
ووزارة  المختلفة  االقتصادي  التنويع  قطاعات  مع  وبالتنسيق  للتشغيل  الوطني  المركز  يسر 

الصغيرة  المؤسسات  لتنمية  العامة  والمؤسسة  الحكومية  والجهات  العاملة  القوى 

والمتوسطة (ريادة) والصندوق الوطني للتدريب أن يعلن عن أسماء المعينين والمشتغلين 

في القطاعين العام والخاص والعاملين لحسابهم الخاص (ريادة) خالل الفترة المرجعية* 

 ، والتوفيق  النجاح  كل  المعينين  لجميع   متمنين   www.nce.gov.om اإللكتروني  الموقع  على 

وننتهز هذه الفرصة لحث جميع المؤسسات على تأهيل وتمكين القوى العاملة الوطنية بما 

أفراد  من  الجميع  نشجع  كما  العالية،  اإلنتاجية  ويحقق  الوظيفي  اإلستقرار  لهم  يضمن 

ومؤسسات على دعم ومساندة المشاريع الصغيرة والمتوسطة. 

   مالحظة:

•  *الفترة المرجعية للبيانات (1 يناير - 3 يونيو 2020).

•  مصدر البيانات: وزارة القوى العاملة والصندوق الوطني للتــدريب والهيئة العامة للتأمينات االجتماعية 

•   تم تصنيف القطاعات وفقا للتصنيف المتبع في وزارة القوى العاملة .

•   نظرًا لجائحة كورونا (كوفيد19-) فإن إجراءات التشغيل (المقابالت واالختبــــارات) مستمرة بما يتفق مع 

•  لمزيد من اإلستفسار يرجى التواصل مع الجهات المختصة ذات العالقة كما هو موضح أسفل االعالن.

مع تمنياتنا للجميع بالتوفيق 

 إعالن

والمؤسسة العامة لتنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة (ريادة) .

خطط المؤسسات وجاهزيتها. 
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الجهةاالسم 

فاطر لإلستثمار ش م مابتسام اسحاق حمدان اليوسفية

نزوى المتكاملة للعقاراتابتسام أفلح مسلم البوسعيدية

عمان للصرافهابتسام جمعه حميد الجابرية

مصنع الخالوي للهندسة وانتاج وتشكيل الواح الحديدابتسام جمعه محمد الخزيمية

شركة العامرات الجديدة للتجارة ش م مابتسام خلفان علي الشكرية

برج عمانابتسام خلفان مصبح الهنداسية

شركة المطاعم السياحية العالميةابتسام خميس جميل الراشدية

الرموز الوطنية للخدمات الهندسيةابتسام خميس عبدهللا آل عبدالسالم

مدرسة توام العالميةابتسام راشد محمد العيسائية

وهج االرض للمشاريعابتسام سالم سعيد الوهيبية

صور الوطنية للمياه المعدنيةابتسام سالم مبارك الغيالنية

شركة عمان لإلستثمارات والتمويلابتسام سعيد سليمان السيابية

التقنية الرباعيةابتسام سعيد علي الشهومية

النبع للتموين واالعاشة والخدماتابتسام سعيد ناصر البوصافية

احمد سليمان االسماعيلي للتجارةابتسام سليمان ناصر السيفية

الجزيرة لجلب األيدي العاملةابتسام سيف سليمان الفارسية

مستشفى ادراك الدولى متعدد التخصصاتابتسام عبدهللا خائف الناصرية

شركة االثنينابتسام عبدهللا صغير الهنداسية

الشركة العمانية العالمية لالتصاالتابتسام عبدهللا محمد المقبالية

شركة السقاف وشركائه الوطنية للتجارةابتسام علي سالم السعيدية

شركة عمان لإلستثمارات والتمويلابتسام مبارك خميس القصابية

كلية مسقطابتسام محمد خلفان الحسنية

دار الكندي لألعمالابتسام محمد عبدالرحمن المقبالية

ارامكس مسقطابتسام محمدرفيع قاسم البلوشية

امدادات العالمية ش م مابتسام ناصر سيف الفارسية

أسواق هدايا صورابتسام ناصر عبدهللا الراشدية

الرخاء للتعميرابتهاج محمد شيخان الكندية

النجم االول لخدمات النفط والغازابتهاج هالل عبدهللا الرواحية

القرن لنظم المعلوماتابتهاج يحيى علي الزدجالية

مركز الجودة والتوفيرابتهال ابراهيم محمد الهشامية

محسن حيدر درويشابتهال خلفان شنون السيابية

تل السنديان ش م مابتهال خليفه علي الخنبشية

الشركة العمانية لالتصاالتابتهال سليمان عبدهللا الكندية
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شركة الحسن الهندسيةابراهيم احمد حسن العجمي

تكنيمونتابراهيم احمد سعيد العبدلي

العالمية للشبكة التجاريةابراهيم احمد محمد البلوشي

الزواوي لتقنية الطاقة الهندسيةابراهيم احمد محمد الهنائي

جلفار للهندسة والمقاوالتابراهيم اسماعيل علي البلوشي

-شركة كيمجي رامداس  ابراهيم أحمد ابراهيم الهاللي

ابهار المتكاملةابراهيم أحمد حمود المحروقي

الشركة العمانية إلدارة النقل والطرقابراهيم أحمد درويش الفارسي

دار الصحراء للخدمات الهندسيةابراهيم أحمد راشد الشهيمي

فيلوسيابراهيم أحمد عبدهللا البلوشي

-شموخ المستقبل الجديد للتجارة ابراهيم جمعه ابراهيم السعدي

الرموز للمنتجات االسمنتيةابراهيم جميل مبارك اليحمدي

مؤسسة السمري للتجارة والمقاوالتابراهيم حجي خالد البرواني

شركة خدمات النفط المتكاملة المحدودةابراهيم حمد زاهر الكندي

شركة شاهر المتحدة للتجارة والمقاوالتابراهيم حمد سالم الشامسي

شركة عمان لإلستثمارات والتمويلابراهيم حمد سالم الكاسبي

جلفار للهندسة والمقاوالتابراهيم حمد سلطان السنيدي

الشركة الدولية لخدمات الحاسب االليابراهيم حمد سليمان الشبلي

خزان اللوجستية ابراهيم حمد سيف الدرعي

فرع مسقط- اوكسيدنتال عمان انكربوريتد ابراهيم حمد عبدهللا الخروصي

البلد لإلعمار واإلستثمارابراهيم حمد محمد الريامي

م0م0الحوقاني المتحدة شابراهيم حمدون خربوش الحبسي

ماموثابراهيم خالد ابراهيم البلوشي

ع م.م.شركة شليم النفطيه  شابراهيم خالد الرضة عموش المهري

شركة المها لما وراء البحارابراهيم خايف حمود الحارثي

النورس الالمع للتجارة والمقاوالتابراهيم خلف محمد البلوشي

شركة المدينة للتأمينابراهيم خلف محمد الحراصي

الشـركـة الوطنيـة للمنظفـات الصنـاعيـةابراهيم خلفان سعيد الخنبشي

شركة دليل للنفطابراهيم خلفان سليّم السيابي

شركة بهوان الهندسيةابراهيم خلفان سليمان السيابي

درويش بوليكون ش م مابراهيم خليفه سالم الحوسني

أواصر عمان وشركائهمابراهيم خليل ابراهيم البلوشي

شركة تنمية نفط عمانابراهيم خميس حمد البراشدي

أوكيو للمصافي والصناعات البتروليةابراهيم خميس مبيوع الظهوري

شركة المها لما وراء البحارابراهيم خميس معيوف اليعقوبي

األستوائية للعطالت السياحيةابراهيم خميس ناصر األغبري

رواد التميز لالعمال الشاملةابراهيم داود بندوك الزدجالي
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تاف لخدمات التشغيلابراهيم درويش ثاني الحديدي

