل لحديد الخردة ش م ممسقط1104794

هبوب لالستثمارمسقط1408956

قمم الواحة للتجارةمسقط1439956

هبوب العالميةمسقط1387957

 الساهر الحديثة للتجارة والمقاوالت ش م ممسقط1078522

دار العرب الوطنية ش م ممسقط1057670

العهد للبناء والتعمب مسقط1411332

مؤسسة عزام للتجارة والمقاوالتمسقط1307479

يد ش م ممسقط1110262 العالمية لخدمات التبر

ز غالم للتجارةمسقط1002647 مهي 

ق االوسط الجديده ش م ممسقط1123237 مشاري    ع بوابة الرس 

القدس للمشاري    ع الرائدةمسقط1150791

مؤسسة أفنان الوطنيةمسقط1724932

 ش م م0الجادري للتجارة مسقط1137304

حمد بن سعود الخنجري للتجارةمسقط1051898

آفاق النجوم الخمسمسقط1372018

تصميم السماءمسقط1381420

مطاعم مسقط العالمية ش م ممسقط1295505

ز الجبل للمشاري    ع العالمية مسقط1216520 ياسمي 

كة مسقط إلنتاج الحديد ش م ممسقط1316074 ش 

مجد المحيطات ش م ممسقط1420101

انوار مسقط الدولية ش م ممسقط1191765

ي القانونمسقط1333466
ز
الراشدي وال جمعة وايوينج محامون ومستشارون ف

مشاري    ع الطوقية لالعمالمسقط1408157

كة ديلويت اند توش مسقط1736256 ق االوسط)ش  كاه ش م م(الرس  وش 

ي الوطنيهمسقط1730649
مشاري    ع الرقيس 

ى للتخصصات الطبية ش م ممسقط1094189 مجمع البرس 

البحر االسود للتجارة والمقاوالتمسقط1401412

مؤسسة علي بن حسن للتجارة والنقلياتمسقط1028430

كاه للتجارة والنقليات ش م ممسقط1613359 علي حسن وش 

مجيات ش م ممسقط1775880 التكامل لحلول البر

فيض األبرار للتج        ارةمسقط1084010

مركز مدينة المضيافمسقط1080434

ي للتجارةمسقط1417181
ماجد بن عبدهللا بن سلمان البلوش 

مشاري    ع عائشة الذهبيةمسقط1356939

علي سالم نارص المقبالي للتجارة والمقاوالتمسقط1405527

مراشي الدولية للخدمات البحريةمسقط1331014



المركز العمانز لتموين حقول النفط ش م ممسقط1003828

المعتصم العالمية ش م ممسقط1166559

الماس لألعمال الدولية ش م ممسقط1386750

ةمسقط1422923 ز زهور الرضا المتمب 

رؤية للخدمات الطبية ش م ممسقط1008260

مشاري    ع صغرون الوطنيةمسقط1654179

مشاري    ع صغرون للتجارة ش م ممسقط1039491

ي للتجاره ش م ممسقط1622625
نذير احمد علي البلوش 

دار المعبيله للتجارةمسقط1260618

يونيغاز ش م ممسقط1071149

سهام مسقط المتحدة ش م ممسقط1086850

ز المتحدة للتجارةمسقط1132484 أبو لجي 

ق العالمية للخدمات الهندسيةمسقط1354700 الرس 

مصنع المطاط المرن ش م ممسقط1364623

الحلول التقنية الرسيعة ش م ممسقط1104872

ول ش م ممسقط1188809 كثبان للبب 

المتحدة لصناعات النفطية ش م ممسقط1235490

الحلول الرباعيه ش م ممسقط1144423

مركز مسقط للرعاية الصحية ش م ممسقط1255696

ي ش م ممسقط1668137 مركز األناقة الطبر

مشاري    ع الثمار المتحدة لألعمال ش م ممسقط1335780

ز سهل البقاع للتجارة والمقاوالت ش م ممسقط1024998 بساتي 

األكاديمية العربية للتدريب والسالمة ش م ممسقط1774743

كة الخليج العرصية مسقط5117151 تضامنية/ ش 

دار الخوض للتجارة والمقاوالتمسقط1369067

المتألق الوطنية ش م ممسقط1777165

الغيار العالي ش م ممسقط1215164

سمب  قاسم للتجارة والمقاوالتمسقط1062964

مدرسة العالم الجديد العالمية ش م ممسقط1233000

محمد قاسم للتطوير العقاري ش م ممسقط1172625

األكسب  لألنظمة الطبية ش م ممسقط1771850

البوابة الحديثة لالستثمارمسقط1386636

المعرفه للخدمات والتشغيل االلي ش م ممسقط1059051

تقنيات طريق المعرفة ش م ممسقط1048484

مشاري    ع الزمرده الشاملة ش م ممسقط1045668

دار ريدان للعطور ش م ممسقط1158379

رونق العاصمة للتجارةمسقط1049030

السوق القديم لألعمال ش م ممسقط1335888

النعمة للتجارة والخدمات الفنيةمسقط1292082

الضيافة الساطعة لتأجب  السيارات ش م ممسقط1293474

حضانة دار الزين ش م ممسقط1213752

كاه لالستثمار ش م ممسقط1036511 موش وش 

نور عمان للخدمات العقارية ش م ممسقط1087507

زين للتطوير العقاري ش م ممسقط1166784

الفدك للمشاري    ع الشاملة ش م ممسقط1106046

امواج مسقط الوطنية ش م ممسقط1776550

كةالعلم األخرصز ش م ممسقط1010123 ش 

النيل االبيض للتجارة ش م ممسقط1511297

مدرسة المبتكرين الخاصةمسقط1223915

مؤسسة حسن علي التجاريةمسقط1288881

مؤسسة علي جواد سلمان ش م ممسقط1062360

أبو طوعه للتجارهمسقط1619888



وردة البنفسج لألعمالمسقط1374878

ق والمغرب للتجاره والمقاوالتمسقط1089240 المرس 

الطريق الذكي لالستثمارمسقط1143091

ركاز للهندسة والمشاري    ع ش م ممسقط1212837

الغزال للتجاره والمقاوالت ش م ممسقط1082272

حي مطرح التجاري ش م ممسقط1322591

أم كي للتجارة ش م ممسقط1296368

ابو عبدالكريم الموسوي للمشاري    عمسقط1142739

مشاري    ع أحمد سعيد الحديثةمسقط1043417

بن زهران المتحدة  للتجارة ش م ممسقط1139400

الرمان للتجارةمسقط1406086

الكرنك العالمية ش م ممسقط1382985

ةمسقط1433163 ز لؤلؤة الغرب الممب 

ق المضيئةمسقط1433164 لؤلؤة الرس 

مشاري    ع محمد سالم خميس المعمري للتجارة والمقاوالتمسقط1408384

أربق لألعمالمسقط1359736

ي الدولية ش م ممسقط1091792
كة الغربف  ش 

ق االقض العالمية لالنشاءات والخدمات ش م ممسقط1086915 الرس 

الرؤية الخليجية المتكاملة ش م ممسقط1256000

طريف للطاقة ش م ممسقط1084326

ش م م- الفراس المتحدة مسقط1010817

ي للتجارة والمقاوالتمسقط1197089
مبارك بن حمد النبهانز

المزن لألعمال والخدماتمسقط1364309

بوابة السالم لالستثمارمسقط1341277

ق ش م ممسقط1832948 عطار  المرس 

مؤسسة بثينة للتصمييممسقط1059481

التاج للحف  الت ش م ممسقط1152424

أس أن أف عمان ش م ممسقط1099191

اقض للتكنولوجيا العالميةمسقط1160706

مؤسسة الحاجز الوطنية للتجارةمسقط1037408

مشاري    ع الكفاح تضامنيةمسقط1260261

المصفوفات لإلستشارات الهندسيةمسقط1303855

سفريات المدينه ش م ممسقط1049612

كه العمانيه لمحطات الوقود والخدمه ش م ممسقط1335286 الرس 

اللء البحر ش م ممسقط1294261

كة المشاري    ع للتكنولوجيا المتطورة ش م ممسقط1400169 ش 

سالم العالمية لالستثمار القابضة ش م ممسقط1001100

نقطه السفريات ش م ممسقط1050878

الحصان االزرق للتجاره والمقاوالتمسقط1700863

مشاري    ع ابو رنيم الذهبية ش م ممسقط1175091

أب  و ف   ه ي       م العالمي   ة ش م ممسقط1132666

أنوار المعراج ش م ممسقط1219372

دار الرفاعي للتجارة والمقاوالت مسقط1123890

االفق لالعمال المتكاملة ش م ممسقط1358304

االنغام الذهبيةمسقط1576437

فولت للمقاوالت الكهربائية والميكانيكية و األعمال ش م ممسقط1225863

تيك ماهندرا المحدودةمسقط1402441

مركز االمتياز اإلداري ،مسقط1270980

موريسون مسقط محاسبون قانونيونمسقط1771809

البوصلة لخدمات دعم المخاطر ش م ممسقط1135829

شيفة للتجارة ش م ممسقط1312912

كنتك العالمية ش م ممسقط1313918



ابوباسم الشبلي للتجارة والمقاوالتمسقط6050280

سهول الرسيسه لتجاره والمقاوالتمسقط1262645

دوحه الشموخ للتجاره ش م ممسقط1796046

كة الخدمات الفنية وتفجب  الصخور ش م ممسقط1263056 ش 

المصداق الحديثه للتجارة ش م ممسقط1037674

عوام للمعادن ش م ممسقط1140997

زهور مسقط الشاملة ش م ممسقط1118293

فندق شاطي القرم توصيةمسقط1036467

 العينكاوي ش م ممسقط1128310

مؤسسة جروان للتجارة والمقاوالتمسقط1458361

ز ش م ممسقط1669214 عطورات الحرمي 

ز للعطور ش م ممسقط1285797 نور الحرمي 

مجهمسقط1712942 اء للبر الخبر

ثريابزمسقط1131869

علم لالستثمارمسقط1317939

نفس العالميةمسقط1225678

االبداع الحديث لالعمال ش م ممسقط1190289

سواعد المجد الحديثهمسقط1164416

كة الجود للتجارة والمقاوالت ش م ممسقط1621114 ش 

ي ش م ممسقط1099006
دار الرفاه الرياضز

ي للتجارة ش م ممسقط1067893 السيانر

الفضاء للصناعات واإلستثمار ش م ممسقط1368058

العالمة الراقية للسيارات ش م ممسقط1098996

فالكون لالستثمارات السياحيه ش م ممسقط1100353

كة المشاري    ع العقارية ش م ممسقط1575937 ش 

مركز األمل للعناية الطبية ش م ممسقط1465490

فالكون لتقنية المعلومات ش م ممسقط1103566

مؤسسة األعمال المتحدة ش م ممسقط1408283

كة خزان إلدارة خدمات المستودعات ش م ممسقط1225099 ش 

ريس لخدمات النفط والغاز ش م ممسقط1540742

كة ترك عمان مسقط1068903 ش م م- ش 

كة ترك عمان لتأجب  المعدات ش م ممسقط1782053 ش 

مجموعة ترك عمان ش م ع ممسقط1189514

كة كاكتوس بريمب  للخدمات والحفريات ش م ع ممسقط1135567 ش 

كة خزان إلدارة خدمات االسناد ش م ممسقط1007417 ش 

ي للتجاره والمقاوالتمسقط1005472
مؤسسه الحوسبز

عياده النجممسقط1098063

ان الحديثة للتجارة والخدمات ش م ممسقط1000233 الجب 

مصنع اللب النتاج الورقمسقط1396099

مسقط لصناعة السخانات ش م ممسقط1049051

ي الدولية ش م ممسقط1583069
مجموعة الحوسبز

دار الصفوة لالستثمار العقاري والخدمات ش م ممسقط1633929

ميشان لالستشارات االدارية والتجارة والخدمات ش م ممسقط1298133

ين للصناعات التحويلية والتجارة والخدمات ش م ممسقط1258672 جبر

نجم الشمسمسقط1102745

كة هيفاء للخدمات الصناعيه ش م ممسقط1675397 ش 

ي للبالستيك ش م ممسقط1353870
المصنع الوطبز

النجم للصناعات الحديثة ش م ممسقط1264060

المشاري    ع الجميلة ش م ممسقط1297217

ة ش م ممسقط1086633 حضانة األنامل الصغب 

ي العالميةمسقط1308387
 
الهدف الراف

مؤسسة سالم سليمان مانع السليمي للتجارةوالمقاوالتمسقط1264990



وزير احمد العالمية ش م ممسقط1195437

إسكان مجان للتجارةمسقط1318224

ي للمشاري    ع والخدماتمسقط1359558
انز مب 

البناء للمقاوالت والصناعه ش م ع ممسقط1561421

ي لإلستثمار ش م ممسقط1783564 الخنخر

ي للتطوير العقاري ش م ع ممسقط1086292 الخنخر

بريمب  بوينت هوم هيلث ش م ممسقط1320443

نسائم الخب  للتجارةمسقط3217809

ابناء مخا ش م ممسقط1663305

مطابع الجوده ش م ممسقط1675206

ق للتجارة مسقط1783432 كة الوطن المرس  م ش م م0م0ش - ش 

المستقبل للبالستيك ش م ممسقط1578650

المستقبل لتقنية قطع الغيار ش م ممسقط1082904

المستقبل للتجارة والخدمات الفنية ش م ممسقط1568850

كة مسقط للخدمات والتجارة ش م ممسقط1372289 ش 

المستقبل لما وراء البحار ش م ممسقط1082024

أبو سعيد العالمية للتجارة ش م ممسقط1101433

النوارص للتجارة ش م ممسقط1052592

إرث المتكاملةمسقط1315909

الريف المتحدة للخدمات الفنية ش م ممسقط1417308

زينة الجوخ للتجارةمسقط1274434

العاصمه لإلستشارات الهندسيهمسقط1317428

سهول الرسيل للتجارهمسقط1754432

مؤسسة عماد بن علي ابراهيم للتجارهمسقط1452690

كاهم ش م ممسقط1602365 كة المقاوالت المرصية وش  ش 

كة المقاوالت المرصيه فرع مسقط مسقط1644904 (فرع عمان)ش 

سياب للتجارةمسقط1249086