مؤسسة إعمار لإلعمال الهندسيةابراهيم درويش مبارك المقبالي

رموز البداية للتجارة والمقاوالتابراهيم راشد بريك الكيومي

شركة عمان لإلستثمارات والتمويلابراهيم راشد حّماد التوبي

تقنية األبتكار األستراتيجيةابراهيم ربيع حنضل الشكيلي

الشركة العمانية المتحدة للتأمينابراهيم زاهر سيف الريامي

الشركة العامة للسياراتابراهيم ساعد خلفان الغريبي

شركة خدمات النفط المتكاملة المحدودةابراهيم سالم احمد الكندي

التسنيم للمشاريع المحدودةابراهيم سالم حمد الجساسي

م0م0ش -شركة الصاروج لالنشاءات ابراهيم سالم سعيد الحجري

ملك الصحراءابراهيم سالم سعيد المعمري

جلفار للهندسة والمقاوالتابراهيم سالم سعيد عبدالباقي

الشركة الدولية لخدمات الحاسب االليابراهيم سالم علي الشهومي

إبراهيم بن سالم بن غريب الريسي للتجارةابراهيم سالم غريب الريسي

سعود بهوان للسياراتابراهيم سالم محمد الصقري

التسنيم للمشاريع المحدودةابراهيم سالم مرسول الجهضمي

بي بي اكسبلوريشن ابسيلون ليمتدابراهيم سالم يعقوب الفهدي

الشركة الصينية ألنابيب البترول والهندسة المحدودةابراهيم سبيع سبع الجنيبي

شركة مسقط اوفرسيزلتجارةالمعداتابراهيم سعود عبدهللا التوبي

الوجهه لالستثمار السياحي واالدارةابراهيم سعود عبدهللا السناني

الكوادر لمعدات وخدمات النفطابراهيم سعيد حمد الصوافي

شركة صناعة الكابالت العمانيةابراهيم سعيد حمد المشايخي

مزايا قرن العلم الزاهرةابراهيم سعيد حميد الحارثي

شركه برادات مطرحابراهيم سعيد خميس المزيني

جلفار للهندسة والمقاوالتابراهيم سعيد راشد الحوسني

أنوار المجد المتحدة للطاقةابراهيم سعيد راشد الحوقاني

مجموعة شركات الرموز الوطنيةابراهيم سعيد راشد السالمي

البروج لتقنية المعلوماتابراهيم سعيد سليمان السيابي

ابراهيم بن سعيد بن سيف البداعي للتجارة والمقاوالتابراهيم سعيد سيف البداعي

االجنحة للتجارة ش م مابراهيم سعيد صالح السعدي

اعمار الجزر ش م مابراهيم سعيد صالح السيابي

ترس المعلوماتابراهيم سعيد عبدهللا الجهوري

شركة الرسن توبرو االلكتروميكانيكيهابراهيم سعيد عبدهللا الخروصي

الوان الشمس المشعة للتجارةابراهيم سعيد محمد الجهوري

التصميم الحديث المبتكرابراهيم سعيد محمد الهاشمي

أنوار المجد المتحدة للطاقةابراهيم سعيد معيوف الشعيبي

أبراج لخدمات الطاقةابراهيم سليمان حميد الحارثي
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شركة تنمية نفط عمانابراهيم سليمان ناصر القاسمي

الخزامي السوداء الدوليةابراهيم سليمان ناصر القاسمي

شركة باعمر لخدمات حقول النفطابراهيم سيدعلي محمد 

البيت االخضرابراهيم سيف بدر الكلباني

الشركة الوطنية العمانية للهندسة واالستثمارابراهيم سيف سعيد البوصافي

موارد للتعدينابراهيم سيف علي الحوسني

الشركة العامة للسياراتابراهيم سيف ناصر المعمري

بنـك نـزوىابراهيم صالح ناصر العريمي

جلفار للهندسة والمقاوالتابراهيم صالح سالم المهري

-روابي بينونه للتجاره والمقاوالت ابراهيم ضحي محمد الروشدي

مركز الصفا للتسوق الحديث.ابراهيم عادل سليمان 

شركة عمان لإلستثمارات والتمويلابراهيم عامر سلطان الحارثي

شركة الرسن توبرو االلكتروميكانيكيهابراهيم عبدهللا حمود الذهلي

أبو خديجة البلوشي للتجارةابراهيم عبدهللا سعود البلوشي

الحديثة للخدمات النفطيةابراهيم عبدهللا سعيد الجبري

مؤسسة الريادة التنمويةابراهيم عبدهللا سعيد الدوحاني

شركة الجابر وشركاه للصيانة والتشغيل ش م مابراهيم عبدهللا سعيد السعيدي

شركة مسقط لاللكترونياتابراهيم عبدهللا سليم الرزيقي

المسعود جون براون لخدمات الطاقةابراهيم عبدهللا سليم السيابي

اصداف للبناء والتعمير توصيةابراهيم عبدهللا علي البلوشي

ترك عمان الشماليةابراهيم عبدهللا محمد الناصري

شركة الحسن الهندسيةابراهيم عبيد سعيد المقبالي

الشركة الوطنية االولى لخدمات التشغيل والصيانةابراهيم عزيز حميد النعماني

(توكو  )الشركة العمانية لالنشاءات  ابراهيم عسيى ابراهيم الزدجالي

الشركة العمانيه لاللياف البصريهابراهيم علي سالم العامري

شركة بهوان الهندسيةابراهيم علي صالح الخابوري

الرعراع العالمية للمقاوالتابراهيم علي قاسم العجمي

في.سي تي سي آي بي - سي بي آند آي ابراهيم عيد ضحي المعمري

ماجد الفطيم هايبرماركتسابراهيم عيسى ابراهيم الزدجالي

الطاؤوس للخدمات الصناعيهابراهيم لطيف عبدالرحيم البلوشي

فايكنج ُعمان لخدمات حقول النفطابراهيم مبارك سالم السيابي

مشاريع قحطان لألنتاج الزراعي والحيوانيابراهيم مبروك فتح بيت نور

المؤسسة العامة للمناطق الصناعيةابراهيم محسن محيسن معكوف زعبنوت

شركة بهوان الهندسيةابراهيم محمد جمعه البلوشي

بنك صحار الدوليابراهيم محمد حارث البراشدي

اتحاد الصرح العالمية ش م مابراهيم محمد خميس المعمري

بهوان لاللكترونياتابراهيم محمد راشد الشبلي
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نسيم الرستاق الحديثة للتجارةابراهيم محمد زهران السالمي