تقنية مجان للحلول ش م ممسقط1400587

النحلة للحلول ش م ممسقط1054505

حال الورد للتجارةمسقط1291307

جهاد بن خميس للتجارة ش م ممسقط1148067

كة العالم الجديد للتجارة والمقاوالت ش م ممسقط1355171 ش 

مؤسسه سيف سعيد سيف االخزم للتجارةمسقط1123521

مجموعة بوش  ش م ممسقط1593412

العالم لالستثمار والتموين ش م ممسقط1142179

ابو عبدالرحمن الجابري للتجارة ش م ممسقط1773992

الفرقدان العالمية ش م ممسقط1205440

جوهرة السالم لألعمالمسقط1422110

ي للتجارة والمقاوالتمسقط1348518
عبدالوهاب بن عبدهللا الميمبز

كاه ش م ممسقط1050966 سالم سليمان العامري وش 

كه الطاؤوس ش م ممسقط1144456 ش 

طاؤوس للطاقة واالتصاالت ش م ممسقط1296973

ي العالميةمسقط1020201
ماضز

ي للتجارةمسقط1368735
محمد خلفان شحان الحارن 

ملتف  االعمال الجديدةمسقط1165938

صحارى للحلول والخدمات ش م ممسقط1381959

القبس المنب  لالستشارات األقتصادية ش م ممسقط1307341

ي العالميهمسقط1296889
مؤسسه الشيبانز

الهالل لخدمات النفط والغاز ش م ممسقط1425852

رحاب مسقط للتجارة العامة ش م ممسقط1331257

المدينة النموذجية ش م ممسقط1169636

الركن العرصي لألعمال ش م ممسقط1314792



وضوح وكان لآلعمال ش م ممسقط1317042

ي التجارية ش م ممسقط1297027
كة عروانز ش 

أجنحة الشمال الجديدة ش م ممسقط1300103

أبو شهيد لإلستثمارمسقط1241533

يكته للتجارة ش م ممسقط1333638 مسعود ملك وش 

زهرة العهود للتجارةمسقط1777564

اإلنتاج المتحدة ش م ممسقط1365114

مشاري    ع العتيق الحديثة ش م ممسقط1011639

المجموعة العمانية الدولية ش م ع ممسقط1038125

مشاري    ع أبو سلطان ش م ممسقط1047272

ضوء النجم للخدمات المتحدةمسقط1381756

جذاب للخدمات المتحدة ش م ممسقط1322119

مشاري    ع الذهب االبيض الحديثهمسقط1580540

مطبعة الزهراء ش م ممسقط1175955

ي للتجارة ش م ممسقط1177583 كة الحقل الذهبر
ش 

ي للتجارةمسقط1343347
هزاع البطيبز

ز المتحدة لالعمال ش م ممسقط1197091 التمب 

شبكة العنكبوت لالستثمار ش م ممسقط1403945

كة الخميس للتجارة ش م ممسقط1165577 ش 

كه العامه للصناعات الجلديه ش م ممسقط1315927 الرس 

 غرناطة للتجارة ش م ممسقط1036572

الشعاع الخاطف ش م ممسقط1288219

مسار الفكر تضامنيةمسقط1280890

ة ش م ممسقط1243508 ز ركب 

الزواوي للجبس ش م ممسقط1089110

كه الزواوي للمعادن ش م ممسقط1032955 ش 

تاج الورود الحديثة ش م ممسقط1401264

أور للخدمات التجارية ش م ممسقط1195215

السندس للخدمات والمشاري    عمسقط1293040

المركز التجاري للكهرباء ش م ممسقط1021930

مشاري    ع القلعة الحديثةمسقط1810979

الرؤية النقية للتجارةمسقط1290412

أفناد الدولية للتجارة ش م ممسقط1374417

ر ش م ممسقط1693425 ز مركز مسقط لعالج العيون باللب 

ي لالستشارات الهندسية والتطويرمسقط1079594
البعد الثالن 

ة ش م ممسقط1312844 ز الخيمة الممب 

-روافد الخويرية للتجارة والمقاوالت مسقط1140093

الرصح لإلستشارات الهندسيةمسقط1285431

شمس الصاروجمسقط1246304

كة الشمس للتطوير ش م ممسقط1086216 ش 

المحرك إلصالح السيارات والمركبات ش م ممسقط1116293

كاهم ش م ممسقط1594788 كة سيماك وش  ش 

مفتاح القوة الدولية ش م ممسقط1321640

التكنولوجية الرائدة لالنشاءات ش م ممسقط1280765

العالمية للصناعات الهندسية والمقاوالت والتجارةمسقط1003922

نجوم سماء السيب المتكاملةمسقط1310979

سهول مرتفعات عريش الحديثة للتجارةمسقط1419533

كة الخليج للصناعات البالستيكيه ش م ع ممسقط1541064 ش 

الجامعة الوطنية للعلوم و التكنولوجيا ش م ع ممسقط1070624

الدستور للمقاوالت والتجاره ش م ممسقط1314491

الخليج للمعدات الثقيله والهندسه ش م ممسقط1293826

الينابيع للمشاري    ع واالستثمار ش م ممسقط1089812



الرساج القابضة ش م ع ممسقط1011251

الرساج للمقاوالت والهندسة ش م ممسقط1025154

كة المتقدمة للتكنولوجيا والمشاري    ع ش م ممسقط1297309 الرس 

الرساج الدارة خدمات الضيافة ش م ممسقط1190638

دلتا الدوليه للمشاري    ع والهندسه ش م ممسقط1841262

السهام السبعة للتجارةمسقط1257694

مركز فرونتب  لتوريد خدمات السالمة ش م ممسقط1288724

العالمية لالعمال المثاليةمسقط1404969

فوالة لإلستثمارات ش م ممسقط1031698

الجذر الماشي للتجارةمسقط1107711

مشاري    ع الزهور الوطنيه للتجارهمسقط1715097

المذاق العالمي ش م ممسقط1238581

ي لألعمال ش م ممسقط1327523
استثنانى

ي للتجارة والمقاوالتمسقط1180074 الرعبر

سفريات الهيثممسقط1105368

يس للسفر والسياحة ش م ممسقط1001957 فهد اكسبر

كة اتصاالت التجارة والخدمات ش م ممسقط1055020 ش 

زا الدوليه ش م ممسقط1746243 بن مب 

ي للتجارةمسقط1082588
 
مؤسسة سيف بن علي المرزوف

كة الشقضي للخدمات الهندسية ش م ممسقط1062478 ش 

الشقضي للخدمات الكهربائية والميكانيكيه ش م ممسقط1742027

الشقضي للعقارات ش م ممسقط1060124

كة الغربية الهندسية ش م ممسقط1652230 ش 

الجرس األزرق الدولية ش م ممسقط1347099

التصاميم األوربية ش م ممسقط1117978

المدينة الساحلية  للتجارة ش م ممسقط1073091

دار الحصن الحديثةمسقط1245781

مشاري    ع الميحة المتحدة ش م ممسقط1062693

العاصمي لإلنشاءاتمسقط1175520

احة وقت الشاي ش م ممسقط1252650 اسب 

روائع مسقط المتحدة ش م ممسقط1127013

نجوم القرم للتجاره ش م ممسقط1448200

الريادة للمشاري    ع المتقدمة ش م ممسقط1245973

عالم االختيار ش م ممسقط1688693

صدف العربيةمسقط1173988

عيادة الثقة لالسنان ش م ممسقط1133804

مؤسسة درب المدينة للتجارة والمقاوالتمسقط1081351

وميكانيك واألنظمة الدقيق ة ش م ممسقط1029470 كة االلكب  ش 

مجان للحلول الذهبيةمسقط1400108

اي   ر برودكت  س مج    ان ش م ممسقط1297190

حول الخليج للتوريدات الطبية ش م ممسقط1278733

النخبة الجديدة العالمية ش م ممسقط1404510

المركز الدولي التخصضي المراض القلب و األوعية الدمويةمسقط1290488

اري للمغامراتمسقط1232849 مشاري    ع البر

مكتب مجان لالستشارات الهندسيةمسقط1309725

مقىهي كاميليامسقط1240943

برج العلم للتجارةمسقط7014910

البعد المتحورمسقط1407264

الجودة الحقيقية للتجارةمسقط1521594

مشاري    ع شواهد مزونمسقط1042463

ميادين الهندسية للتجارة والمقاوالت ش م ممسقط1381376

القيثارة الذهبية المتحدة ش م ممسقط1242737



ز ش م ممسقط1147127 ز العالميي  ز والمقاولي  إتحاد البنائي 

يمسقط1069041 مركز الريم الطبر

مؤسسة عائشة لتصفيف الشعر و التجميلمسقط1317023

جرس وادي الميح للتجارة ش م ممسقط1407817

ة ش م ممسقط1100827 ز الهمة للمشاري    ع المتمب 

وسط الخليج الدوليةمسقط1233390

عبدهللا موش عبدالرحمن ش م ممسقط1028715

علي بن سيف العجمي للتجارة والمقاوالتمسقط1066038

ورد الشاملةمسقط1276967

مراسيم مسقط العقاريةمسقط1218442

شب العامرات للتجارةمسقط1093116

مكعبات العالمية ش م ممسقط1102341

آمال السعيد للتجارةمسقط1223800

مناظر الباطنة العالية للتجارة والمقاوالتمسقط1415332

وردة الصحراء الماسيةمسقط1200902

الفارس لإلعمارمسقط1285484

ذروة لألنشاء واإلستثمارمسقط1254631

كاهم ش م ممسقط1024378 بوريتس البحار السبع وش 

حصن مجان للتجارة ش م ممسقط1233023

األهداف العقارية ش م ممسقط1327007

ي للتجارة والمقاوالتمسقط1421525 ربوع عبر

واحة المجد الحديثة للتجارة والمقاوالتمسقط1277626

مشاري    ع الباز اللوجستية ش م ممسقط1093269

بثات الحديثهمسقط1185325 مرتفعات ش 

كة الرؤية كابيتال ش م ع ممسقط1244920 ش 

سماء الموج للمقاوالت و التجارةمسقط1135282

مصادر مسقط الدولية ش م ممسقط1198015

مسقط الدولية للتنمية ش م ممسقط1105661

رواد التفاصيل للتجارةمسقط1334672

مؤسسة إبن الشيخ للتجارة والمقاوالتمسقط1434424

مشاري    ع اضواء المنارة الذهبيةمسقط1113204

ي للمشاري    عمسقط1202961 أبو أنور النب 

ي اير اند شي ش م ممسقط1348828
ز
دي اس ف

حديقة المرحمسقط1022939

الندمارك للتجزئةمسقط1594621

توصية- الركن الطبيعي للتجارة مسقط1182778

شارع المدينة الذهبية للتجارة توصيةمسقط1199472

المدينه الذهبية الدولية ش م ممسقط1376356

مملكة العقار والخدمات العالمية ش م ممسقط1097975

البيت األهلي للتجارةمسقط1146938

انجاز الدولية لالعمالمسقط1182529

بشب  كنعان ش م ممسقط1108476

نرص حمود العامريمسقط1378997

جرموز للتجارة والمقاوالت ، ش م ممسقط1044147

االمتياز الفاخر للتجارة واالعمال ش م ممسقط1343071

الخليج لتقنية البنيه التحتية ش م ممسقط1160441

اإلتحاد لألغذية ش م ممسقط1319107

كة ابو قضي الهنداشي المتحدة مسقط1101574 توصية- ش 

عصام الربيعي للتجارةمسقط3201406

عالم السحاب للتجارة ش م ممسقط1283069

حنان جعفر للتجارة ش م ممسقط1394530

ق االوسط لالعمدة االوربية ش م ممسقط1036668 الرس 



ي ديفالوبمنت ش م ل مسقط1051550 حر
(فرع عمان)فرع عمان _ شي شي ايبز

القالع العربية المتحدة ش م ممسقط1197328

مسك مسقط العالميه ش م ممسقط1058187

كة االتحاد المتكاملة ش م ممسقط1159676 ش 

ي العالمية ش م ممسقط3244598
الحوسبز

كة المتحدة لإلستثمار والتطوير ش م ممسقط1003216 الرس 

كة أريس العالمية ش م ممسقط1186392 ش 

إيان لخدمات الطاقة ش م ممسقط1338032

ي ش م ممسقط1418586
ونز بوابة سداد لنظام الدفع االلكب 

انيم المشاهب  للتجارةمسقط1084959
الب 

بنت البلد للمشاري    ع الوطنيةمسقط1223092

ي الجديدةمسقط1131673 مشاري    ع التونر

كة صحار لخدمات التشغيل ش م ممسقط1240933 ش 

العاصمة للتحلية ش م ع ممسقط1376980

كة تحلية مياة خليج عمان ش م ع ممسقط1241573 ش 

ز للمقاوالتمسقط1235585 االفق الممب 

القوة الحصانية للتجارة ش م ممسقط1029379

مشاري    ع نسيم السيب للتجارة والمقاوالت ش م ممسقط1005905

التاج الماشي لألعمالمسقط1200422

فيتال لإلستثمارمسقط1387802

مؤسسة وادى مقطع للتجاره و المقاوالتمسقط1074916

ركن الوحدة الدوليةمسقط1103370

مؤسسة الرصي    ح الدوليةمسقط1126370

سالمه للتجاره والمقاوالتمسقط1412619

ابرار خميس للتجارة والمقاوالتمسقط1414660

مريم بنت خليف للتجارة والمقاوالتمسقط1414672

ساحل القرم المتحدةمسقط1247285

ي لألعمال التجاريةمسقط1417159
فايز حسن البلوش 

ي الحديثةمسقط1405716
رواد المطاعبز

ذكرى سالم للتجارة والمقاوالتمسقط1411763

اعمار للخدمات والمشاري    عمسقط1408796

جهان محمد المجينية للتجارة والمقاوالتمسقط1417362

شمسه بنت سعيد للتجارة والمقاوالتمسقط1410791

مؤسسة  التالل الحديثه الشاملةمسقط1103206

الرسيل لالستثمارمسقط1425279

أنوار المسفاة لالعمالمسقط1407276

وج العالميه ش م ممسقط1611780 كة البر ش 

وج لالستثمار و الخدماتمسقط1315077 البر