شركة النهضة و ساجر للحلول البيئيةابراهيم محمد سالم العامري

شركة حسام للتقنيةابراهيم محمد سعيد الرحبي

المحيط االزرق للخدمات الهندسيةابراهيم محمد عبدهللا الحجري

شركة العز للتجارة والنقل والمقاوالتابراهيم محمد علي اليزيدي

شركة كهرباء المناطق الريفيهابراهيم مرهون عبدهللا البلوشي

شركة صيانة المعدات الثقيلة والتجارهابراهيم مسلم سلمان الهنائي

شركة كهرباء مجانابراهيم مصبح محمد الجابري

عمان للخدمات التعليميةابراهيـم مطر سليمان السيابي

شركة الحسن الهندسيةابراهيم معتوق حمد الخير

شركة المحيط الدوليه للتجارةابراهيم مولى بخش عبدهللا البلوشي

جلفار للهندسة والمقاوالتابراهيم ناصر طالب الصولي

جلفار للهندسة والمقاوالتابراهيم ناصر محمد الفارسي

المجموعة العمانية الدوليةابراهيم نبيل خلفان الرديني

شركة الرسن توبرو االلكتروميكانيكيهابراهيم هاشل سالم السيابي

خدمات حلول االبارابراهيم هالل حمد البوسعيدي

أنوار المجد المتحدة للطاقةابراهيم ياسر ناصر السليماني

هيئة المنطقة االقتصاديه الخاصة بالدقمابراهيم يوسف سعيد الزدجالي

شركة مسقط لتوزيع الكهرباءابراهيم يوسف صالح الفارسي

البروج لالستثمار و الخدماتابوبكر غالم ياسين ابوبكر البلوشي

مشاريع قحطان لألنتاج الزراعي والحيوانيابوبكر محمد احمد المشيخي

إمتداد األعمدة للمقاوالتاتسلوم غانم سالم العمرية

محالت و مخبز شاطىء صحاراثير حسين عبيد الجرادية

شركة المحيط الدوليه للتجارةاثير ناصر سالم الحارثية

األولمبية للتجارةاحالم خميس نصيب بيت فدع

شركة رزق الدوليهاحالم راشد سيف الردينية

بولور لوجيستكساحالم سهيل حمد الرزيقية

الواسط العالميةاحالم عبدهللا سعيد البلوشية

شركة الخدمات الخاصة لحقول النفطاحالم عبدهللا علي الجهضمية

شركه النبع للخدماتاحالم عبدهللا علي السعدية

محسن الرزيقي للتجارةاحالم غابش زايد الخميسية

مستشفى النجمه للعنايه الطبيهاحالم الل بخش عيدوك البلوشية

محسن حيدر درويش لتقنية المعلوماتاحالم يوسف اسماعيل البلوشية

شركة قلهات للخدمات والتجارةاحمد ابوبكر احمد الذهب

أنوار المجد المتحدة للطاقةاحمد بدر عامر اليحمدي

رأس الجنز للضيافةاحمد تعيب ناصر الحربي

(متاليف)-الشركة األمريكية للتأمين على الحياهاحمد جاسم محمد العلوي
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المداد العلمي لألستشارات الهندسيةاحمد جمعه حمدون الحضرمي

الزواوي لتقنية الطاقة الهندسيةاحمد جمعه سعيد الغيالني

سوالنكي الدوليةاحمد جمعه سليم العريمي

الخوير للضيافة واالستثماراحمد جمعه مسي القاسمي

الشركة الدولية لخدمات الحاسب االلياحمد حامد أبراهيم الفارسي

المتخصصون الحديثة الدوليةاحمد حبيب محمد كريم 

أنوار المجد المتحدة للطاقةاحمد حديد عيد الغيالني

ل سلوشنز?انسد ترا?سيتا أداحمد حسن سالم المقبالي

مشاريع نسناس صحار للتجارةاحمد حسن عبدهللا البلوشي

األولى العالمية للمشروعاتاحمد حسن محمد الكمزاري

جاناتا للشرق األوسط ش م ماحمد حمد سعيد المغيري

حويطم ش م ماحمد حمد سليمان الحارثي

مؤسسة الحبي للتجارة والمقاوالتاحمد حمد مبارك البادي

شركة المشروعات البترولية واالستشارات الفنية بتروجيتاحمد حمدان حمد الجهوري

جلفار للهندسة والمقاوالتاحمد حمود سالم الجابري

شركة مسقط لتوزيع الكهرباءاحمد خلفان سالم الحبسي

شركة انترناشيونال انسبكشن سيرفيسزاحمد خليفه شافي الرواحي

الطيف للصناعات الهندسية والهياكل المعدنيةاحمد خليل ابراهيم المخيني

الخوير للضيافة واالستثماراحمد خميس حمد السيابي

شركة بهوان الهندسيةاحمد خميس سعيد الرقمي

فرع عمان_ سي سي اينرجي ديفالوبمنت ش م ل احمد خميس علي الجشمي

شركة ريسوت لالسمنتاحمد خميس فضل هللا بيت مستهيل

اينكوللهندسةوالتصنيع والتجارةوالمقاوالت المدنيةاحمد خميس ماجد الجهوري

افيردا إلدارة النفاياتاحمد خميس مبارك الجابري

حسام الهنائي للمشاريع العالميةاحمد درويش خلفان السيابي

أنوار المجد المتحدة للطاقةاحمد درويش خميس الرواحي

(القيد مرهون  )لولو مسقط للتسوق السريع احمد راشد خميس البهلولي

شركة المرسى للسفر والسياحةاحمد راشد علي الشحي

النجمة الملكية العالميةاحمد رجب شمسان بيت سويد

أوكيو لشبكات الغازاحمد سالم احمد الهاشمي

اينكوللهندسةوالتصنيع والتجارةوالمقاوالت المدنيةاحمد سالم سعيد الكعبي

الحلول المتكاملة للنقل والخدمات اللوجستيةاحمد سالم عامر الهاشلي

شركة مزون لأللباناحمد سالم عبدالعزيز الدعكري الكثيري

مؤسسة االنصاري التجاريةاحمد سالم عبدهللا الكحالي

شركه النبع للخدماتاحمد سالم عبيد الحوسني

سما صحار العصرية للتجارة والمقاوالت احمد سالم علي البادي

شركة ريسوت لالسمنتاحمد سالم عمر العجيلي
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المؤسسة العامة للمناطق الصناعيةاحمد سالم عوض بيت سعيد

(فرع عمان)دبليو إس بي العالمية احمد سالم محمد الجابري

شركه بن دبالن الحديثه للتجاره والمقاوالتاحمد سالم محمد باعلوي

سيح السرية للهندسةاحمد سعيد احمد المعمري

شركة نهضة الدقم للمساكناحمد سعيد حمد الساعدي

مزارع الزيناحمد سعيد حميد الهنائي

الخليج للحفراحمد سعيد خميس المشايخي

الشركة العمانية الهندية للسماداحمد سعيد راشد البهلولي

المؤسسة العامة للمناطق الصناعيةاحمد سعيد سالم الشنفري

الشركة العمانية للصهاريجاحمد سعيد سلطان الجنيبي

أنوار المجد المتحدة للطاقةاحمد سعيد عبدهللا العبري

نجد االهليهاحمد سعيد علي عامر جيد المهري

-شركة ترك عمان احمد سعيد محمد البطحري

أوكيو لشبكات الغازاحمد سعيد محمد المسكري

مؤسسة أزهار الشمال الشاملة للتجارةاحمد سعيد مسلم المعشني

شركة مسن لحلول خدمات النفط والغاز ش م ماحمد سعيد مسلم مسن

الشركة العمانية إلنتاج الذخائراحمد سعيد ناصر النعماني

السردين الحديثةاحمد سلطان سعيد الرواحي

شركه الشنفرى لاللمنيوماحمد سلوم سعيد المحرزي

الشركة الصينية ألنابيب البترول والهندسة المحدودةاحمد سليم سالم الجنيبي

أحمد بن سليمان بن سعيد البلوشي للتجارةاحمد سليمان سعيد البلوشي

جلفار للهندسة والمقاوالتاحمد سليمان محمد البادي

بيرق الظاهره للتجارةاحمد سيف حميد البادي

إعمار الوالية الحديثة للتجارةاحمد سيف سليمان العبري

الشوامخ للخدمات النفطيةاحمد سيف عبدهللا الغريبي

الطيران العماني ساتس للشحناحمد شافي حميد الهاشمي

الثقة الدولية للتطوير احمد شامس حمد الذهلي

آرا للبترول واألستكشاف واألنتاجاحمد شمبيه محمود البلوشي

محالت و مخبز شاطىء صحاراحمد صالح حمدان القاسمي

بهوان سايبرتكاحمد صالح عبدهللا الهاشمي

شركة عمان لإلستثمارات والتمويلاحمد صالح محمد البلوشي

شركة تنمية نفط عماناحمد عامر ناصر الحجري

التسنيم للمشاريع المحدودةاحمد عبدالرحيم محمد الفارسي

القرية الهندسيةاحمد عبدالرضا ناصر الشيباني

القرية الهندسيةاحمد عبدهللا احمد الزكواني

جلفار للهندسة والمقاوالتاحمد عبدهللا خصيف الصالحي

مؤسسة أحمد بن عبدهللا بن خلفان الريسي للتجارة والمقاوالتاحمد عبدهللا خلفان الريسي
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االفقاحمد عبدهللا خميس السنيدي

بــــــاور نمــــــراحمد عبدهللا راشد النبهاني

مملكة الذهب للتنمية واالستثمار احمد عبدهللا سهيل قطميم المرهون

أحمد بن عبدهللا بن سيف الشافعي للتجارة والمقاوالتاحمد عبدهللا سيف الشافعي

صروح العقارية العالميةاحمد عبدهللا علوي باعمر

الشركة الوطنية العمانية للهندسة واالستثماراحمد عبدهللا قحطان الكمزاري

مؤسسة الحبي للتجارة والمقاوالتاحمد عبدهللا مرهون الهدابي

سي بي أند آي أوروبا بي فياحمد عبيد سعيد العويسي

شركة المشروعات البترولية واالستشارات الفنية بتروجيتاحمد علي احمد السعدي

بي بي اكسبلوريشن ابسيلون ليمتداحمد علي احمد المعشني

شركة صناعة االنابيب المحدودهاحمد علي حمدان البلوشي

اينكو الدقم للصناعاتاحمد علي خميس الفطيسي

شركة بهوان الهندسيةاحمد علي سالم الكثيري

مؤسسة الصويحره للتجاره والمقاوالتاحمد علي عبدهللا القاسمي

البشائر للحوم احمد علي مبارك الحوسني

اينكوللهندسةوالتصنيع والتجارةوالمقاوالت المدنيةاحمد علي محمد البلوشي

الحديثة للخدمات النفطيةاحمد علي ناصر الخروصي

شركه الشنفرى لاللمنيوماحمد علي يوسف التمتمي

الزواوي لتقنية الطاقة الهندسيةاحمد عمير عامر العامرى

نزوى المتكاملة للعقاراتاحمد عيسى صالح السليماني

شركة الخدمات الفنية الخاصةاحمد غروب مبارك القطيطي

مشاريع فتح الخير المتكاملةاحمد قاسم محمد النوفلي

الشركة الوطنية للحفريات والخدمات ش م ماحمد ماجد حمد الهاشمي

شركه الزباره للتجاره تضامنيةاحمد مبارك خميس الهنائي

شركة الحسن الهندسيةاحمد مبارك سعيد الغزالي

عبدهللا موسى عبدالرحمناحمد مبارك سليم السيابي

ثلين للتنميةاحمد مبارك محمد المتقوي العريمي

البشائر للحوم احمد محمد احمد الهاللي

(شركة منطقة حرة)صحار للصناعات الحديدية احمد محمد احمد الهنائي

الشركة العالمية للمحاجراحمد محمد احمد قظام الشنفري

زاهب لألغذيةاحمد محمد حمد الحجري

أنوار المجد المتحدة للطاقةاحمد محمد حمدان العزري

المسعود جون براون لخدمات الطاقةاحمد محمد حمود الرواحي

الغالبي العالمية للهندسة والمقاوالتاحمد محمد حموده الجنيبي

اينكوللهندسةوالتصنيع والتجارةوالمقاوالت المدنيةاحمد محمد خميس الخميسي

تماني العالمية للتنمية واالستثماراحمد محمد خميس العلوي

مؤسسة احمد محمد سعد الزويدي للتجارةاحمد محمد سعد الزويدي
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توشيبا لمحاليل المياهاحمد محمد سعود المسلمي

الطاؤوس للخدمات الصناعيهاحمد محمد سعيد البادي

فالكون لالستثمارات السياحيهاحمد محمد سعيد المسكرى

الموءسسة الرمزية للتجارهاحمد محمد سلطان النيادي

البشائر للحوم احمد محمد سلمان الكندي

المحطه االولي توصيةاحمد محمد عبدهللا البيتي

جلفار للهندسة والمقاوالتاحمد محمد عبدهللا الزعابي

الشركة العمانية إلتصاالت المستقبلاحمد محمد عبدهللا الشعيلي

شركة ابو حاتماحمد محمد عبيد المعمري

الخليجيه لخدمات الطاقهاحمد محمد علي الجامودي

شركة عمان لإلستثمارات والتمويلاحمد محمد علي الشكيلي

مؤسسة دنيا الروائع الوطنية للتجارةاحمد محمد عيدروس باعمر

نبراس الباطنة العالميةاحمد محمد مصبح الشبلي

جلفار للهندسة والمقاوالتاحمد مراد علي البلوشي

أنوار المجد المتحدة للطاقةاحمد مرزوق علي الراجحي

البنك االهلياحمد مسعود سالم الصوري

صحار العالميه لصناعة اليوريا والكيماوياتاحمد مصبح بخيت الزفيتي

أنوار المجد المتحدة للطاقةاحمد ناصر احمد السعدي

شركة الخدمات الفنية الخاصةاحمد ناصر شيران البلوشى

أنوار المجد المتحدة للطاقةاحمد ناصر عبدهللا العامري

معهد التدريب الوطنىاحمد ناصر محمد البلوشي

خدمات الخليج للبتروكيماويات  والتجارةاحمد يوسف خميس البوسعيد

مؤسسة احمد يوسف البلوشي للتجارةاحمد يوسف عبدهللا البلوشي

مؤسسة االنصاري التجاريةاحمد يوسف محمد الكحالي

اختر بن رسول بخش بن عثمان البلوشياختر رسول بخش عثمان البلوشي

بهوان سايبرتكاخالص خلف خميس الرواحية

أنوار المجد المتحدة للطاقةادريس حفيظ جميل الهاشمي

شركة الخدمات الفنية الخاصةادريس سالم صالح المحرمي

جلفار للهندسة والمقاوالتادريس سعيد عبدهللا الهديفي

شركة تنمية نفط عمانادريس سليمان علي الربخي

شركة المها لما وراء البحارادريس صالح سالم الرزيقي

إعمار العاصمة لالستثمارادريس صباح مصبح السعدي

أوكيو لالستكشاف واالنتاجادريس علي سالم المسكري

غنتوت للنقل والمقاوالت العامةادريس محمد أسد الكندي

الشوامخ للخدمات النفطيةادريس مرهون علي البلوشي

الجزيئات المتعددةادريس مصبح ناصر الهنائي

شركة الرسن توبرو االلكتروميكانيكيهادم خميس شعبان البلوشي
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الشوامخ للخدمات النفطيةادم سليمان عبدهللا الحجري