البلد لإلعمار واإلستثمار ش م ممسقط1168855

بوادي العالم لالعمالمسقط1356276

الحلول الدولية للخدمات العامةمسقط1209654

ساحل السوادي العالمية ش م ممسقط1086303

ي السليمي للتجارةمسقط1292048
نارص بن عيسي بن ثانز

ة للتجارةمسقط1040084 ز مشاري    ع ماجد الممب 

ه العالميهمسقط1328141 جزيرة مصب 

مؤسسة سلم وعائشة الحجري للتجارة ش م ممسقط1081621

ي للتجارةمسقط1415415 عبدالحميد بن عبدهللا الوهيبر

كة الخليج المتحدة لالنشاءمسقط1073568 (فرع عمان)فرع عمان -ش 

محركات الشمال ش م ممسقط1357805

البوابه العالميه لالستشارات الهندسيهمسقط1413340

العرص الجديد للياقة البدنيةمسقط1220006

أسس الوادي للتجارةمسقط1339183



ي لحلول األعمال التجاريةمسقط1402969 السيف الذهبر

صحار المتطورةمسقط1232978

قمر الرياض ش م ممسقط1172312

نديم صحار العالمية ش م ممسقط1060787

كة المهارات الدقيقة الدولية ش م ممسقط1197216 ش 

ريتاج الخليج الرائدة ش م ممسقط1300586

ناشيونال ش م ممسقط1108487 إن إس شي شي انب 

األمد الوطنية للتجارة ش م ممسقط1336190

االفق الحديثه للتطوير ش م ممسقط1341078

مركز الوسيم للتسوق ش م ممسقط1366094

أسواق األمارات للهدايا ش م ممسقط1085289

ضفاف الخليج لإلنشاءات والمشاري    ع ش م ممسقط1331576

سالم سعيد سالم للتجارة والمقاوالتمسقط1145762

كة الممتازة لألعمال والتنمية ش م ممسقط1244766 الرس 

مشاري    ع جنائن الورد الحديثة ش م ممسقط1148780

ي للتجارةمسقط1332126 حر
عمر بشب  الرس 

االستشعار الرقمي واالستثمارمسقط1165661

الموحدة الشاملة للتجارة والشحن ش م ممسقط1247226

الوطنية المتحدة لالتصاالت ش م ممسقط1150271

طريق الغاز ش م ممسقط1065084

لمعان القبس للتجارةمسقط1017607

تقنية  الطباعة ش م ممسقط1158181

كة شهد الصفاء للتجارة والمقاوالت مسقط1131100 توصية- ش 

مسقط الحديثة لالعمار والتجارة ش م ممسقط1028423

مزون لالستشارات الهندسيةمسقط1301807

مركز الحشار لقطع الغيار ش م ممسقط1166401

كاه ش م ممسقط1028421 الحشار وش 

الحشار للسيارات ش م ممسقط1169427

كليان سيلكس ش م ممسقط1232803

ونيه الحديثة ش م ممسقط1010174 كة عمان األلكب  ش 

كة الوطنية للفنادق المحدودة ش م ممسقط1175882 الرس 

سعيد بن نارص الحشار ش م ممسقط1010166

ونيات ش م ممسقط1162511 الحشار لإللكب 

المهند الحشار ش م ممسقط1076547

المؤسسة الوطنية للسيارات ش م ممسقط1010158

كة الحشار للتجارة ش م ممسقط1576844 ش 

جبال الخليج ش م ممسقط1821962

كه برادات العفيه ش م ممسقط1087225 ش 

سلسال المتكاملةمسقط1371554

هامه الوطنية ش م ممسقط1101055

فخامة الوردمسقط1384723

ي لألعمال والتطويرمسقط1424768
األمانز

كة الصدر للتجارة ش م ممسقط1362739 ش 

ترابط للتجارة ش م ممسقط1297812

مشاري    ع حمد الزرعي لالعمال الحديثةمسقط1419369

مركز اللؤلؤة التخصضي لألسنان ش م ممسقط1171283

اري للبناء والصيانة العامة ش م ممسقط1165119 البر

العمانية للطاقة االقتصادية ش م ممسقط1094586

أبوغزاله للملكية الفكرية ش م ممسقط1073368

كه كاريليون علوي ش م ممسقط1083481 ش 

الضيافة الحضارية ش م ممسقط1012776

العزم المثالي للتجارة ش م ممسقط1190305



منتجعات مسقط ش م ممسقط1090018

المجموعة الوطنية للخدمات األمنية ش م ممسقط1279592

كة العمانية لالستثمارات العقارية والخدمات ش م ممسقط1275593 الرس 

ين العالمية للتنمية ش م ع ممسقط1232714 كة جبر ش 

كة اوبار لالستثمارات المالية ش م ع ممسقط1279406 ش 

ز الوطنية للتجارة ش م ممسقط1199624 مياسي 

معرض المعجنات ش م ممسقط1077223

الذاكره الحديثه ش م ممسقط1076745

هه للذهب و المجوهرات ش م ممسقط1331227 ز مصنع البز

ق النظمة التحكم ش م ممسقط1280715 الرس 

بالتينيوم للشقق الفندقية ش م ممسقط1222001

مسقط لتكنولوجيا المعلومات ش م ممسقط1413093

مشاري    ع ابو عاهد الشاملةمسقط1759485

النبض الخيمسقط1158790

المركز التخصضي لعالج األلم ش م ممسقط1335013

رخاء الحياه للتجارةمسقط1341373

مدرسة مسقط لتعليم السباحة ش م ممسقط1240593

مركز المرأة للرشاقة والتجميل ش م ممسقط1416880

دار االسيل للتجارةمسقط1004483

سلمان العقارية ش م ممسقط1044978

محالت سلمان ش م ممسقط1160800

الصور السحرية ش م ممسقط1159917

صيدلية الحشار ش م ممسقط1018361

التعاون للبالستيك ش م ممسقط1596632

النوى للهندسه والتجارة والتعمب مسقط1098143

ية ش م ممسقط1291928 النوى لالستشارات اإلدارية وتنمية الموارد البرس 

مكتب النوى لخدمات التدريب ش م ممسقط1299482

توصية- نوافذ صحم التجارية مسقط1127534

خشب الورد المثاليةمسقط1405093

ابراج العاصمه الدوليةمسقط1178103

الرمال للخدمات اللوجستيهمسقط1177601

نور المجرة للتجارة ش م ممسقط1099397

مطعم اوسان للماكوالت اليمنيه ش م ممسقط1761439

رزم للصناعات الحديثة ش م ممسقط1366240

تيار لألعمال التجاريةمسقط1248046

م ش م م0م0ش - مشاري    ع المدينة للخدمات والصيانة مسقط1803050

كة الخطوط المتعددة الفنية ش م ممسقط1064128 ش 

ات الطبية ش م ممسقط1838229 ز عبدهللا للتجهب 

كة العالمات الفريدة ش م ممسقط1363237 ش 

الشمس والرمال للرياضة ش م ممسقط1688960

الخليج للحوم ش م ممسقط1057964

كة غيوم السيبمسقط1168723 ش 

ي للتجاره والمقاوالت ش م ممسقط1615033 سور بهال الغرنر

ي للمشاري    ع ش م ممسقط1006118
ز
ف المرس 

العمانيه للمبيعات والخدمات ش م ممسقط1718720

ق األوسط للمقاوالت ش م ممسقط1249707 سينوما الرس 

نور المدينة للتنمية والتطويرمسقط1725190

طريق شمال الباطنة لالعمالمسقط1423383

األقطار المتحدةمسقط1359443

ي للخدمات المتكاملةمسقط1316015
ابن الرسحبز

كة العصفور للمفروشات ش م ممسقط1245740 ش 

ق العالمية لتقنية المعلومات ش م ممسقط1239997 الرس 



كه آفاق صالله المتحده  للخدمات ش م ممسقط1091351 ش 

الدولية للخدمات الهندسية ش م ممسقط1082531

صحار  لإلدارة والخدمات ش م ممسقط1126130

ق األوسط لإلدارة والخدم   ات ش م ممسقط1095736 الرس 

ي محامون ومستشارون قانونيونمسقط1338816
صالح البلوش 

كة بن سالم الصناعية ش م ممسقط1640275 ش 

مشاري    ع بن سالم ش م ممسقط1016814

مروج البحر للتجارهمسقط1596683

المال العالميةمسقط1357455

عقود لتطوير األعمالمسقط1339884

الفجر الباسم العالميهمسقط1228333

مشاري    ع المحطة المتحدة ش م ممسقط1103011

فالكون لالستثمارات ش م ممسقط1256760

الجوهره للتنظيف واالعمالمسقط1402462

كة مطرح للخدمات االعالمية ش م ع ممسقط1134295 ش 

االنارة الدولية للتجارة ش م ممسقط1779303

منتجع ضباب ش م ممسقط1192334

كة المنورة للتجارةوالمقاوالت ش م ممسقط1366360 الرس 

بيت المجوهرات الخليجية ش م ممسقط1368524

الثقة الدولية للتطويرمسقط1358592

اتحاد االخوة للمشاري    ع المتكاملة ش م ممسقط1087055

ء الرحب ش م ممسقط1002251 الشاطي

ز ش م ممسقط1347671 بيت التأمي 

(مكتب تمثيل تجاري)ميدنيت عمان مسقط1173907

اوسان العالمية ش م ممسقط1225402

بشائر مسقط المتكاملة ش م ممسقط1115973

إوسان للخدمات ش م ممسقط1212094

أنعام الحيل للمقاوالت ش م ممسقط1281422

أضواء العاصمة المتكاملةمسقط1040690

راية النهضة الدوليةمسقط1149675

الدولية إلدارة المرافقمسقط1270894

هرمز الدولية ش م ممسقط1843613

زوايا البيت للتجارة ش م ممسقط1102291

ةمسقط1308804 قوة الطاقة للحلول الحرارية والفلب 

عبدهللا بن سيف بن علي المشيفري للتجارةمسقط1358030

مشاري    ع المرمرة ش م ممسقط1343980

رؤية مسقط الوطنية ش م ممسقط1424194

ي ش م ممسقط1317886
نجمة الوشق الفضز

مشاري    ع الباطنة للمقاوالتمسقط1012243

القوة لتطوير االعمالمسقط1373024

ي للتجارةمسقط1017278
داود بن سليمان بن عبدهللا البلوش 

ركن الوصلمسقط1427056

كة علي حمد الراشديمسقط1276050
ش 

ز البستان للتجارةمسقط1363072 أفاني 

الرؤيا الساطعة للتجارةمسقط1000277

نسمات بوش  للتجارةمسقط1189286

كة الدولية لصناعات البولي ش م ممسقط1658050
الرس 

كة الدولية لصناعة الفرش ش م ممسقط1054477 الرس 

ماموث ش م ممسقط1292312

مرمرة اسطنبول للتجارةمسقط1009617

كة العمانية إلتصاالت المستقبل ش م ع ممسقط1350287 الرس 

جلفار الشاملةمسقط1092008



أنوار فهود للمشاري    ع ش م ممسقط7062532

ي والمشاري    ع ش م ممسقط1007180 العالمية للتموين البحري والبر

مركز االنظمة الهيدروليكية ش م ممسقط1513753

مركز أنظمة الهواء المضغوط ش م ممسقط1083646

عالم التجارة الحرة ش م ممسقط1877771

افراح مسقطمسقط1751107

ةمسقط1424788 ز بروج سناو المتحدة المتمب 

ركائز القابل الحديثهمسقط1430186

مشاري    ع مريم خميس للتجارة الرائدةمسقط1435704

ة للتجارة و المقاوالتمسقط1427548 ز نسائم الدقم المتمب 

مشاري    ع مؤيد الحديثةمسقط1424814

منارة االبيض لالعمال الرائدهمسقط1429017

مناظر الدفة للتجارةمسقط1407124

سور الدقم العالميةمسقط1409371

ي لالعمال التجاريةمسقط1402401
ابن جعفر الحارن 

ة للتجارة و المقاوالتمسقط1427552 ز بحور محوت الممب 

ز للحلول الرقمية ش م ممسقط1388692 ركن اليقي 

ز ش م ممسقط1316034 ز لخدمات التأمي  ركن اليقي 

ز العالميه للنفط والغاز ش م ممسقط1082840 ركن اليقي 

ي الحديث ش م ممسقط1358622 اإلبداع التكنلوحر

التقنية المالية العالمية ش م ممسقط1408762

سعد الوفاء للتجارة ش م ممسقط1838717

ي العالمية ش م ممسقط1085838
 
الواف

االكليل المتحدة ش م ممسقط1082858

تنمية االبتكار والتقنيات المستدامة ش م ممسقط1374614

الوجهه الدارة الفنادق ش م ع ممسقط1200466

التقنيات العالمية الصاعدةمسقط1356633

كة إدارة مركز عمان للمؤتمرات و المعارض ش م ممسقط1686542 ش 

ي للسفرمسقط1359416
المشغل الوطبز

ذكاء التكنولوجيامسقط1220243

إيجاز العالميةمسقط1211318

مشاري    ع نور المرجانمسقط1190620

ي ش م ممسقط1040394
كة الصناعات العربية للدعم الفبز ش 

كة الصناعات العربية للمشاري    ع ش م ممسقط1042546 ش 

كة العمانية لالنشاءات  مسقط1003313 ش م م (توكو  )الرس 

ق االوسط ش م ممسقط1072894 كاملوك الرس 

كه الصناعات العربيه ش م ممسقط1298216 ش 

أنظمة التحكم والكهرباء ش م ممسقط1376782

ش م م (عمان  )همبل مسقط1151334

همبل للتصنيع ش م ممسقط1207423

مشاري    ع ضفاف مسقط الحديثةمسقط1314285

مشاري    ع شافع العالميةمسقط1216377

ي للتجارة مسقط1098307 منذر الشبيبر

ز للتجارة والمقاوالتمسقط1149035 في 
جزيرة المحب 

ي المتكامل ش م ممسقط1347854 الجناح الذهبر

التكاتفمسقط1282757

مشاري    ع أجيال الظاهرة التجاريةمسقط1093862

جوهرة المنار المتحدة ش م ممسقط1168459

كائة المتحدة للتجارة ش م ممسقط1338103 غازي وش 