نجد االهليهادم عوض مبارك المحاجري

مؤسسة الدفوف للمقاوالتاديب جميع عبدهللا الفارسي

النماء لإلستشارات اإلداريةارم خليل محمد الحمدانية

النجمة الملكية العالميةاروى عبدالملك رمضان جزيره

المؤسسة العامة للمناطق الصناعيةاروى علي محمد الشحية

الخليج لالستشارات األقتصادية والماليةاريج تقي عبدالرضا العبدوانية

الشركة العامة للسياراتازهار راشد شنين الشبيبية

النجمة الملكية العالميةاسامه خميس سعيد بيت مقص

شركة البروج العالميهاسامه راشد سليمان السابعي

المجموعة العمانية الدوليةاسامه صالح خميس العفاري

المجموعة العمانية الدوليةاسامه محمد بخيت باكريت

مؤسسة الحبي للتجارة والمقاوالتاسامه محمد زاهر الصبحي

شركة بهوان الهندسيةاسامه محمد سالم ثوعارالمهري

شركة كهرباء مجاناسامه ناصر سالم السعدي

محمد واحمد الخنجي ش م ماسامه هاشم صالح الغطريفي

أبراج لخدمات الطاقةاسحاق أحمد سليمان الهشامي

النبع للتموين واالعاشة والخدماتاسحاق خلف ناصر الحرملي

الشركة العمانية الخضراء للخرسانة الجاهزةاسحاق خلفان سالم البوسعيدي

سي ئي سي ان اديو كونسلتاسحاق سالم عبدهللا الناعبي

أنوار المجد المتحدة للطاقةاسحاق سالم عيسى العبري

شركة مزون لأللباناسحاق سعيد سيف العامري

الشركة العامة للسياراتاسحاق سعيد ناصر الصبحي

الشركة الدولية لخدمات الحاسب االلياسحاق سليمان سعيد البراشدي

شركة بهوان الهندسيةاسحاق سيف حمدان السعيدي

شركة مسقط الوطنية للتطوير واالستثماراسحاق عبدهللا منصور السليمي

نسائم صحار الذهبية للتجارة توصيةاسحاق عمر عبدالرحمن الهاشمي

-شركة ترك عمان اسحاق عيسى سعيد البوسعيدي

بيت الكهرباء العالمية والخدماتاسحاق ماجد خصيب السيابي

شركة تاول للخدمات الهندسيةاسحاق محمد حمود الوردي

شركة رمال الداخلية للتجارة و المقاوالتاسحاق ناصر سالم الجرداني

شركة الكساء الدوليةاسحاق يعقوب سيف الحارثي

شركة عندام الحديثه للتجارة والمقاوالتاسحاق يوسف عيسى الرواحي

بنك مسقطاسراء حسين محمد اللواتية

مركز سلطاناسراء سالم سرور الدغيشية

الشركة الدولية لخدمات الحفرياتاسراء فاروق علي الحوسنية

الشركة العمانية إلتصاالت المستقبلاسراء محمود سخي البلوشية
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اسراء المنذرية للتجارةاسراء ياسر عبدهللا المنذرية

الشركة الدولية لخدمات الحاسب االلياسعد الشين سنان السعدي

جلفار للهندسة والمقاوالتاسعد جمعه خميس الكاسبي

الشوامخ للخدمات النفطيةاسعد حليس خلفان المقحوصي

الشوامخ للخدمات النفطيةاسعد سعيد ربيع العميري

جلفار الطموح للخرسانة الجاهزةاسعد محمد راشد الزرعي

مزارع الزيناسعد ناصر حميد العميري

البنك االهلياسعد يعقوب خلفان السيابي

مستشفيات ومستوصفات بدر السماءاسالم محمد خميس العامري

مؤسسه ابو هانياسالم محمد ناصر الجابري

تشاينا ثيرد لإلنشاءات الكميائية المحدودةاسماء احمد سعيد اليحمدية

اضواء شرق المضيبي للتجاره و المقاوالتاسماء أحمد محمد الشبيبية

وزارة الصحةاسماء جان محمد هارون الزدجالية

إعمار مخيليف للتجارة والمقاوالت اسماء حمد خليفه الفزارية

السالم إلستقدام األيدي العاملةاسماء حمد سالم السيابية

مؤسسة تركي بن نصيب سعد بيت نصيب للتجارةاسماء زايد همدان بيت حميد

مؤسسة لمسات الباطنة للتجارةاسماء سالم بريك الربيعية

طاقة الدارة الفنادقاسماء سالم خلفان الوهيبية

المؤسسة العامة للمناطق الصناعيةاسماء سالم سليم اليزيدية

معهد الشرق األوسط للتدريب المتقدماسماء سعيد صالح الحاتمية

المقاولون العرب العمانية المحدودةاسماء علي اسماعيل المطروشية

الشركة األردنية للخدمات الطبيةاسماء علي سليمان الربيعية

محمد بذركر وشريكه العالميةاسماء عيسى ثاني الحراصية

شركة ابوعبدهللا المتحدة للتجارة والمقاوالت توصيةاسماء محمد برهام باعمر

العالمية للشبكة التجاريةاسماء محمد ناصر البداعية

شركة عمان لإلستثمارات والتمويلاسماء يعقوب عبيد المالكية

موازين العالمية للسفر والسياحةاسماء يعقوب يوسف الغسينية

أبراج لخدمات الطاقةاسماعيل ابراهيم محمد البوسعيدي

الشركة الوجدانيه لخدمات التجارهاسماعيل احمد اشار الزدجالي

الي عمان لتكوير خام الحديد?شركة اسماعيل احمد ناصر الهنائي

رياض عندام للتجارةاسماعيل أحمد حبيب الشرجي

شركة نهضة الدقم للمساكناسماعيل أحمد خميس السيابي

أنوار المجد المتحدة للطاقةاسماعيل أحمد سلمان اإلسماعيلي

شركة مطاحن صحاراسماعيل حافظ محمد الشهيمي

شركة الشنفري للتجارة واالثاثاسماعيل حافظ مسهر البحري

شركة كوريا موريا للتجارةاسماعيل حمد محمد السيابي

اطياب للصناعات الغذائيةاسماعيل حمود سالم الرحبي
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الشوامخ للخدمات النفطيةاسماعيل خصيب ناصر الجابري

الغانم كوبرا تداجوا سوجيتز للطاقة والمياهاسماعيل خلفان غريب السليماني

مستشفى جامعة السلطان قابوساسماعيل خميس حمد المحاربي

جلفار للهندسة والمقاوالتاسماعيل خميس محمد الفارسي

الي عمان لتكوير خام الحديد?شركة اسماعيل سالم غانم الغافري

شركه الشنفرى لاللمنيوماسماعيل سالم مبارك البريكي

شركة الحسن الهندسيةاسماعيل سالم ناصر المعمري

أنوار المجد المتحدة للطاقةاسماعيل سالم هاشل الهيملي

الشركة العمانية للصهاريجاسماعيل سبيل شعبان البلوشي

شركة ريسوت لالسمنتاسماعيل سعيد علي بيت علي سليمان

جلفار للهندسة والمقاوالتاسماعيل سعيد محمد الحوسني

الخليلي لالنشاءاتاسماعيل شمبيه لشكري البلوشي

بتروجيت و شركائها- شركة المشروعات البترولية اسماعيل عبدهللا علي الكاسبي

سند العالمية للمقاوالتاسماعيل عبيد مسعود الدفاعي

أبراج لخدمات الطاقةاسماعيل علي عبدهللا الحبسي

الشركة الدولية لخدمات الحاسب االلياسماعيل مبارك سعيد الكلباني

وادي الحوقين للتجارهاسماعيل محمد اسماعيل النيري

شركة مزون لأللباناسماعيل محمد أحمد الحراصي

كنتز اوفرسيزاسماعيل محمد سالم أمبوعلي

فايكنج ُعمان لخدمات حقول النفطاسماعيل محمد سعيد البلوشي

البيت األصيل المميزاسماعيل محمد عبدالكريم البلوشي

شركة عمان شابورجياسماعيل محمد عبدهللا االسماعيلي

في.سي تي سي آي بي - سي بي آند آي اسماعيل محمد عبدهللا البلوشي

اآلفاق للتنمية الصناعيةاسماعيل محمد علي المطاعني

القمر للحديد والصلباسماعيل ناصر مسعود الكلباني

فايكنج ُعمان لخدمات حقول النفطاسماعيل هالل محمد الرحبي

أنوار المجد المتحدة للطاقةاسماعيل هالل يحيى المعني

فنون العاصمة لالستشارات الهندسيةاسمهان أحمد عيدوك البلوشية

مخبز عمان الحديثاسمهان عبدالرسول خدابخش البلوشية

(فرع عمان)اليكنور اس اي اسمهان عبدهللا سيف السيابية

عالم االستثمارات الحديثة واالنشاءات ش م ماسمهان عبيد سالمين المعولية

شركة الخط الرصاصياسمهان علي محمد الخربوشية

وارة لإلنشاءات ش م ماسمهان محمد أحمد حات الشحري

الوجهه لالستثمار السياحي واالدارةاسمهان محمد سالم الكندية

صحم الشمالية للمشاريع التجاريةاسياء سالم حميد السعيدية

البروج لتقنية المعلوماتاسياء هاشل خلفان الشيادية

مشاريع أبعاد الداخليةاسيه سعيد سليمان العنقودية
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الشركة العمانية الدارة المطاراتاسيه محمد سالم المسكرية