النظم المتحدة المن المعلومات ش م ممسقط1063027

الدليل األول للسياحة ش م ممسقط1023542

العيسي للتج  ارة والمقاوالت ش م ممسقط1005588



نظارات العيس ش م ممسقط1327488

مجموعة مسقط لإلعالم ش م ممسقط1454382

قية ومكتبتها تضامنيةمسقط1020811 المطبعة الرس 

الفكر التجاري الرقمي ش م ممسقط1354518

قية ش م ممسقط1039091 الصيدلية الرس 

زمسقط1132074 إعمار الخليج المتمب 

المال لألعمال واإلستثمارمسقط3056015

المال للخدمات الهندسيهمسقط1095359

كة باقر سليمان جعفر مسقط1001256 ش م م- ش 

هاي الند وباقر سليمان ش م ممسقط1035708

ساحل مطرح للخدمات العقارية ش م ممسقط1042012

الغربية المتحده لالعمال ش م ممسقط6011187

مسقط ردى مكس ش م ممسقط1154729

م ش م م0م0بريمكس  ش مسقط1157213

ز ش م ممسقط1709607 كة وكاالت الخليج للتأمي  ش 

وة الحيوانية ش م ممسقط1062042 كة الوطنية للب  الرس 

زهور الحيل الغاف الذهبيهمسقط1402133

مؤسسه مدينه بابل للتجاره والمقاوالتمسقط1271172

ملكة التوباز العالمية للتجارة و المقاوالت ش م ممسقط1316267

ملكة التوباز المتحدة للتجارة و المقاوالت ش م ممسقط1388695

الوطنيه للخدمات البحريه ش م ممسقط1810936

كه كمبيوتر مسقط1245627 ش م م ( 2000 )ش 

مشاري    ع اسماء الزواوي الدوليه ش م ممسقط1076558

لقمان علي للتجارةمسقط1287242

ي للتجارة والمقاوالتمسقط1050515
طاهر بن داود بن محمد البلوش 

الهاجس لالعمال ش م ممسقط1362334

ي ش م ممسقط1000156 الدبور الذهبر

نماء لألعمال والخدمات التجاريةمسقط1421049

التكامل الذهبية للنفط والغاز ش م ممسقط1129485

كة جلوبال لالنظمة الكيميائية و الصيانة المحدودة ش م ممسقط1121979 ش 

الحلول الذكية الدولية ش م ممسقط1392110

عمي للصناعات الحديدية ش م ممسقط1399683 سالم البر

عمي العقارية ش م ممسقط1269451 البر

عمي لمواد البناء والتجارة ش م ممسقط1401343 البر

مشاري    ع العقاد الوطنيةمسقط1154228

كات الشنفري ش م ممسقط1555367 مجموعة ش 

كه الشنفرى للتجاره والمقاوالت ش م ممسقط1006550 ش 

ك للخدمات  عمان  المحدوده    ش مسقط1101242 كه سب  م ش م م0م0ش 

الشنفري للمشاري    ع الخاصة ش م ممسقط1278026

ي للتجارةمسقط1386263
سليم بن حمد بن سليم الحسيبز

تاول يونيليفر ش م ممسقط1400525

كة العامة للتجارة والكهرباء مسقط1009680 ش م م (جينتكو  )الرس 

راوند الدوليةمسقط1218269

الوقار الدولية للتجارةمسقط1218486

الفضه العالميه للتجاره ش م ممسقط1085895

خارطة األعمال المتحدة ش م ممسقط1174470

نسيم الباطنة الوطنية ش م ممسقط1140738

قمسقط1755080 اصاله الرس 

األبداع الرائدةمسقط1260500

جويرة لإلستثمار ش م ممسقط1334886

حمد بن حمود للتجاره والمقاوالتمسقط1597051

ربوع السلطنة للتجارة مسقط1121784



ة للتجارة والمقاوالتمسقط1185115 ز أركان مجان الممب 

كة الصادق للخدمات الفنية والتجارة ش م ممسقط1752979 ش 

ة ش م ممسقط1307937 ز دروب السيب المتمب 

ة لالستثمارمسقط1409904 الآللى المطب 

االتجاهات التقنيةمسقط1163218

المزايا الذهبيةمسقط1388410

كاه ش م ممسقط1640305 دي اتش ال جلوبال فورورنج وش 

حدائق الجوري العرصيةمسقط1167538

يمسقط1187170
مشاري    ع ابو سمب  الغدانز

اوتاد للطاقة والمشاري    ع ش م ممسقط1357575

مطابع النهضة ش م ممسقط1348450

كة الرصافة الحديثة ش م ممسقط1398008 ش 

ي للتجارةمسقط1058138 الزمن الذهبر

مرسال لالنشاء والتعمب مسقط1375756

ةمسقط1394574 ز عفاف للتجارة المتمب 

الخب  لتدقيق الحساباتمسقط1371141

مؤسسة الجودة المهنية للتجارةمسقط1207875

ابو محمد الدولية لالعمال ش م ممسقط1391690

زهرة األسالك ش م ممسقط1346021

ق األوسط ش م ممسقط1009735 تزويد الرس 

ارض العرب للتجاره والمقاوالتمسقط1683055

العبار لالنشاء والتعمب مسقط1746030

غال للخدمات النفطمسقط1371019

ونيات مسقط1141656 كة المتحدة لاللكب  ا ش م م- الرس  اكسب 

ي للتجارة والمقاوالتمسقط1839721
مؤسسة نارص اليحيانى

مشاري    ع ربوع الجنوبيهمسقط1083731

ي للتجارة والمقاوالت توصيةمسقط1195591 رونق النور الذهبر

كة شموخ السيف االهلية ش م ممسقط1175797 ش 

قية العالمية ش م ممسقط1085775 ابراج الرس 

العمانية العالمية للخرسانة الجاهزة ش م ممسقط1357595

كة العربية لتطوير الغاز والنفط ش م ممسقط1240751 الرس 

صالة ديمة العالمية ش م ممسقط1057548

آثار حفيت التجاريةمسقط1403963

أمجاد فنس المتحدة مسقط1194651

طريق المعمورة الوطنية ش م ممسقط1352109

تالل مرتفعات رمال الحوية للتجارة والمقاوالتمسقط1419532

قه لتجارة العامةمسقط1361615 االبتسامه المرس 

معالم الحيل للتجارةمسقط1740962

ج للتجارة والمقاوالتمسقط1419882 ضواحي البر

رحاب الساكبيةمسقط1355585

ي الحديثة ش م ممسقط1190466 أبراج الجوانر

ي للمقاوالت ش م ممسقط1436339
ز
غيوم الواف

محالت عيس صالح سليمان للتجارة ش م ممسقط1115863

مشاري    ع دانة الغد ش م ممسقط1199482

كة الخط االزرق للصناعات ش م ممسقط1218136 ش 

دار الشامي للتجارةمسقط1104202

ش م م- دوت العالمية مسقط1004393

األدهم للمشاري    ع الشاملة مسقط1114423

ز ش م ممسقط1292453 أسواق أدم للتمب 

مشاري    ع النورس العرصيةمسقط1793624

الجيل المبهر ش م ممسقط1339889

اتيجية للتجارةمسقط1243522 ال        وحدة االسب 



وسام مجان للتجارة ش م ممسقط1022188

ي دي أو ش م ممسقط1222681 نر

كة محمد حبيب واوالده ش م ممسقط1016881 ش 

صيدلية مزون ش م ممسقط1015273

كيان الوطنية لألعمالمسقط1376067

امجاد الحديثه للخدمات التجاريةمسقط1434235

المحور للضيافة ش م ممسقط1352584

الفجر السامر لالعمال الرائدة ش م ممسقط1335321

أسماء الكندية للتجارةمسقط1222822

اء المتكاملة ش م ممسقط1232909 الواحة الخرصز

نغمة مسقط لألتصاالت ش م ممسقط1285986

مشاري    ع الرفاع المتحدهمسقط1069585

رتاج لإلستشارات الهندسيةمسقط1314612

دار مسقط لألعمال ش م ممسقط1340207

ات للتجارةمسقط1243627 منبع الخب 

الخليج للربط التجاري ش م ممسقط1734148

ي للتجارهمسقط1337653 ابن سليمان القصانر

أم فرح للتجارةمسقط1379133

منارة مطرح للتجارةمسقط1835106

رونق الملينة للتجارةمسقط1334706

أزهار حماسه للتجارهمسقط4109562

كة النظائرمسقط1194112 ش 

ز الصقر االستثمارات الحديثةمسقط1354155 عي 

الواحة الزرقاء لجودة الخدماتمسقط1367636

أم يزن العامريةمسقط1431130

خبه الزمردمسقط1383101

ق االوسط لالعمالمسقط1412333 كيان الرس 

الخبب  المثالي للتجارة والخدماتمسقط1311179

تالل للتطوير ش م ع ممسقط1008901

تالل للعالمات العالمية ش م ممسقط1255718

المطور للفنادق والمنتجعات ش م ع ممسقط1078429

الحذيفة للحلول العالميةمسقط1333188

مشاري    ع الحذيفة الحديثة للتجارة ش م ممسقط1061348

حماية ألمن المعلومات ش م ممسقط1217185

البندر لإلنشاءات واالستثمارمسقط1412357

مزي    ج للتجارة والخدمات ش م ممسقط1167293

كة مزي    ج ش م ممسقط1297031 ش 

فن الحياة ش م ممسقط1679023

م زي    ج لل رياضة ش م ممسقط1072781

مدرسة فن الحياة الخاصة ش م ممسقط1140807

حضانة فن الحياة ش م ممسقط1093145

عيادة الطب األيروفيدي ش م ممسقط1063139

مركز أسواق األمارات الجديدة ش م ممسقط1131989

جرس العامراتمسقط1410583

بوش  للطاقة ش م ممسقط1336958

إمداد للطاقة ش م ممسقط1316356

فة للمشاري    ع ش م ممسقط1059059 العدسة المحب 

ي ش م ممسقط1249827
البلوش 

السهل للسفر والسياحة ش م ممسقط1027247

ز العالميه ش م ممسقط1235230 كة الدولفي  ش 

صيدليه الرازي ش م ممسقط1259334

المقاوالت الحديثة ش م ممسقط1158147



ي الدولية ش م ممسقط1147691 الرابط العرنر

الصقر لخدمات النفط ش م ممسقط1690892

اء ش م ممسقط1382479 عيادة الخبر

المفاهيم الذكية للحلولمسقط1299178

األيادي الطيبه العالميهمسقط1426182

كة صاللة للسياحة واإلستثمار العقاري ش م ممسقط1007134 ش 

ي للمحاماة واإلستشارات القانونيةمسقط1346175 خالد المجيبر

مشاري    ع المنطلق المتحدة للتجارةمسقط1207815

مشاري    ع أبراج الخوض لألنشاءاتمسقط1431426

الشهورزي للتجارةمسقط1321673

سندس للضياف ة ش م ممسقط1278350

ة ش م ممسقط1436598 ز قلعة مطرح المتمب 

فخر الصباخ لألعمالمسقط1418111

صحاري الحاجر العالميةمسقط1431287

صحاري قريات لالستثمارمسقط1425027

شمس الحاجر لألعمالمسقط1418129

صحاري المسفاه للتجارهمسقط1431745

المستقبل الوطنية لألعمال ش م ممسقط1330236

مركز الباهرةمسقط1428528

ونزية للتجارة والمقاوالتمسقط1126753 القمة البر

الحديثة للخدمات النفطية ش م ع ممسقط1105116

ة للتجارةمسقط1413563 الرمال المتبعب 

المجره لألعمال الرائدة ش م ممسقط1358842

ي الدولية للخدمات الهندسية ش م ممسقط1023794 الوهيبر

ابو الكالم العالميه ش م ممسقط1316299

سمر الحجرية للتجارةمسقط1372180

كة العربية الحديثة للتكنولوجيا ش م ممسقط1312899 الرس 

ي الوطنيةمسقط1069104
مشاري    ع خميس الغسيبز

مسقط للوساطة وخدمات االعمالمسقط1041629

جنان مسقط لألعمالمسقط1385945

العالمة للخدمات الفنية والتجارة ش م ممسقط1031768

ربوع العذيبة المتحدة ش م ممسقط1120976

الحجر االبيض الحديثةمسقط1111079

االبتكار لتطوير المطاعم ش م ممسقط1200447

شايا المهرة ش م ممسقط1191938

المسافر للضيافة ش م ممسقط1290209

خط االبداع الحر للتجارةمسقط1082538

الكيومي للمفروشاتمسقط1209845

عمران لتطوير االعمال ش م ممسقط1327394

درة الوطية للتجارةمسقط1131138

مشاري    ع أسوار البهجةمسقط1425647

مشاري    ع القرم المتحدةمسقط1413348

مؤسسة حزام لألنشاءاتمسقط1425361

مشاري    ع مرتفعات القرممسقط1420249

مشاري    ع السيب المتحدةمسقط1419849

نوافذ بانوراما ش م ممسقط1024481

ان ش م ممسقط1402123 ز كب 

الكيومي للتموين واإلعاشة ش م ممسقط1253257

كائهم ش م ممسقط1306817 مجموعة الملكة وش 

التكاتف المستمرمسقط1427085

الفاتح لالستثمار ش م ممسقط1058053

ليوان لألستثمار ش م ممسقط1206080



أمجاد القابضة ش م ممسقط1211897

أمجاد للتنمية ش م ممسقط1099794

الكمال الهندسية المحدودة ش م ممسقط1310975

رابية الحسنات للتجارةمسقط1162893

ونزي للتجارةمسقط1424636 العمل البر

الخليج إلدارة المرافق والخدمات العامةمسقط1308347

سهول السيب لالعمال الحديثة ش م ممسقط1418055

زاوية العطاء الراقيةمسقط1425228

المراسم لألعمال المثاليةمسقط1410088

بوابة األحالم الراقيةمسقط1417977

ي نخل الراقيةمسقط1417974 روانر

المها الملكية المتكاملة ش م ممسقط1399781

زهور الخوض لالعمال الذهبية ش م ممسقط1416738

منارة وادي عدي للتجارةمسقط1405664

اس الخوض لالعمال الذهبية ش م ممسقط1416741 نبر