الشركة الدولية لخدمات الحاسب االلياشجان ارشاد حسن الحاج سردار 

شركة تنمية نفط عماناشرف ابو نعمان االنصاري 

الترابط الدولية ش م ماشرف حمد عبيد الحسني

الخليج للحفراشرف راشد سالم البادي

شركة مسقط الوطنية للتطوير واالستثماراشرف سعيد محمد الحجري

الشرق االوسط لتقنية االمن والسالمةاشواق علي حميد الحميدية

االزياء الشامله للبيع بالتجزئهاشواق فرج رمضان بربوقي

بهوان سايبرتكاصاله مبارك حمود الرحبية

نجد االهليهاصيل محمد سالم باعمر

(المنطقة الحرة بصالله )شركة بن هالبي للتجارة العامة اصيل مرشد عاشور بابجور

شركه ظفار للسياحةاصيله راشد مبارك القرطوبي

الخدمات الشاملة العالمية الممتازةاصيله سعيد سيف الغافرية

العصر لالعمال الهندسية الكهربائيةاطالل صالح سالم الكليبية

النجمة الملكية العالميةاعتماد أحمد جمعان 

شركة بهوان الهندسيةاعتماد صالح علي الراشدية

الفجر السامر لالعمال الرائدةاعجاز فيزو خان محمد 

سلوان الهاشمي وشريكةافراح الحبشي مبارك النعمانية

مستشفى كيمز عمانافراح حبيب مبارك اليعربية

الشركة الدولية لخدمات الحاسب االليافراح ساعد أحمد األزكية

لمسة األبداع الراقي للتجارةافراح سعيد سالم الحجرية

م0م0الحوقاني المتحدة شافراح عبدالرشيد الحاج جان البلوشية

(فرع عمان)بيكو انترنشنال افراح عبدهللا حمود البوسعيدية

أنهار الرافدين المتكاملةافراح مبارك سالم النهاشية

كنوز الرميس البرونزيةافراح هاشل خلفان الطارشية

الشركة الوطنية للعسل الطبيعيافلح الذيب سرور البوسعيدي

البنك االهليافلح سالم راشد الرواحي

شركة الفرس الدوليةافلح محمد حميد الجهضمي

صافي العالميةاكثم علي سالم البريكي

العالمية للشبكة التجاريةاكرام سيف سالم الهنائية

جلفار للهندسة والمقاوالتاكرم حمد سعيد الحبسي

سويتزر صحاراالسد عبدهللا محمد السناوي

(فرع عمان)فرع مسقط - سي اند الند دريلينج كونتراكتورز انك االكثم محمد خلفان البلوشي

الصخر الدولي لإلستشارات الهندسيةاألزهر أحمد عامر الشقصي

شركة الشنفري للتجارة واالثاثاألزهر سيف عامر الحبسي

مركز دبي العالميه للتسوق ش م ماألزهر عبدهللا مسعود الجابري

شركة النهضة العمانيةاألزور محمود خلفان الحديدي
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(القيد مرهون  )لولو مسقط للتسوق السريع األسباط حسن محمد الزدجالي

بنك مسقطالجلندى حميد حمد المحفوظي

شركة الخدمات الهندسية المتحدةالجلندى سعيد سليمان المعولي

اللحظة األخيرةالجلندى عبدهللا سعيد المعني

(فرع عمان)فرع مسقط - سي اند الند دريلينج كونتراكتورز انك الجلندى علي سالم البوسعيدي

البروج لتقنية المعلوماتالجلندى مسعود سعيد المنذري

شركة تنمية نفط عمانالجلندى ناصر هالل الحبسي

بنك مسقطالحارث حمد سعيد الحجري

أبراج لخدمات الطاقةالحارث حمود سيف الرقادي

افضل لحلول النفط والغازالحارث سلوم جمعه الحارثي

الشركة العمانية لالتصاالتالحارث صالح حميد السيابي

مجموعة حمدان التجاريةالحارث عبدهللا حمد الغافري

شركة مسقط الوطنية للتطوير واالستثمارالحارث عبدهللا محمد الشيدي

العمانية للمناولة األرضيةالحارث محمد سعود المعشري

شركة صناعة الكابالت العمانيةالحارث محمد صالح الحارثي

الترابط الدولية ش م مالحبشي صالح موسى الحمادي

جلفار للهندسة والمقاوالتالحسن حمود أحمد المسكري

مصنع الوادي للمياه المعدنية الطبيعيةالحسن عبدهللا راشد الحارثي

النواصف الدولية للتجارةالحسن علي حمود العامري

شركة عبدالصمد القرشيالحسن محمد عبدهللا العمراني

شركة الخدمات الفنية وتفجير الصخورالحسن ناصر عبدهللا الراشدي

/شركة أضواء بحر العرب للتجارة و الخدمات  الحسناء عبدالرحمن أحمد العبرية

جلفار للهندسة والمقاوالتالحسين خميس عبدهللا العبري

جلفار للهندسة والمقاوالتالحسين سرور طريف العلوي

بنك مسقطالحسين علي سالم البهلولي

جال للتكنولوجياالحسين علي سعيد العبري

شركة اتصاالت التجارة والخدماتالحسين علي عوض العلوي

المحور للتكنولوجيا الطبيةالحسين علي محمد الراشدي

شركة الخدمات الفنية وتفجير الصخورالحسين ناصر عبدهللا الراشدي

شركه خط جرف للتجارهالحمدي نابت الخويفي المهري

شركة الخدمات الفنية الخاصةالحميدي صبيح سالم الوهيبي

شركة الخدمات الفنية الخاصةالخطاب أحمد هدوب الشكيلي

أجنيس أنترناشينال وشركائهالخطاب سعيد ناصر المياحي

شركة كهرباء مجانالخطاب عقيل عبدالنور الفارسي

الرموز الوطنيةالخطاب محمد سعيد الشكيلي

القرية الهندسيةالخطاب محمد عبدهللا المعمري

اإلسحاقي العالميةالخطاب محمد علي اإلسحاقي
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الداخليه للمنتجات االسمنتيهالخطاب يحيى عبدهللا الخروصي