ميدان العامرات للتجارة الرائدةمسقط1410716

ربوع مصنعه لالعمال التجاريةمسقط1435453

ركن الربيع المثاليمسقط1417069

يمسقط1417978
 
دار البيان الراف

تالل الحمرية لالعمال الحديثةمسقط1417000

وق بركاء لالعمال الحديثة ش م ممسقط1416734 ش 

كيان لألعمال الراقيةمسقط1414436

ركائز العفية المتكاملةمسقط1400744

ىمسقط1168653 مطبعة النوراء المضز

ي بن يونس للتجارهمسقط1082000 محالت يحب 

قية للتجارة والمقاوالتمسقط1420111 وق الرس  ش 

مؤسسة بسمة عمانمسقط1289144

ريف الرب  ع الخالي للمشاري    ع الشاملةمسقط1416535

ربوع خط سبت المتقدمةمسقط1408964

ة ش م ممسقط1261353 ز  للمشاري    ع المتمب 
ابن مصطفز

محالت العرصي للتجارةمسقط1587170

الجودة الرسيعه للخدمات والتجارةمسقط1431499

أرض الخدمات الرسيعه للتجارهمسقط1439100

شارع الجوده للتجاره ش م ممسقط1330658

ي للتجارة والمقاوالتمسقط1000694
أبو قضي البلوش 

المنوري للتجارة والمقاوالت ش م ممسقط1509160

ز كونسلتنج ش م ممسقط1157567 سيكزببز

تك ش م ممسقط1612778 بهوان سايبر

ابو المؤنس القويطعي للتجارة والمقاوالتمسقط1036655

ق االوسط ش م ممسقط1321418 اكاسيا الرس 

مطبعة السيبمسقط1269020

كة حمود بن علي العالمية ش م ممسقط1010330
ش 

تيما الحديثة للتجارةمسقط1018978

االبنوس لالستثمار ش م ممسقط1360585

المهائل للخدمات التجاريةمسقط1322972

نور البشائر لالعمالمسقط1376404

الهائل للخدمات التجاريةمسقط1214459

الهائل للخدمات العالميةمسقط1401159

ز ش م ممسقط1606689 في 
تجارة المحب 

رتاج الوطنية لالعمالمسقط1225048

ق العالميه ش م ممسقط1252402 الرس 

ي الفعال الحديثةمسقط1428920
 
مشاري    ع الرف



البيت الشامي للتجارةمسقط1051533

اء للتجارة والمقاوالت ش م ممسقط1059617 الجنة الخرصز

التفاح االبيض للتجارة ش م ممسقط1362746

زهور السليل العرصية للتجارة ش م ممسقط1162962

وقود العالمية ش م ممسقط1364147

كاة مسقط1216058 محاسبون قانونيون ش م م- طالل أبو غزالة وش 

كة مزون رصاب للتجارة والمقاوالت توصيةمسقط1150000 ش 

الياقوت الزمرديمسقط1206998

تاج الفخامه العالميةمسقط1381713

كة باعلوي للتجارة واالستثمار ش م ممسقط1360144 ش 

رأفت للتجارة ش م ممسقط1362639

ندى الربيع الجهزة تقنية المياهمسقط1720597

رواحل العالمية للخدماتمسقط1419662

غصن الفردوس إلدارة االستثمارات ش م ممسقط1073994

الخدمات الفنية المتطورةمسقط1114082

الخدمات الفنية الممتازةمسقط1364292

الحبسي لالعمال الوطنية والخدمات ش م ممسقط1142781

الجوزاء العالمية لالعمال ش م ممسقط1312694

ة ش م ممسقط1032834 كة الخدمات المباش  ش 

العبقري المتكاملة للتجارة توصيةمسقط1153264

ي للمشاري    ع الحديثة ش م ممسقط1192984
ز
نسائم الواف

ي ايه إي سيستمز عمان ش م ممسقط1053376 نر

ي ايه اي سيستمس العالميه المحدوده مسقط1663518 (مكتب تمثيل تجاري)نر

ي ايه إي سيستمز مسقط1174355 (فرع عمان)فرع عمان - ليمتد  (عمان)نر

مشاري    ع المتفائل الحديثةمسقط1816357

كة شمس االصائل للتجارة ش م ممسقط1533991 ش 

ارض المستقبل للتجارةمسقط1404658

مشاري    ع الوالء لالستثمارمسقط1429763

تفاصيل للخدمات ش م ممسقط1343783

ق المتحدةمسقط1073538 مذهلة الرس 

ابو عبدهللا المعولي للتجارة والمقاوالتمسقط1186957

انجاز للخدمات المتحدةمسقط1402742

غروب لالزياءمسقط1833766

ق األوسط لإلستشارات الهندسية ش م ممسقط1229802 أف أند أم الرس 

امالك لموارد الطاقة ش م ممسقط1020874

كة أمالك للتنمية والتطوير ش م ممسقط1089793 ش 

كة قمة الضيافه ش م ممسقط1368014 ش 

ى ش م ممسقط1289716 فيه الكبر
الب 

جداول مسقط ش م ممسقط1119919

العالمة البسيطة الدولية ش م ممسقط1355444

شايا لالستشارات الهندسية المعماريةمسقط1283902

صقر الرمال الحمراء ش م ممسقط7054530

مشاري    ع بيت الصحوة للتجارة ش م ممسقط1561847

مرحلة المشاري    ع ش م ممسقط1313270

جوفا لالغذية ش م ممسقط1246561

قية للتطوير العقاري واإلستثمار ش م ممسقط1011683 كة الرس  ش 

ياش ونجار للتجارة ش م ممسقط1072479

قية للتعمب  واإلستثمار ش م ممسقط1172896 شموخ الرس 

نماء الخوض المتحدة ش م ممسقط1332537

كة خالد السعيد لإلستثمارمسقط1032797 ش 

الخليج لالستشارات األقتصادية والمالية ش م ممسقط1297785

كلية الخليج ش م ممسقط1747835



ثالثية االبعاد لخدمات الطاقة والتجارة ش م ممسقط1084698

افق القارات الحديثة للتجارة والمقاوالت ش م ممسقط1020818

كة دلما للهندسة والمقاوالت ش م ممسقط1155237 ش 

عيادة السناءمسقط1094645

ق االوسط ش م م- ها مسقط1089101 ي الرس  نر

كة األهلية للصناعات التحويلية ش م ع ممسقط1552287 الرس 

برير وكميل للتجارة ش م ممسقط1316010

الشيخة للتجارةمسقط1241092

هيثم العاديمسقط1339852

قية الشاملة والتجاريةمسقط1406174 مشاري    ع ركن الرس 

طارق الخروضي للتجارةمسقط1400443

ي المتصاعدةمسقط1419686 نور أبراج الغبر

ق األوسط للتجارة ش م ممسقط1021570 تاج الرس 

السالم للتسويق والخدمات ش م ممسقط1104206

أبراج العالميه لالستثمارمسقط1417218

أرض العربية المتحدة ش م ممسقط1262642

مشاري    ع الحراضي المتحدة ش م ممسقط1011988

زاهر بن سعيد بن زهران الحراضي للتجارةمسقط1334743

طيف النهضة ش م ممسقط1656074

الفيحاء للنظافة ش م ممسقط1152562

منبع الريان للتجارة والخدمات ش م ممسقط1215192

ز بور للتجارة ش م ممسقط1245614 حسي 

ج األفضل للتجارة واإلستثمار ش م ممسقط1301687 البر

المسحل الدوليةمسقط1264143

مشاري    ع كنياراتيل ش م ممسقط1376539

ي العاميةمسقط1409372 روائع اللكبر

مشاري    ع الرسفال ش م ممسقط1383243

النقاط السبع العالمية ش م ممسقط1109890

النسيم الرائدة لألعمال ش م ممسقط1376445

أبراج مرادي ش م ممسقط1166124

الزوايا المتألقه لألعمالمسقط1377012

مشاري    ع عائشة حميد للتجارة والمقاوالتمسقط1416641

خلود حمد الهطالية للتجارةمسقط1411796

طريق سداب للتجارةمسقط1405744

ينابيع الصخرة للتجارة والمقاوالتمسقط1424479

أيوب لألعمالمسقط1259239

ربوع الخليج لالعمالمسقط1228348

التشكيل الدولية ش م ممسقط1039523

أمواج األمل المتحدةمسقط1290477

مؤسسة صقور القرحة للتجارةمسقط1167233

العرين للمشاري    ع الذهبيةمسقط1042191

ح م   د ال حج  ري لل تج  ارة وال مق  اوالتمسقط6082742

كة الشعلة الوطنية ش م ممسقط1730657 ش 

كة المحور األول ش م ممسقط1166178 ش 

ماسب  بلدرز سليوشنس ش م ممسقط1663500

ق للتجارهمسقط5141370 بدر الرس 

المصلخي المتحده ش م ممسقط1059428

المصلخي للمشاري    ع العالمية ش م ممسقط1821288

صنوان للخدمات ش م ممسقط1378914

أرض المكارم ش م ممسقط1119580

هامات السيب للتجاره ش م ممسقط1422422

الذهب الخالص للتجارةمسقط1195069



الدانوب للصناعات الحديدية ش م ممسقط1075635

كة الدانوب لمواد البناء والتجارة ش م ممسقط1674412 ش 

الدار االمثل للتجاره والمقاوالتمسقط1083557

محالت مسقط العالميةمسقط1433211

ي للتجارهمسقط1637614 الزناد الذهبر

فيهية ش م ممسقط1679880 كة العربية للخدمات الب  الرس 

إنوفا لخدمات إدارة المنشآت والطاقة ش م ممسقط1147581

الدولية للعقارات والخدمات ش م ممسقط1672169

اسطورة الخالديه للتجارةمسقط1148879

(فرع عمان) (فرع عمان )ارابتك جردانه العالمية لالستشارات الهندسية مسقط1148939

أبريز المثاليه للتجارة ش م ممسقط1141568

نسيم السوي    ح للمقاوالتمسقط1431678

النمر االسود للتجارةمسقط1809083

مؤسسة علي ابراهيممسقط1004794

كة الوطنية للتجارة المحدودة المسئولية ش م ممسقط1131524 الرس 

ة ش م ممسقط1224887 الدولية للحلول المباش 

الندبة للتجارةمسندم9001352

حليمي الشكيلي للتجارةمسندم1041721

كة شمس مسندم ش م ممسندم9004262 ش 

مؤسسة حول البيعه للتجارةمسندم1170731

ميدل للتجارة والخدمات ش م ممسندم9010467

ورشة المجتهدمسندم9003657

ابناء عبدهللا درويش للتجارة والمقاوالت ش م ممسندم9000119

صخور مسندم ش م ممسندم1843338

الشمعدان للتجارة والمق اوالتمسندم1068046

كاه للتجاره تضامنيةمسندم9000739 كه عباس ابراهيم الفارشي وش  ش 

كة ساحل خصب للتجارة والمقاوالت توصيةمسندم9009248 ش 

سلسلة منيب وأحمد للمشاري    ع ش م ممسندم1296658

درة مسندم الماسيةمسندم1371065

يكه للتجارة ش م ممسندم1385621 مخلص الشخي وش 

أمواج البلد للتجارة تضامنيةمسندم1259711

مؤسسة أحمد حسن أحمد الشخي للتجارةمسندم1135022

شمس الجري للتجارةمسندم9001581

األماكن للتسويق والخدماتمسندم1186157

أحمد بن محمد بن عالت الظهوري للتجارةمسندم9006010

ابو مشعل الشعيلي للتجارةمسندم1202312

يمسندم9000038
عبدهللا بن احمد العمرانز

سعيد بن محمد بن سعيد الشخي للتجارةمسندم9002766

جبال خصب للتجارةمسندم1188748

عبدهللا عبدالرحمن أحمد الشخي للتجارة والمقاوالتمسندم1171651

حوت خصب للتجارة والمقاوالتمسندم1405943

فك االسد للتجارة والمقاوالتمسندم9003509

كة فضاء مسندم للتجارة توصيةمسندم1021037 ش 

مؤسسة محمد بن عبدهللا العبودى للتجارة والمقاوالتمسندم9000232

روائع مسندم للتجارةمسندم9015787

قرص مسندم للتجارةمسندم9004211

ي للتجارةمسندم1041843
عبدالرحمن بن احمد بن عبدالرحمن النورانز

مؤسسة أنوار خصب للتجارةمسندم9002480

يوسف عبدهللا يوسف الشخي للتجارةمسندم9002642

جوهرة خصب للتجارةمسندم9011749

مؤسسة الحوت االزرق للتجارةمسندم9004009

احمد بن عبدهللا بن صالح الكمزاري للتجارةمسندم1062652



ي للتجارةمسندم9001670
حسن بن حمد بن حسن المعيبز

الهواشم للتجارةمسندم9003649

خصب للسفر والسياحه توصيةمسندم9003673

علي بن عبدهللا بن سليمان الشخي للتجارةمسندم9006397

بركة النص للتجارة والمقاوالت مسندم1078731

كة قدى للتجارة والمقاوالت ش م ممسندم9004807 ش 

خالد حمادي للتجارةمسندم9005080

االصناف للتجارةمسندم9003819

مؤسسة جبال بخاء للتجارة والمقاوالتمسندم9011323

ابوعبدهللا الشخي للتجارة والمقاوالت مسندم9010939

ركايا للتجارة مسندم1114968

شاطى كمزار للتجارةمسندم9005404

حال الذوق تضامنيةمسندم1091765

سدوي للتجارةمسندم9006605

كة الرعله للتجارة والمقاوالت تضامنيةمسندم1181640 ش 

محمدبن سعيد بن يعقوب ال مزيود للتجارةمسندم9002138

هضاب رؤوس الجبال للتجارة والمقاوالت مسندم1093788

حدائق الزعفران الذهبية للتجارة ش م ممسندم1340865

كة برزة رؤوس الجبال للتجارة توصيةمسندم1169304 ش 

مجرة الخليج العالميه ش م ممسندم1367456

كة خيبر الجديدة للتجارة توصيةمسندم1146588 ش 

كة افنان خصب للتجارة والمقاوالت توصيةمسندم1100509 ش 

المؤسسة الشمالية للتجارة والمقاوالتمسندم9000097

بشائرخصب للتجارةمسندم9011510

العالمية لألعشاب والحجامة واالستثمار توصيةمسندم1015962

مشاري    ع سلطان بن سعود التجارية تضامنيةمسندم1096463

مؤسسة بن سعود للتجارة والمقاوالتمسندم9008691

يكه للتجارة تضامنيةمسندم9002928 كة حمد بن محمد بن سعيد الشخي وش  ش 

كة مروج البحار للتجارة تضامنيةمسندم9014756 ش 

مؤسسة راشد بن حمدان بن راشد الشخي للتجارة والمقاولمسندم9008233

تالل مسندم للتجاره والمقاوالتمسندم9012036

مؤسسة قالع مسندم للتجارةمسندم9002634

راس الجمل للتجارةمسندم9001247

ليالي مسندم للتجارة والمقاوالتمسندم1359324

احمد بن عبدهللا بن علي الشخي للتجارةمسندم9013636

ز مسندم للتجارة تضامنيةمسندم1122054 كة شاهي  ش 

بيان مسندممسندم1382851

مؤسسة بدر بن سعيد بن سليمان الشخيمسندم9000542

المورجانيت للتجارة تضامنيةمسندم1270858

كة قمم الحرات للتجارة تضامنيةمسندم1007938 ش 

كة سما قدى للتجارة والمقاوالت تضامنيةمسندم1149634 ش 

يكه توصيةمسندم1077173 أبو ذياب الشخي وش 

سليمان بن صالح بن خميس الشخي للتجارةمسندم9001743

كة نسايم خصب للتجارة تضامنيةمسندم9015540 ش 

ز للتجارةمسندم9001557 خور الحبلي 

ابو رتاج للتجارة والمقاوالتمسندم1031997

رصوح دبا الحديثة للتجارة مسندم1190746

مالح بن محمد بن سالم الشخي للتجارةمسندم9007237

ي للتجارةمسندم9001751
ز
الزراف

مؤسسة رحال خصب للتجارةمسندم9016554

ي للتجارةمسندم1171486
حسن القيس 

مصنع أمواج مسندم لألسماكمسندم1355412



مؤسسة محمد الشخي للتجارة والمقاوالتمسندم9002723

كة أبناء سليمان محمد سليمان سيف الشخي للتجارة والمقاوالت تضامنيةمسندم9000313 ش 

مؤسسة رأس الصقر للتجارة والمقاوالتمسندم9016112

وصايف خصب للتجارةمسندم1400275

مؤسسة ال مزيود للتجارة والمقاوالتمسندم9000054

جوهرة هرمز للتجارة والمقاوالتمسندم1039511

ي للتجارة و المقاوالت تضامنيةمسندم1213485
الجرز الفضز

بوادي مسندم للتجارةمسندم1422573

بن الدليل للتجارةمسندم1413797

أبو قابوس للتجارةمسندم1418855

جرناس فضغاء للتجارة والمقاوالت ش م ممسندم1044262

مشاري    ع بوابة الحرف التجارية تضامنيةمسندم1037557

فجر مسندم للتجاره تضامنيةمسندم1278583

مشاري    ع كمزار الوطنيةمسندم9016384

كة شاطي غب علي للتجارة و المقاوالت تضامنيةمسندم1100758 ش 

الصفا لخياطة المالبس الرجاليهمسندم1362910

كة حدائق االمراء للتجارة والمقاوالت تضامنيةمسندم1095503 ش 

كة احمد بن محمد بن صالح الشخي للتجارة والمقاوالتمسندم9003363 ش 

كة انوار جبال خصب للتجارة تضامنيةمسندم1264641 ش 

ق التجاريةمسندم9012320 مشاري    ع غدي المرس 

عيادة الريام الطبية غب  المتخصصةمسندم1299994

مؤسسة تويرم للتجارةمسندم1136882

كة ابناء محمد بن عبدهللا الشخي للتجارة والمقاوالت توصيةمسندم9001255 ش 

سليمان بن محمد بن سعيد الشخي للتجارةمسندم9004360

مؤسسة احمد بن سعيد بن سليمان الشخي للتجارةمسندم1221505

جبال صاوي للتجارةمسندم1272819

أركان للبحث واالتطوير واإلبتكارمسندم1150727

ساحل منطف للتجارةمسندم9009183

مروج لإلستشارات الهندسية والخدماتمسندم1196622

أفاق بخاء للتجارةمسندم1120907

يكه للمقاوالت تضامنيةمسندم1223044 كة سليمان بن رجب العبيدي وش  ش 

غوم للتجارةمسندم9013814 البر

يمسندم1421833
رؤوس جبال موحز

سفريات العمرمسندم1325454

بلورة مسندم للتجارةمسندم1187124

بن أحمد درويش الشخي للتجارةمسندم1381244

إعمار بخاء للتجارة والمقاوالت تضامنيةمسندم1101824

كة الميناء لالعمال التجارية ش م ممسندم1145628 ش 

جبال كمزار للتجارةمسندم9006036

خطوط هرمزالحديثه  للتجارةمسندم9013334

عبدهللا حسن محمد حسن للتجارة والمقاوالتمسندم1120245

محمد عبدهللا علي محمد الشخي للتجارهمسندم1366786

عبدهللا بن علي بن محمد حسن الشخي للتجارةمسندم9008926

مؤسسة خالد الرئيسي للتجارة والمقاوالتمسندم9003096

مؤسسة إبراهيم عبدالخالق كامل الرئيسي للتجارة والمقاوالتمسندم9005030

كة شعلة دبا للتجارة والمقاوالت تضامنيةمسندم1091173 ش 

حامد بن محمد زمان بن كامل الرئيسي للتجارةمسندم9003053

ز للتجارة و االنشاءات و التطوير العقاريمسندم1366652 مشاري    ع الحفب 

محمد صالح محمد الشخي للتجارهمسندم1377188

العربيه لألعالف الحيوانيه ش م ممسندم1400414

يكه للتجارة ش م ممسندم1086343 كة محمود الشخي وش  ش 

وليد سليمان محمد الظهوري للتجارةمسندم1173598



أحمد عبدهللا علي محمد الشخي للتجارةمسندم1317647

بن الشينك للتجارةمسندم1316509

كة راس دص للتجارة ش م ممسندم1077819 ش 

كة خصب إلدارة الفنادق والمنتجعات ش م ممسندم1154726 ش 

كة إدارة منتجع خصب ش م ممسندم1098441 ش 

مؤسسة ابو وعد الظهوري لللتجارةمسندم9010564

كة دبا للمنتجات االسمنتية تضامنيةمسندم1195223 ش 

كاؤه للتجارة والمقاوالت ش م ممسندم9012958 كة هزاع بن علي الشخي وش 
ش 

سل أعل للتجارةمسندم9012184

.مؤسسة رائد الشخي مسندم9004440

كة مسندم العالمية لالستثمار ش م ع ممسندم1392940 ش 

اتيجية ش م ممسندم1348901 اكات االسب  الرس 

ميدان النجاح للتجارةمسندم1081232

ربوع الصحصحة للتجارةمسندم1263054

الخيول الفضية للتجارةمسندم1232314

مؤسسة شاطى ليماء للتجارةمسندم9009850

شمينة للتجارةمسندم1387761

مؤسسة درويش الصم للتجارة والمقاوالتمسندم1071752

مسندم لالتصاالت ش م ممسندم1336180

مؤسسة مروج مسندم للتجارةمسندم9002030

وري للتجارة والمقاوالتمسندم9004548 ز الخبز

ي للتكنولوجيا ش م ممسندم1215026 الفضاء الذهبر

بوابة المضيق لإلستشارات الهندسية ش م ممسندم1198122

غصون زهرة اللوتس للتجارة تضامنيةمسندم1263801

لمسات مسندم للتجارةمسندم1341237

الحامولي للتجارةمسندم9012451

احمد مسعود سليمان الشخي للتجارةمسندم1072904

راشد بن محمد بن عبدهللا العبودي الظهوري للتجارةمسندم9013172

فجر كمزار للتجارة مسندم1133102

الجزم للتجارةمسندم9013040

كهوف مسندم للتجارةمسندم1240324

كة مسندم للتمديدات الكهربائية والصحية ش م ممسندم1121160 ش 

كة دبا العالمية للتطوير واالستثمار ش م ممسندم1355531 ش 

مركز زاد المدينة للتسوقمسندم1214314

كات المساهمة العامة 1605585 كة العمانية لألستثمارات التعليمية والتدريبية ش م ع عش  الرس 

كات المساهمة العامة 1506609 كلية مجان ش م ع عش 

كات المساهمة العامة 1262947 كة فولتامب للطاقة ش م ع عش  ش 

كات المساهمة العامة 1547623 اميك ش م ع عش  كة االنوار لبالط السب  ش 

كات المساهمة العامة 1318977 ز ش م ع عش  كة ظفار للتأمي  ش 

كات المساهمة العامة 1640747 كة العمانية لالتصاالت ش م ع عش  الرس 

كات المساهمة العامة 1237250 ز ش م ع عش  كة العمانية المتحدة للتأمي  الرس 

كات المساهمة العامة 1668714 كة ظفار لتوليد الكهرباء ش م ع عش  ش 

كات المساهمة العامة 1600877 كة الحسن الهندسية ش م ع عش  ش 

كات المساهمة العامة 1534351 كة الخليج الدولية للكيماويات ش م ع عش  ش 

كات المساهمة العامة 1242376 كة بركاء لتحلية المياه ش م ع عش  ش 

كات المساهمة العامة 1024787 كة الوطنية للتطوير العقاري واالستثمار ش م ع عش  الرس 

كات المساهمة العامة 1145738 بنك مسقط ش م ع عش 

كات المساهمة العامة 1286862 كة حلويات  عمان ش م ع عش  ش 

كات المساهمة العامة 1580965 كة المتحدة للتمويل ش م ع عش  الرس 

كات المساهمة العامة 1109827 اس ام ان باور القابضة ش م ع عش 

كات المساهمة العامة 1660403 كة بركاء للمياه والطاقة ش م ع عش  ش 

كات المساهمة العامة 3133214 كه الكروم العمانيه ش ش   ع ع ش م ع ع0م . ش 



كات المساهمة العامة 1058410 كة المطاحن العمانية ش م ع عش  ش 

كات المساهمة العامة 1263366 كه الوطنيه للتمويل ش م ع عش  الرس 

كات المساهمة العامة 1411411 كة عمان واالمارات لالستثمار القابضة ش م ع عش  ش 

كات المساهمة العامة 1754807 ز أألهلية ش م ع عش  كة التامي  ش 

كات المساهمة العامة 3186512 كة الباطنة للتنمية واالستثمار القابضة ش م ع عش  ش 

كات المساهمة العامة 2017520 كه أعالف ظفار ش م ع عش  ش 

كات المساهمة العامة 2107465 كة دواجن ظفار ش م ع عش  ش 

كات المساهمة العامة 1287869 كة الخدمات المالية ش م ع عش  ش 

كات المساهمة العامة 1552023 ش م ع ع (القيد مرهون )العمانيه لخدمات التمويل ش 

كات المساهمة العامة 2127814 ي ش م ع عش 
كة صالله لخدمات الموانز ش 

كات المساهمة العامة 1025783 ز ش م ع عش  الرؤية للتامي 

كات المساهمة العامة 1791494 ز العربية فالكون ش م ع عش  كة التأمي  ش 

كات المساهمة العامة 1263765 مسقط للتمويل ش م ع عش 

كات المساهمة العامة 1456652 األنوار لإلستثمارات ش م ع عش 

كات المساهمة العامة 1573381 كة الخليجية النتاج الفطر ش م ع عش  الرس 

كات المساهمة العامة 1711024 كه العالميه الدارةالفنادق ش م ع عش  الرس 

كات المساهمة العامة 1663208 كة تأجب  للتمويل ش م ع عش  ش 

كات المساهمة العامة 1099841 كة عمان لإلستثمارات والتمويل ش م ع عش  ش 

كات المساهمة العامة 1522850 النهضة للخدمات ش م ع عش 

كات المساهمة العامة 2103664 كة مطاحن صالله ش م ع عش  ش 

كات المساهمة العامة 1376268 كة العمانية للتغليف ش م ع عش  الرس 

كات المساهمة العامة 2167336 الصفاء لألغذية ش م ع عش 

كات المساهمة العامة 2011085 كة ظفار للمرطبات و المواد الغذائية ش م ع عش  ش 

كات المساهمة العامة 1532804 مصانع مسقط للخيوط ش م ع عش 

كات المساهمة العامة 1173774 كة العمانية العالمية للتنمية واالستثمار ش م ع عش  الرس 

كات المساهمة العامة 1809148 اميك ش م ع عش  المها للسب 

كات المساهمة العامة 1003704 ي ش م ع عش 
ي العمانز

البنك الوطبز

كات المساهمة العامة 2015781 كة ريسوت لالسمنت ش م ع عش  ش 

كات المساهمة العامة 1061232 كة أسمنت  عمان ش م ع عش  ش 

كات المساهمة العامة 1760882 ز ش م ع عش  كه العمانيه القطريه للتامي  الرس 

كات المساهمة العامة 1164988 كة  مسقط للغازات ش م ع عش  ش 

كات المساهمة العامة 1771523 كة العمانية القطرية لالتصاالت ش م ع عش  الرس 

كات المساهمة العامة 1576852 كة عمان كلورين ش م ع عش  ش 

كات المساهمة العامة 1067583 كة الوطنية العمانية للهندسة واالستثمار ش م ع عش  الرس 

كات المساهمة العامة 1010000 المدينة لإلستثمار القابضة ش م ع عش 

كات المساهمة العامة 1148664 كة الوطنية لصناعة البسكويت  المحدودة ش م ع عش  الرس 

كات المساهمة العامة 1083171 كة الغاز الوطنية ش م ع عش  ش 

كات المساهمة العامة 1104560 كه التغليف المحدوده ش م ع عش  ش 

كات المساهمة العامة 1627317 كة ضيافة الصحراء ش م ع عش  ش 

كات المساهمة العامة 1564730 كة الدولية لالستثمارات المالية القابضة ش م ع عش  الرس 