أنوار المجد المتحدة للطاقةالخليل ابراهيم خليل الفارسي

نجد االهليهالخليل احمد عبدهللا السدي

(جينتكو  )الشركة العامة للتجارة والكهرباء الخليل أحمد ابراهيم أمبوسعيدي

افاق القريه للتجارهالخليل أحمد زاهر العبري

العدسة المحترفة للمشاريعالخليل أحمد سعيد أمبوعلي

اطياب للخدمات الفنيةالخليل أحمد عبدهللا العبري

شركة مرافي أسيادالخليل أحمد غالب البوسعيدي

شركة اتصاالت التجارة والخدماتالخليل أحمد يحيى ال ثاني

جلفار للهندسة والمقاوالتالخليل زاهر سليمان العبري

شركة مسقط الوطنية للتطوير واالستثمارالذيب ناصر ذيبان العلوي

شركة نابورس لخدمات الحفر بي فيالربيع أحمد حمد المحروقي

شركة النفط العمانيةالزبير خالد عبدهللا الزعابي

سولوسيس للمقاوالت والهندسةالزهراء ابراهيم باقر العجمية

شركة اريج للزيوت النباتية ومشتقاتهاالزهراء خلفان محمد الحارثية

ابراج ابرا العالميةالزهراء علي ناصر السعدية

الثعلب للبرمجياتالشفاء عبدهللا هالل الهادية

جامعة مسقطالشيماء خميس عبدهللا العبرية

مشاريع الشيماء الوطنيةالشيماء علي ابراهيم الرئيسية

شركة تاركتالشيماء موسى محمد البلوشية

بنك مسقطالصلت موسى حارث النبهاني

شركة الخدمات الفنية الخاصةالعبد علي محمد الوهيبي

وزارة الصحةالعذراء ابراهيم ناصر النبهانية

شركه آفاق صالله المتحده  للخدماتالعنود خلفان حميد الجابرية

أن أم سي للرعاية الصحيةالعنود خلفان خميس عبدالباقي

ابن الشيراوي للتجارهالعنود خليفه غريب الجابرية

وزارة الصحةالعنود سالم خلفان الريسية

الشركة الدولية لخدمات الحاسب االليالعنود سالم خميس العمرانية

القمر للحديد والصلبالعنود سعيد راشد المقبالية

وزارة الصحةالعنود سلطان حمد الحجرية

أنوار الشهامة للمشاريع المتميزةالعنود عمر سبيع السيابية

غيوم الشرقية لالبداعالعنود محمد خلفان الندابية

القمر للحديد والصلبالعنود محمد عبدهللا العجمية

أوكيو لشبكات الغازالعنود ناصر عبدهللا البريكية

االيوان الدوليه ش م مالعنود يعقوب يوسف البلوشية

هامه الوطنيةالغاليه صالح أحمد الحارثية

وزارة الصحةالغاليه عابد عبدهللا الحراصية
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(فرع عمان)سيل وجو للتجارة العامة الغاليه مبارك مصبح الحسنية

-عمان - وذرفورد لمعدات الزيت للشرق األوسط الغاليه ناصر راشد الكلبانية

اوبار المتحدة للخدمات والتجارةالغيث عبدهللا حمد الحارثي

شركة كيمجي العالميةالفاروق عادل رجب البلوشي

مركز البيانات السحابيةالفاروق ناصر علي الخياري

الكليه الحديثه للتجاره والعلومالفضل صالح سعيد المسكري

شركة رموز السلطنة للتجارة والمقاوالت تضامنيةالفن حمود علي الوهيبية

جاسم حمد ابراهيم محمد الرئيسي للتجارةالفن سليمان الصغير الفزارية

إيون مجانالقاسم سليمان سالم السيابي

الهيئة العامة للمياهالقاسم صقر زايد البوسعيدي

-عمان - وذرفورد لمعدات الزيت للشرق األوسط القاسم محمد حمود الكلباني

شركة مزون لأللبانالقاسم محمد سليمان العمري

ويلبور للحلول المتكاملةاللويهي سعيد محمد الدرعي

شركه ألفا للكهرباء والمقاوالتالليث سالم سعيد الشنفري

اينكو الدقم للصناعاتالماس جميل ربيع 

مؤسسة االنصاري التجاريةالمثنى ابراهيم محمد السيابي

الشركة الدولية لخدمات الحاسب االليالمثنى حسن عبدهللا الجابري

البنك االهليالمثنى حمد رشيد آل جمعه

شاطي الموج لالستثمارالمختار عبدهللا حبيب الشماخي

أبراج لخدمات الطاقةالمختار ياسر ناصر السليماني

إينرفليكس ميدل  إيستالمر سعيد عشير الحرسوسي

شركة المفاتيح الكهربائية المتطورة ش م مالمستهيل صالح علي المعمري

الشركة الوطنية العمانية للهندسة واالستثمارالمعتز سعيد سيف المنجي

جلفار للهندسة والمقاوالتالمعتز عبدهللا محمد المرشودي

الِسيف للمشاريع المتحدةالمعتصم أحمد حمد الهاشمي

أبراج لخدمات الطاقةالمعتصم حمد عبدهللا النعماني

بتروفاك اي اند سي عمانالمعتصم حمود سالم النظيري

أبراج لخدمات الطاقةالمعتصم حمود صقر الصقري

شركة الفالحيالمعتصم حمود عبدهللا الكليبي

شركه النبع للخدماتالمعتصم سالم علي الحارثي

سيمنسالمعتصم سعيد حارب الحضرمي

سعود بهوان للسياراتالمعتصم سعيد حمود الوهيبي

البركة للخدمات النفطيةالمعتصم سعيد سويد البادي

شركة المدينة للتأمينالمعتصم سيف راشد المعولي

بنك مسقطالمعتصم عبدهللا عبدالرحيم الخوري

بولور لوجيستكسالمعتصم عدنان ابراهيم الزدجالي

رمال الشرية للتجارةالمعتصم مبارك جمعه المخيني
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ماجد الفطيم هايبرماركتسالمعتصم مبارك عبدهللا العامري

تي ار لإلستشارات الهندسيةالمعتصم محفوظ صالح المعشري

أبراج لخدمات الطاقةالمعتصم محمد سالم المعمري

ارامكس مسقطالمعتصم موسى يوسف الزدجالي

الزواوي لتقنية الطاقة الهندسيةالمعتصم ناصر سعيد العويسي

معهد التدريب التقني واالداريالمعتصم يحيى ناصر الفهدي

مؤسسة الكاشد الحديثة للتجارة والمقاوالتالمعتمد خميس سالم العلوي

أبعاد الدولية لإلستثمارالمعتمد محمد سليم الصوافي

أوكيو لالستكشاف واالنتاجالمقداد أحمد حمد الحارثي

تكنلوجيا التعليم التفاعليالمقداد راشد علي النعماني

شركة تنمية نفط عمانالمقداد صادق تقي اللواتي

الهدف للتنمية واإلستثمارالملهم عادل حمود البوسعيدي

بنك مسقطالمناير عبدالرحمن عبدهللا البلوشية

فرع مسقط- اوكسيدنتال عمان انكربوريتد المنتصر أحمد علي المسروري

جلفار للهندسة والمقاوالتالمنتصر أحمد محمد النقبي

شركة عمان لإلستثمارات والتمويلالمنتصر جعفر ناصر العنبري

شركة عمان لإلستثمارات والتمويلالمنتصر خميس سالم الريامي

يوني موني للصرافةالمنتصر خميس سالم العلوي

سيمنسالمنتصر سعيد سيف المطيري

المجموعة العمانية الدوليةالمنتصر سليمان سعيد العبري

أوكيو للمصافي والصناعات البتروليةالمنتصر يعقوب سهيل الكيومي

شركه كاريليون علويالمنذر احمد محمد الرواحي

المنال لتنقية وتعبئة المياه المعدنيةالمنذر جمعه خميس الجابري

الشركة العمانية إلتصاالت المستقبلالمنذر جمعه سيف المزروعي

شركه كاريليون علويالمنذر حبيب اسماعيل آل سويد

الطاؤوس للخدمات الصناعيهالمنذر حمد سالم العلوي

الشركة العمانية لألبراجالمنذر خليفه حمد البريدي

شركة ورلي عمان للهندسةالمنذر راشد عبدهللا العميري

اسواق كيمجيزالمنذر سالم محمد الراشدي

اطياب للخدمات الفنيةالمنذر سعيد حمد العيسري

شركة خزان إلدارة خدمات االسنادالمنذر سعيد عبدهللا العموري

الكفاءة للخدمات الصناعيةالمنذر سعيد ناصر السعدي

شركة بهوان الهندسيةالمنذر سلطان راشد العامري

جلفار للهندسة والمقاوالتالمنذر سيف علي العامري

كاموسات مسقطالمنذر عبدهللا حمد المنذري

(شركة منطقة حرة)إكسير صحار للتجارة العامة المنذر علي درويش المعمري

فلج القريه الدوليةالمنذر محمد أحمد المعولي



الجهةاالسم  

أبراج لخدمات الطاقةالمنذر محمد ناصر الشكيلي

الشوامخ للخدمات النفطيةالمنذر محمد يحيى السيابي

مركز رامز للتسوقالمنذر ناصر خلفان الحوسني

الشركة الدولية لخدمات الحاسب االليالمها علي عبدهللا العبرية

(فرع عمان)فرع مسقط - سي اند الند دريلينج كونتراكتورز انك المهدي سعود محمد البريدي