كات المساهمة العامة 1561359 كة الجزيره للخدمات ش م ع عش  ش 

كات المساهمة العامة 2039826 ش ظفار الدوليه للتنميه واالستثمارالقابضه ش م ع عش 

كات المساهمة العامة 1726579 المركز المالي ش م ع عش 

كات المساهمة العامة 1054406 كة عمان للمرطبات ش م ع عش  ش 

كات المساهمة العامة 1087509 كة الوطنية للمياه المعدنية المحدوده ش م ع عش  الرس 

كات المساهمة العامة 1186752 كة صناعة الكابالت العمانية ش م ع عش  ش 

كات المساهمة العامة 1114140 الش رك ة الوطني ة للمنظف ات الصن اعي ة ش م ع عش 

كات المساهمة العامة 1011277 قية لتحلية المياه ش م ع عش  الرس 

كات المساهمة العامة 1216899 كة صناعة قرطاسية الكمبيوتر ش م ع عش  ش 

كات المساهمة العامة 1152878 بن ك ن زوى ش م ع عش 

كات المساهمة العامة 1487876 ز عل الحياة والعام ش م ع عش  كة الوطنية للتأمي  الرس 

كات المساهمة العامة 4090438 قية لالستثمار القابضة  ش م ع عش  كة الرس  ش 



ي 1015721 كات المستثمر األجنبر
ز الصقر لألستثمارش  عي 

ي 1693808 كات المستثمر األجنبر
مستشفيات ومستوصفات بدر السماء ش م مش 

ي 1400555 كات المستثمر األجنبر
الميل لتأجب  السيارات ش م مش 

ي 1308736 كات المستثمر األجنبر
ميس مسقط ش م مش 

ي 1396457 كات المستثمر األجنبر
النجمة للصناعة والتجارة ش م مش 

ي 1316954 كات المستثمر األجنبر
خريف الخوير الجديدة ش م مش 

ي 1153130 كات المستثمر األجنبر
القوة لما وراء البحار ش م مش 

ي 1222431 كات المستثمر األجنبر
ابو اقض العالمية ش م مش 

ي 1326105 كات المستثمر األجنبر
االيراد الدولية ش م مش 

ي 1634356 كات المستثمر األجنبر
كة النواصف للتجارة والمقاوالت ش  تضامنية- ش 

ي 1012677 كات المستثمر األجنبر
الماس الخوض ش م مش 

ي 1563149 كات المستثمر األجنبر
مشاري    ع روي العالمية ش م مش 

ي 1154469 كات المستثمر األجنبر
ز لما وراء البحار ش م مش  الشاهي 

ي 1169907 كات المستثمر األجنبر
نور لبنان للتجارة ش م مش 

ي 1021107 كات المستثمر األجنبر
مستشفز كيمز عمان ش م مش 

ي 1170272 كات المستثمر األجنبر
الحكيم العالمي   ة ش م مش 

ي 1041671 كات المستثمر األجنبر
جم الحديثةش  مشاري    ع بب 

ي 1070464 كات المستثمر األجنبر
ي للتجارة ش م مش  عمر الزعانر

ي 1147018 كات المستثمر األجنبر
ز لأللواح المعدنية ش م مش  ابو امي 

ي 1341511 كات المستثمر األجنبر
أسماك مسقط الدولية ش م مش 

ي 1374679 كات المستثمر األجنبر
اء العالمية ش م مش  التفاحة الخرصز

ي 1495232 كات المستثمر األجنبر
مطبعة الصقر ش م مش 

ي 1095548 كات المستثمر األجنبر
مستشفز خط الحياة ش م مش 

ي 1294739 كات المستثمر األجنبر
وق الشمس لالسماك ش م مش  ش 

ي 1390010 كات المستثمر األجنبر
جياس دين الدوليةش 

ي 1386296 كات المستثمر األجنبر
ات التجميل والعطور ش م مش  أوركيد لمستحرصز

ي 1289179 كات المستثمر األجنبر
التقدير للتجارة ش م مش 

ي 1344250 كات المستثمر األجنبر
مؤسسة انتصار ش م مش 

ي 1084950 كات المستثمر األجنبر
ي ش م مش  ملبار جولد جولب 

ي 1749269 كات المستثمر األجنبر
المصدر العالمي للتجاره ش م مش 

ي 1017732 كات المستثمر األجنبر
ق االوسط لالعالم واالعالن ش م مش  الرس 

ي 1220180 كات المستثمر األجنبر
ي ش 

كة منطقة حرة)األشعاع للشحن اللوجسب  ش م م (ش 

ي 1037895 كات المستثمر األجنبر
كاهم ش م مش  س  وش  أيه زد إينجينب 

ي 1091367 كات المستثمر األجنبر
ز لتقنية المعلومات ش م مش  ساتشي 

ي 1237128 كات المستثمر األجنبر
وكاالت صحار للمالحه والنقل والتجاره ش م مش 

ي 1759710 كات المستثمر األجنبر
الحاذق لتقدير الخسائر ش م مش 

ي 1651072 كات المستثمر األجنبر
المناهل الدولية ش م مش 

ي 1411105 كات المستثمر األجنبر
قص   ر النب  الء ش م مش 

ي 1091640 كات المستثمر األجنبر
اوج العالمية  ش م مش 

ي 1008459 كات المستثمر األجنبر
الزواوي لتقنية الطاقة الهندسية ش م مش 

ي 1021168 كات المستثمر األجنبر
بيكي العالمية ش م مش 

ي 1841122 كات المستثمر األجنبر
ق األوسط ش م مش  سنسلة الرس 

ي 1240281 كات المستثمر األجنبر
ي الشاملة العالمية ش م مش 

كة البحرانز ش 

ي 1037680 كات المستثمر األجنبر
خط السماء الدولية ش م مش 

ي 1382940 كات المستثمر األجنبر
ناشونال ش م مش  ي انب 

ز
مجموعة كيه ف

ي 1014349 كات المستثمر األجنبر
البوابة الطبية ش م مش 

ي 1653873 كات المستثمر األجنبر
سهول الفيحاء للتجارة ش م مش 

ي 1163767 كات المستثمر األجنبر
ق االوسط لتقنية البناء ش م مش  الرس 

ي 1506609 كات المستثمر األجنبر
كلية مجان ش م ع عش 

ي 1348426 كات المستثمر األجنبر
ونيلة للتجارة ش م مش 

ي 1168558 كات المستثمر األجنبر
فندق بالزا ش م مش 

ي 1086202 كات المستثمر األجنبر
ز المتقدمة الشامله ش م مش  كة االمي  ش 



ي 1762338 كات المستثمر األجنبر
صيدليه اللولو ش م مش 

ي 1611690 كات المستثمر األجنبر
االنصاري للخدمات الهندسيه ش م مش 

ي 1248120 كات المستثمر األجنبر
صقر الباز للتجارة ش م مش 

ي 1048343 كات المستثمر األجنبر
كة الخليج لالستثمارات العالمية ش م مش  ش 

ي 1015320 كات المستثمر األجنبر
كةالمحرك الهندسية ش م مش  ش 

ي 1314554 كات المستثمر األجنبر
ق للتجارةش  تاج المرس 

ي 1139888 كات المستثمر األجنبر
مشاري    ع المودة المتحدة للتجارة ش م مش 

ي 1168827 كات المستثمر األجنبر
ي ش م مش  ة الذهبر بيت الغبر

ي 1008260 كات المستثمر األجنبر
رؤية للخدمات الطبية ش م مش 

ي 1307867 كات المستثمر األجنبر
مستقبل مجان العرصي ش م مش 

ي 1739468 كات المستثمر األجنبر
حتا الوطنية للتجارة ش م مش 

ي 1409102 كات المستثمر األجنبر
كاه ش م مش  مجن الل تهاكر وش 

ي 1051700 كات المستثمر األجنبر
روافد مسقط الوطنية ش م مش 

ي 1325853 كات المستثمر األجنبر
مشاري    ع شمس االتحاد الدولية ش م مش 

ي 1041772 كات المستثمر األجنبر
أويس الدولية ش م مش 

ي 1090363 كات المستثمر األجنبر
مدرسة اإلنجاز الخاصة ش م مش 

ي 1288762 كات المستثمر األجنبر
كة صاللة للصناعات الحديدية ش م مش  ش 

ي 1667734 كات المستثمر األجنبر
مشاري    ع الشارق الوطنيه ش م مش 

ي 1188621 كات المستثمر األجنبر
كة العربية للرصاص ش م مش  الرس 

ي 1085754 كات المستثمر األجنبر
ندى السعادة للتجارة ش م مش 

ي 1282171 كات المستثمر األجنبر
ق للهندسة والتجارة ش م مش  الرس 

ي 1109329 كات المستثمر األجنبر
كة مسقط للبضائع اإلستهالكية الرسيعةش  ش 

ي 1354531 كات المستثمر األجنبر
برج عمان ش م مش 

ي 1325678 كات المستثمر األجنبر
كاه ش م مش  جورج توماس وش 

ي 1325681 كات المستثمر األجنبر
كاه العالمية ش م مش  سيف الحراضي وش 

ي 1076460 كات المستثمر األجنبر
الروابط لالستثمار والتجارةش 

ي 1005747 كات المستثمر األجنبر
ا ش م مش  برج جمب 

ي 1330723 كات المستثمر األجنبر
ق للخدمات اللوجستية ش م مش  المستقبل المرس 

ي 1256825 كات المستثمر األجنبر
كة الركن الشامل المتحده ش م مش  ش 

ي 1301850 كات المستثمر األجنبر
فاطر لإلستثمار ش م مش 

ي 1189244 كات المستثمر األجنبر
السالمة للمشاري    ع الرائدة ش م مش 

ي 1350846 كات المستثمر األجنبر
ال قطار للتجارة والمقاوالت ش م مش 

ي 1382274 كات المستثمر األجنبر
الرؤية البالتنية الدولية ش م مش 

ي 1337552 كات المستثمر األجنبر
تاوى للخدمات ش م مش 

ي 1301756 كات المستثمر األجنبر
كة ابو حاتم ش م مش  ش 

ي 1147416 كات المستثمر األجنبر
االنصاري لتسويق االجهزة الفنية والمقاوالت ش م مش 

ي 1266004 كات المستثمر األجنبر
البيت الذهبرش 

ي 1381762 كات المستثمر األجنبر
أبو موش الدوليةش 

ي 1287331 كات المستثمر األجنبر
الفنية العربية للتسويق الشاملة ش م مش 

ي 1281235 كات المستثمر األجنبر
كة النساج الجديدة ش م مش  ش 

ي 1335325 كات المستثمر األجنبر
ولي المتحدة ش م مش 

ي 1222446 كات المستثمر األجنبر
ة ش م مش  ز المدارس الممب 

ي 1590553 كات المستثمر األجنبر
ماجد السعيدي العالمية ش م مش 

ي 1330907 كات المستثمر األجنبر
اء للخدمات الطبية ش م مش  الخبر

ي 1240857 كات المستثمر األجنبر
جوهرة طيبة الدولية ش م مش 

ي 1203715 كات المستثمر األجنبر
رؤية المدينة اللوجستية ش م مش 

ي 1307993 كات المستثمر األجنبر
كيان لالعمال والتنمية ش م مش 

ي 1273442 كات المستثمر األجنبر
مجوهرات مطرح الحديثة ش م مش 

ي 1363208 كات المستثمر األجنبر
رمال الدقم للتنمية الدولي ش م مش 

ي 1368803 كات المستثمر األجنبر
العينه لألدارة واالعمال ش م مش 

ي 1656406 كات المستثمر األجنبر
ق االوسط ش م مش  كلية الرس 

ي 1402004 كات المستثمر األجنبر
السعد لالستثمار واألعمال ش م مش 



ي 1699903 كات المستثمر األجنبر
يوسف بن احمد العامري للتجاره ش م مش 

ي 1261766 كات المستثمر األجنبر
النجوم الخمسة للمأكوالت ش م مش 

ي 1488627 كات المستثمر األجنبر
كرو ماك والغزالي محاسبون قانونيون ش م مش 

ي 1032323 كات المستثمر األجنبر
كة المعادن الشمالية ش م مش  ش 

ي 1000169 كات المستثمر األجنبر
كة مسقط للصناعات الحديدية ش م مش  ش 

ي 1313700 كات المستثمر األجنبر
مدينة الرواد الهندسية ش م مش 

ي 1402933 كات المستثمر األجنبر
العالمية ألعمال الحديد والصلب ش م مش 

ي 1105672 كات المستثمر األجنبر
شبكتن        ا ش م مش 

ي 1323227 كات المستثمر األجنبر
ي للتجارة والتوكيالت ش م مش 

كة العواضز ش 

ي 1249879 كات المستثمر األجنبر
الجبوري للتجارة ش م مش 

ي 1164373 كات المستثمر األجنبر
اليمامة الرائدة للمشاري    ع التجارية ش م مش 

ي 1393609 كات المستثمر األجنبر
البيت المشمس لألستثمارش 

ي 1089598 كات المستثمر األجنبر
البحر األزرق العالمية ش م مش 

ي 1366835 كات المستثمر األجنبر
اعالف الزين ش م مش 

ي 1191507 كات المستثمر األجنبر
ز معدات المطابخ والمطاعم والفنادق ش م مش  ي لتجهب  البيت الحلبر

ي 1021180 كات المستثمر األجنبر
الجلنار الفواح للتجارة والمقاوالت ش م مش 

ي 1361576 كات المستثمر األجنبر
خط الحرير لإلستثمارش 

ي 1408990 كات المستثمر األجنبر
السالم للمفروشات واالستثمارش 

ي 1315215 كات المستثمر األجنبر
رواد العائلة للتجارة ش م مش 

ي 1341901 كات المستثمر األجنبر
بيت  التجارة والخدمات ش م مش 

ي 1154457 كات المستثمر األجنبر
الفئة الساطعة للتجارة ش م مش 

ي 1052534 كات المستثمر األجنبر
كة المرجان الدولية ش م مش  ش 

ي 1001346 كات المستثمر األجنبر
النجم الكبب  للتجارة والمقاوالت ش م مش 

ي 1021554 كات المستثمر األجنبر
يكه للتجارة ش م مش  محمد جميل و ش 

ي 1692771 كات المستثمر األجنبر
كة محمد بن سعيد العامري للتجارة والمقاوالت ش م مش  ش 

ي 1217863 كات المستثمر األجنبر
األعمال الذهبية الجديدة المتحدةش 

ي 1030609 كات المستثمر األجنبر
المعروف الوطنية للتجارة ش م مش 

ي 1170951 كات المستثمر األجنبر
المتحدة العالمية لالعمال والمشاري    ع ش م مش 

ي 1021867 كات المستثمر األجنبر
مشاري    ع أبو أنس المتحدة ش م مش 

ي 1275058 كات المستثمر األجنبر
ق للتجارة ش م مش  كة نور الرس  ش 

ي 1078978 كات المستثمر األجنبر
كة الفائدة العالمية ش م مش  ش 

ي 1240440 كات المستثمر األجنبر
محالت وصيدلية امواج ش م مش 

ي 1327954 كات المستثمر األجنبر
العربية للوازم الطبية والجراحية ش م مش 

ي 1269942 كات المستثمر األجنبر
ي جهون للتجارة ش م مش 

جوش 

ي 1017035 كات المستثمر األجنبر
فات المجد للتجارة ش  توصية- ش 

ي 1021009 كات المستثمر األجنبر
وق الواحة للتجارةش  ش 

ي 1771710 كات المستثمر األجنبر
الرؤية الذكية للخدمات الفنية ش م مش 

ي 1413149 كات المستثمر األجنبر
النمر لألثاث واالستثمارش 

ي 1367068 كات المستثمر األجنبر
ة ش م مش  ز المعتصم البوسعيدي للمشاري    ع المتمب 

ي 1361397 كات المستثمر األجنبر
الورود الشامية لألستثمار ش م مش 

ي 1191796 كات المستثمر األجنبر
أبو غانم البدري للتجارة ش م مش 

ي 1199722 كات المستثمر األجنبر
كة مسقط للمعدات التقنية ش م مش  ش 

ي 1609130 كات المستثمر األجنبر
بابل العالميه ش م مش 

ي 1278445 كات المستثمر األجنبر
ستار كب  الدولية ش م مش 

ي 1120376 كات المستثمر األجنبر
ي العالمية ش م مش 

ت    فانز

ي 1332845 كات المستثمر األجنبر
محالت وصيدلية العناية والشفاء ش م مش 

ي 1101864 كات المستثمر األجنبر
 منطقة صحار الحرة  )الكثبان للصناعات ش 

ز
كة ف ش م م (تعمل الرس 

ي 1042971 كات المستثمر األجنبر
وعات ش م مش  األول العالمية للمرس 

ي 1048096 كات المستثمر األجنبر
انهار الفيحاء للتجارة ش م مش 

ي 1321133 كات المستثمر األجنبر
القدرة الجديدة ش م مش 

ي 1697196 كات المستثمر األجنبر
كة أرجوان شاطى مسقط ش م مش  ش 

ي 1818104 كات المستثمر األجنبر
األصفر للخدمات الفنية ش م مش 



ي 1098218 كات المستثمر األجنبر
ي لالنشاء والتعمب  ش م مش  كة السيف الذهبر ش 

ي 1177061 كات المستثمر األجنبر
مشاري    ع أبو إيناز لخدمات النقل والتجارة ش م مش 

ي 1136240 كات المستثمر األجنبر
احة وقت الشاي ش  ش م م/ اسب 

ي 1018116 كات المستثمر األجنبر
كه الصائغ المعروف توصيةش  ش 

ي 1088639 كات المستثمر األجنبر
محمد رزاق للتجارة والمقاوالتش 

ي 1036347 كات المستثمر األجنبر
افاق العاصمة المتطورة ش م مش 

ي 1175979 كات المستثمر األجنبر
تقني   ة البي   ئة العالمي    ةش 

ي 1297765 كات المستثمر األجنبر
العالمية للمعدات الحديثة ش م مش 

ي 1317270 كات المستثمر األجنبر
فريد الحجرى للتجاره ش م مش 

ي 1312972 كات المستثمر األجنبر
السماء للمفروشات الحديثةش 

ي 1114984 كات المستثمر األجنبر
كة الممرات الدولية لإلنشاءات ش م مش  ش 

ي 1261278 كات المستثمر األجنبر
المهدي لالستثمار ش م مش 

ي 1220075 كات المستثمر األجنبر
كهرمانه للعطور ش م مش 

ي 1295432 كات المستثمر األجنبر
الحلول المعجزة ش م مش 

ي 1544217 كات المستثمر األجنبر
كه الفنيةخدمات السالمة والتجارة ش م مش  الرس 

ي 1023441 كات المستثمر األجنبر
ف للتجارة ش م مش  محمد أش 

ي 1263065 كات المستثمر األجنبر
البشب  الحديثة الدولية ش م مش 

ي 1808885 كات المستثمر األجنبر
ش م م- أثب  عمان ش 

ي 1289277 كات المستثمر األجنبر
إنجاز لألعمال االستثمارية ش م مش 

ي 1416995 كات المستثمر األجنبر
مشاري    ع ميهول ش م مش 

ي 1003740 كات المستثمر األجنبر
و العالمية ش م مش  ميب 

ي 1831941 كات المستثمر األجنبر
المختبر االزرق لالسنان ش م مش 

ي 1005298 كات المستثمر األجنبر
صحار بوليكون ش م مش 

ي 1176572 كات المستثمر األجنبر
كة عرص الحداثه المتحده ش م مش  ش 

ي 1385130 كات المستثمر األجنبر
التبرص للمالحة واالستبيان والخدماتش 

ي 1709968 كات المستثمر األجنبر
ي ش م مش 

كة الوشق الفضز ش 

ي 1197433 كات المستثمر األجنبر
اركان مسقط الدولية ش م مش 

ي 1474839 كات المستثمر األجنبر
مشاري    ع اليم ش م مش 

ي 1033554 كات المستثمر األجنبر
وق الشمس الدوليةش  ش 

ي 1073258 كات المستثمر األجنبر
المدينة العالمية للتنمية واالستثمار ش م مش 

ي 1067651 كات المستثمر األجنبر
العبب  الدوليه للمعارض والمهرجانات ش م مش 

ي 1340737 كات المستثمر األجنبر
كاه العالمية ش م مش  رضوان وش 

ي 1291625 كات المستثمر األجنبر
كة الجودة واالبداع العالميةش  ش 

ي 1658069 كات المستثمر األجنبر
قرية الحرف ش م مش 

ي 1378155 كات المستثمر األجنبر
ي الدولية ش م مش 

القرص الفضز

ي 1075111 كات المستثمر األجنبر
كة اتحاد الباديه للتجارة والمقاوالت ش م مش  ش 

ي 1390334 كات المستثمر األجنبر
شهزاد لألعمال والنقليات ش م مش 

ي 1377719 كات المستثمر األجنبر
المدينة الخليجية الدولية ش م مش 

ي 1317663 كات المستثمر األجنبر
اتحاد الوطنية الدولية ش م مش 

ي 1232542 كات المستثمر األجنبر
عالم الكريستال المتحدة ش م مش 

ي 1008960 كات المستثمر األجنبر
كه العمانيه لصناعه البالط والرخام ش  ش م م- الرس 

ي 1127049 كات المستثمر األجنبر
الغزال العالمية للصناعات ش م مش 

ي 1643231 كات المستثمر األجنبر
مشاري    ع المنار المتحدة ش م مش 

ي 1342650 كات المستثمر األجنبر
افتاب الدولية ش م مش 

ي 1382184 كات المستثمر األجنبر
الدق   م المت كام  لة الع  الميةش 

ي 3151638 كات المستثمر األجنبر
شىه للم  واد الغذائية والتوابل ش م مش 

ي 1074143 كات المستثمر األجنبر
التقدم الهندسيه الحديثه ش م مش 

ي 1414201 كات المستثمر األجنبر
المتحدة لخدمات الضيافة ش م مش 

ي 1385448 كات المستثمر األجنبر
مركز بركاء العالمية ش م مش 

ي 1022625 كات المستثمر األجنبر
التقنيات المتعدده للتجارة والمقاوالت ش م مش 

ي 1033776 كات المستثمر األجنبر
مي الجديدة ش م مش 

مشاري    ع الحرصز

ي 1749676 كات المستثمر األجنبر
منار قلهات للتجاره ش م مش 



ي 1158492 كات المستثمر األجنبر
البسمة للخدمات التجارية ش م مش 

ي 1385707 كات المستثمر األجنبر
نارص خالق لبيع وتأجب  المعدات الثقيلةش 

ي 1210551 كات المستثمر األجنبر
ي للتسوق ش م مش  مركز مسقط الذهبر

ي 1222573 كات المستثمر األجنبر
االجيال الذكية للتجارةش 

ي 1191648 كات المستثمر األجنبر
اإلرادة الدولية للحلول الصحيةش 

ي 1101766 كات المستثمر األجنبر
ياء ش م مش  ز كه االفريقيه لخدمات الجيوفب  الرس 

ي 1059409 كات المستثمر األجنبر
كة لألعمال الدولية ش م مش  كة البر ش 

ي 1040913 كات المستثمر األجنبر
مشاري    ع الفارشي الوطنية ش م مش 

ي 1059539 كات المستثمر األجنبر
كة العمانية لالستثمار الصناعي ش م مش  الرس 

ي 1016289 كات المستثمر األجنبر
سعيد المتحدة الدولية ش م مش 

ي 1192583 كات المستثمر األجنبر
زهرة الدارينش 

ي 1018248 كات المستثمر األجنبر
ات االنابيب ش م مش  ز كة تجهب  ش 

ي 1223377 كات المستثمر األجنبر
ارم للنوافذ ش م مش 

ي 1187303 كات المستثمر األجنبر
كاه للتجارة ش م مش  سليمان المسكري وش 

ي 1341422 كات المستثمر األجنبر
وميض الكرستال ش م مش 

ي 1385794 كات المستثمر األجنبر
ز خان للتجارةش  خادم حسي 

ي 1017146 كات المستثمر األجنبر
كة العمانية اللبنانية ش  ش م م- الرس 

ي 1144025 كات المستثمر األجنبر
القمر للحديد والصلب ش م ع مش 

ي 1375625 كات المستثمر األجنبر
شاند للمشاري    عش 

ي 1839535 كات المستثمر األجنبر
كلية عمان لطب االسنان ش م ع مش 

ي 1699393 كات المستثمر األجنبر
ونياتش  الشمس لاللكب 

ي 1236582 كات المستثمر األجنبر
شانديز ش م مش 

ي 1383671 كات المستثمر األجنبر
وحيد القرن الدولية للتجارة ش م مش 

ي 1381333 كات المستثمر األجنبر
رمال الوسط الوطنية ش م مش 

ي 1607880 كات المستثمر األجنبر
ي للتجاره ش م مش 

سفاريبز

ي 1194490 كات المستثمر األجنبر
ى تضامنيةش  مشاري    ع مقبول الكبر

ي 1241565 كات المستثمر األجنبر
كة الطاقة الموحدة لخدمات اآلبار ش م مش  ش 

ي 1281141 كات المستثمر األجنبر
الخليلي و الحلو للتجارة ش م مش 

ي 1208714 كات المستثمر األجنبر
محمد اشفاق العالميةش 

ي 1797611 كات المستثمر األجنبر
م ش م م0م0ش - بهجة الواحة ش 

ي 3173089 كات المستثمر األجنبر
مركز مكه للتسوق ش م مش 

ي 1606484 كات المستثمر األجنبر
ي للتجارة ش م مش 

كة الكالون  ش 

ي 1245554 كات المستثمر األجنبر
ي واالعمال التجاريةش 

كة تصنيع الخردة وتسوية االراضز ش 

ي 1330137 كات المستثمر األجنبر
ي للسياحة والسفر ش م مش  المسافر العرنر

ي 1350998 كات المستثمر األجنبر
البهجة العربية الدولية ش م مش 

ي 1809393 كات المستثمر األجنبر
كة ك ش  كاهم للتجارة ش م م. ش  أم وش 

ي 1838806 كات المستثمر األجنبر
كة موريا للتنمية السياحية ش م ع مش  ش 

ي 1802020 كات المستثمر األجنبر
اري    ج العاصمه للتجارة ش م مش 

ي 1088271 كات المستثمر األجنبر
منازل الموج ش م مش 

ي 1153137 كات المستثمر األجنبر
كة الصباغ للتجارة ش م مش  ش 

ي 1231332 كات المستثمر األجنبر
كة الخدمات الفنية الهندسية ش م مش  ش 

ي 1357003 كات المستثمر األجنبر
االسما الدولية ش م مش 

ي 1250320 كات المستثمر األجنبر
كة األردنية للخدمات الطبية ش م مش  الرس 

ي 1023974 كات المستثمر األجنبر
المؤسسة التعاونية الشاملة ش م مش 

ي 1278609 كات المستثمر األجنبر
كوكب الزهرة الدولية ش م مش 

ي 1195767 كات المستثمر األجنبر
كوكب الزهرة لالسماك ش م مش 

ي 1228931 كات المستثمر األجنبر
كة المدينة لخدمات المحاور ش م مش  ش 

ي 1031739 كات المستثمر األجنبر
ي الحديثة للتجارة ش م مش 

األمانز

ي 1059273 كات المستثمر األجنبر
ضوء النهار الدولية ش م مش 

ي 1663305 كات المستثمر األجنبر
ابناء مخا ش م مش 

ي 1721194 كات المستثمر األجنبر
مرج الزهور للتجاره ش م مش 

ي 1084389 كات المستثمر األجنبر
العربي                     ة للتس                 ليةش 



ي 1120019 كات المستثمر األجنبر
الونيس لألعمال الدولية ش م مش 

ي 1116173 كات المستثمر األجنبر
ي للمنسوجات والتجارة ش م مش  الذهبر

ي 1053834 كات المستثمر األجنبر
غالء الدولية ش م مش 

ي 1336881 كات المستثمر األجنبر
األوتاد الدولية الشاملة ش م مش 

ي 1296665 كات المستثمر األجنبر
طريق التكامل المتحدة ش م مش 

ي 1744100 كات المستثمر األجنبر
حرير الغرب للتجاره ش م مش 

ي 1329430 كات المستثمر األجنبر
النجمة للتجارة ش م مش 

ي 1081405 كات المستثمر األجنبر
كة االمتياز للمشاري    ع والتوريدات الهندسية ش م مش  ش 

ي 1377103 كات المستثمر األجنبر
قية العالمية ش م مش  طالئع الرس 

ي 1037709 كات المستثمر األجنبر
كة حضارة عمان للتجارة والمقاوالت ش م مش  ش 

ي 1361131 كات المستثمر األجنبر
أمواج المتكاملة لألعمال ش م مش 

ي 1046670 كات المستثمر األجنبر
 م ش م م0 م 0وسط السماء للتجارة والمقاوالت ش ش 

ي 1757776 كات المستثمر األجنبر
ش م م (القيد مرهون  )لولو مسقط للتسوق الرسي    ع ش 

ي 1119208 كات المستثمر األجنبر
نجوم الصباح لمواد البناء ش م مش 

ي 1314049 كات المستثمر األجنبر
ثروات العرص الحديثة ش م مش 

ي 1188528 كات المستثمر األجنبر
منارة الشمس ش م مش 

ي 1225970 كات المستثمر األجنبر
أبو يامن الصبخي للتجاره ش م مش 

ي 1104900 كات المستثمر األجنبر
التمام الدولية ش م مش 

ي 1536397 كات المستثمر األجنبر
ارض الصيف للتجارة ش م مش 

ي 1279861 كات المستثمر األجنبر
يكه ش م مش  عبدالجبار مختار علي و ش 

ي 1260954 كات المستثمر األجنبر
المتحدة لالسماك ش م مش 

ي 8060452 كات المستثمر األجنبر
حصاد الجزيرة للتجارة ش م مش 

ي 1008324 كات المستثمر األجنبر
ز للتجارةش  أبب  حسي 

ي 1142689 كات المستثمر األجنبر
ويد القطع الصناعية والكهربائية ش م مش  ز كة مسقط لب  ش 

ي 1367574 كات المستثمر األجنبر
دار الخليج للسجاد والتجارةش 

ي 1764373 كات المستثمر األجنبر
سيجا ومنال للتجارة والمقاوالت ش م مش 

ي 1696645 كات المستثمر األجنبر
المنار الدولية ش م مش 

ي 1344909 كات المستثمر األجنبر
النور الملكي الرائدةش 

ي 1202456 كات المستثمر األجنبر
نستو هايبر ماركت ش م مش 

ي 1227200 كات المستثمر األجنبر
الطاقة الموحدة لألستثمارات ش م مش 

ي 1043480 كات المستثمر األجنبر
و ميكانيك ش م مش  الكب 

ي 1778382 كات المستثمر األجنبر
امان العالمية ش م مش 

ي 1054260 كات المستثمر األجنبر
كه مروج نزوى العالميه ش م مش  ش 

ي 1006214 كات المستثمر األجنبر
مشاري    ع هفاف مسقط الحديثة ش م مش 

ي 1382165 كات المستثمر األجنبر
الزيزفون لألستثمار ش م مش 

ي 1620096 كات المستثمر األجنبر
فريش الحبسي لقطع الغيار ش م مش 

ي 3303616 كات المستثمر األجنبر
 م ش م م0 م 0مشاري    ع هرمز المتحدة   ش ش 

ي 1424564 كات المستثمر األجنبر
كة انظمة السوائل للتجارة ش م مش  ش 

ي 1161375 كات المستثمر األجنبر
لوران للتجاره ش م مش 

ي 1792547 كات المستثمر األجنبر
مستشفز ابولو مسقط ش م مش 

ي 1387390 كات المستثمر األجنبر
الجسار لإلستثمار والتطوير ش م مش 

ي 1050035 كات المستثمر األجنبر
حوض الكوثر لالستثمار ش م مش 

ي 1400120 كات المستثمر األجنبر
شموخ حجلوت الدولية ش م مش 

ي 1067805 كات المستثمر األجنبر
مشاري    ع السيف والقلم ش م مش 

ي 1742647 كات المستثمر األجنبر
رويشد للتجارة ش م مش 

ي 1025416 كات المستثمر األجنبر
أزياء مسقط الدولية ش م مش 

ي 1336296 كات المستثمر األجنبر
ستال لألعمال العالمية ش م مش 

ي 1345679 كات المستثمر األجنبر
العناية االول للتجارة ش م مش 

ي 1534793 كات المستثمر األجنبر
كاه ش م مش  رانا قيرص وش 

ي 1286168 كات المستثمر األجنبر
ي للتجارة ش م مش 

ز
كة تل الصاف ش 

ي 1330875 كات المستثمر األجنبر
مجوهرات الشيخ العالمية ش م مش 

ي 1181114 كات المستثمر األجنبر
الري    غ للتجارة ش م مش 



ي 1347233 كات المستثمر األجنبر
كة الرويسب للتجارة ش م مش  ش 

ي 1394077 كات المستثمر األجنبر
ز لالستثمارش  ابن ياسي 

ي 1101638 كات المستثمر األجنبر
ي المتحدة ش م مش  الخط الغرنر

ي 1321078 كات المستثمر األجنبر
ي المزدوج ش م مش  الشعاع الذهبر

ي 1296560 كات المستثمر األجنبر
أطلس للتجارة والطاقة ش م مش 

ي 1253514 كات المستثمر األجنبر
كة الرخام العمانز ش م مش  ش 

ي 1796690 كات المستثمر األجنبر
ي للتجارة ش م مش 

خالد الربخز

ي 1294166 كات المستثمر األجنبر
ي الحديثة للمشاري    ع ش م مش 

إنفنيب 

ي 1213880 كات المستثمر األجنبر
المتكاملة لخدمات االتصاالت واالعمال ش م مش 

ي 1130282 كات المستثمر األجنبر
مشاري    ع دررالجزيرة الشاملة ش م مش 

ي 1196814 كات المستثمر األجنبر
ز الصحراء الحديثة ش م مش  كبز

ي 1294730 كات المستثمر األجنبر
ة ش م مش  ز ز لألعمال المتمب 

الكبز

ي 1369464 كات المستثمر األجنبر
ي وأخوانه ش م مش 

قاسم شيخانز

ي 1058553 كات المستثمر األجنبر
كة السمنه للصناعات المعدنية والتجارة ش م مش  ش 

ي 1017733 كات المستثمر األجنبر
مجموعة أنحاء العالم الواحد ش م مش 

ي 1017896 كات المستثمر األجنبر
كة التاج العالميه للتجاره والمقاوالت ش م مش  ش 

ي 1617877 كات المستثمر األجنبر
ابجد للتجارة ش م مش 

ي 1408298 كات المستثمر األجنبر
الدرر للتعدين ش م مش 

ي 1109184 كات المستثمر األجنبر
السنايا للتجارة ش م مش 

ي 1350752 كات المستثمر األجنبر
الفريق لإلستثمار والخدمات العقارية ش م مش 

ي 1091806 كات المستثمر األجنبر
ة للتجارةش  الخطوط المنب 

ي 1420675 كات المستثمر األجنبر
كة التكنولوجيا المالية ش م مش  ش 

ي 1153391 كات المستثمر األجنبر
السباق الدولية ش م مش 

ي 1020515 كات المستثمر األجنبر
كة الشعاع الممتاز للمقاوالت والتأجب  ش م مش  ش 

ي 1279876 كات المستثمر األجنبر
مجموعة الممتاز لالستثمار ش م مش 

ي 1053905 كات المستثمر األجنبر
اء ش م مش  مناظر األرض الخرصز

ي 1584600 كات المستثمر األجنبر
كة الجبالي للتجارة ش م مش 

ش 

ي 1053248 كات المستثمر األجنبر
دنيا الخيال للتجارة والتسويق ش م مش 

ي 1350377 كات المستثمر األجنبر
امرك العالمية لالعمال واالستشاراتش 

ي 1080399 كات المستثمر األجنبر
كة سخر الوطنية ش م مش  ش 

ي 1312633 كات المستثمر األجنبر
اتيجية لالستثمار ش م مش  المشاري    ع االسب 

ي 1012000 كات المستثمر األجنبر
أبو أنس ش م مش 

ي 1393767 كات المستثمر األجنبر
جيفان الدوليةش 

ي 1641212 كات المستثمر األجنبر
ق الحديث للتجاره والمقاوالت ش م مش  الرس 

ي 1135901 كات المستثمر األجنبر
ق الحديث للتطوير والتجارة ش م مش  الرس 

ي 1117138 كات المستثمر األجنبر
المحيط السابع للخدمات اللوجستية والشحن ش م مش 

ي 1357598 كات المستثمر األجنبر
العامر الشامخهش 

ي 1390578 كات المستثمر األجنبر
راجا للشاحنات والتجارهش 

ي 1337094 كات المستثمر األجنبر
طريق الخب  لتقنية المعلومات ش م مش 

ي 3227480 كات المستثمر األجنبر
مدينة ابراء للتسوق ش م مش 

ي 1758233 كات المستثمر األجنبر
كاه ش م مش  كة جمعه بن علي بن حمد وش 

ش 

ي 1066720 كات المستثمر األجنبر
كة عباس وصفدر للتجارة ش م مش  ش 

ي 1360372 كات المستثمر األجنبر
الزهرة للتطوير واالعمال ش م مش 

ي 1533614 كات المستثمر األجنبر
االنظمه المتكامله للتجاره ش م مش 

ي 1335607 كات المستثمر األجنبر
ة للتجارةش  ز البسام المتمب 