االمتياز االول الراقيالمهلب عبدهللا محمد الهنائي

شركة المنصور الدوليةالمهناء عبدهللا حمود البراشدي

(القيد مرهون  )لولو مسقط للتسوق السريع المهند حافظ محفوظ الهنائي

القمر للحديد والصلبالمهند حسن خميس العجمي

شركة مزون لأللبانالمهند حمد عبدهللا النعماني

شركة صقور االبيض للتجاره و المقاوالتالمهند حمدان سليّم العبري

مؤسسة عمرانالمهند خميس سند الكلباني

السواري لألستثمارالمهند سعيد علي النوفلي

مصانع علي الشيهاني للمواد الغذائيةالمهند عبدهللا خميس البلوشي

شركة الخدمات الفنية الخاصةالمهند عبدهللا علي الشيراوي

أروب جولف ليمتدالمهند علي اسماعيل البلوشي

الشركة العمانية لالتصاالتالمهند علي طالب البلوشي

خط المعلوماتالمهند عيسى خميس الغيثي

شركة أسمنت  عمانالمهند مبارك محمد الرحبي

شركة المطاعم السياحية العالميةالمهند مبارك مرهون العبري

تشاينا ثيرد لإلنشاءات الكميائية المحدودةالمهند ناصر خلفان العامري

زاهب لألغذيةالمهند ناصر علي الحسني

التسنيم للمشاريع المحدودةالمهند هويدن محمد القريني

الحديثة للخدمات النفطيةالمهند يوسف يعقوب البلوشي

الشركة العمانية للتغليفالمؤثر سعيد خلفان الحارثي

شـركة دبليـو جي تــاولالمؤيد احمد سعيد المالكي

الي عمان لتكوير خام الحديد?شركة المؤيد خلف سعيد الشكيلي

عطايا الدولية لألستثمارالمؤيد سالم سعيد البريكي

شركة العنقاء للتشغيل والصيانةالمؤيد سالم عبدهللا المسكري

مصنع أسمنت صحارالمؤيد عامر محمد الصواعي

مكتب الزهراء للسفر والخدماتالنصر هالل شيخان العبري

دي اتش ال اكسبريس العالميه وشركاهالهام احمد عيد البلوشية

طاؤوس لالنظمة الزراعيةالهام جميل جمعه الحبسية

مستشفى جامعة السلطان قابوسالهام خلفان سعيد السليمية

دار الحداده الوطنيهالهام سعيد مبارك الزكوانية

مشاريع قمم البحار الوطنيةالهام سليمان علي الهنائية

وزارة الصحةالهام سيف سلطان الراشدية



الجهةاالسم  

مؤسسة الحبي للتجارة والمقاوالتالهذام هالل سالم الهنائي

شركة المدينة للتأمينالهنوف جمعه هالل الحسنية

القمر للحديد والصلبالهيثم خليفه سالم الكندي

اوتاد للطاقة والمشاريع ش م مالوضاح طالب سعيد المعولي

جوي الوكاس للصرافةالوعد عبدهللا خلفان المعمرية

شركة المدينة للتأمينالوليد خالد حمدان الميمني

العالمية للشبكة التجاريةالوليد خالد حمود المنظري

اإلنعكاس المتكاملالوليد خالد سعيد العوفي

منتجع برالجصهالوليد خالد مرهون الصبحي

الطيران العمانيالوليد خالد موسى الزدجالي

محسن حيدر درويشالوليد خالد يحيى الحسني

جلفار للهندسة والمقاوالتالوليد زاهر حمد الجابري

الواردات المميزة للخدماتالوليد سالم حمد الفارسي

شركه سوجكس عمانالوليد سليمان خلفان المحروقي

مالمح الريم الشاملةالوليد غابش مبارك السعدي

جلفار للهندسة والمقاوالتالوليد محمد حاجي داد محمد البلوشي

-شركة ترك عمان الوليد يونس سعيد القويطعي

شركة اتصاالت التجارة والخدماتالياس أحمد محمد البلوشي

الشركة العمانية الهندية للسمادالياس سعيد علي الخياري

مشاريع رمح مسقط للتجارةالياس محمد سعيد الدغيشي

شركة مزون لأللباناليحمد سالم علي اليحمدي

شركة صناعة االنابيب المحدودهاليزن يحيى خليفه االسماعيلي

البروج لتقنية المعلوماتاليسع سليمان حمد الخنجري

شركة الخدمات الفنية الخاصةاليسع عبدهللا محمد السناوي

سي بي أند آي أوروبا بي فياليقضان سعيد خلفان الحاتمي

مؤسسة المرداس الحديثةاليقظان حارب خميس البلوشي

شركة أحمدي للتجارةاليقظان حمود عامر الرواحي

الطاؤوس للخدمات الصناعيهاليقظان حمير بلعرب اليعربي

العمانية للمناولة األرضيةاليقظان خالد علي السالمي

الزاد العالميةاليقظان خليفه محمد الحوقاني

شركة عمان لإلستثمارات والتمويلاليقظان ساعد سعيد السعدي

عالم الشبكات الحديثةاليقظان طالب سعيد المخزومي

جلفار للهندسة والمقاوالتاليقظان عبدهللا سليمان الهنائي

شركة بهوان الهندسيةاليقظان فوزي سليمان الهنائي

شركة بهوان للمقاوالتاليقظان محمد سيف الفوري

الشركة الدولية لخدمات الحاسب االلياليقظان وليد ايوب الزدجالي

جوي الوكاس للصرافةاليمان يوسف مصبح الهدابية
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(فرع عمان)سيل وجو للتجارة العامة امال محمد علي العويسية

التسنيم للمشاريع المحدودةاماني خلفان حميد العميرية

المؤسسة العامة للمناطق الصناعيةاماني سالم سويد العامرية

القنوات لألعمال واإلنشاءاتاماني سالم سيف الصالحية

األولمبية للتجارةاماني سهيل سالم كشوب

الشركة العالمية لتقنية المعلوماتاماني عامر سعيد السيابية

شركه نحيز للتجاره والمقاوالتاماني عبدهللا خميس عبيدون

شركة ظفار للتأميناماني علي هالل الشريانية

شركة ريسوت لالسمنتاماني غانم علي فاضل

مؤسسه صقر الجنوب الحديثه للتجاره والمقاوالت اماني محمد احمد صفرار

الجوده العالية الدوليةاماني محمد خصيب المقبالية

وزارة الصحةاماني ناصر خلفان الحسنية

النجمة الملكية العالميةامتنان طالب قمبر بيت تيسير

شركه الشنفرى لاللمنيومامجد حمد سلوم الصلتي

شركة مياه الواحةامجد خميس سعيد بيت سلومي

جلفار للهندسة والمقاوالتامجد زايد مبروك البلوشي

المشاريع الهندسيه المتحدهامجد عمير ساعد الجنيبي

جلفار للهندسة والمقاوالتامجد محمد علي اليحمدي

شهى للمــواد الغذائية والتوابلامجد مطلوب الحبشي الغساني

شركة بن خوار الدولية للتجارة والمقاوالتامل خالد عوض النوبية

مدرسه مونتيسوري عمان الخاصهامل خميس درويش المعولية

شركة اتصاالت التجارة والخدماتامل سالم خلفان الحوسنية

القنوات لألعمال واإلنشاءاتامل سالم ناصر البلوشية

القطن للمشاريعامل سعيد محاد قطن

ابو منذر الزدجالي وشريكة للتجارةامل سعيد مرهون الحسنية

شركه النبع للخدماتامل سويد غريب الشامسية

مختبرات لونستارالفاامل طالب علي الغافرية

بي بي اكسبلوريشن ابسيلون ليمتدامل عبدالرحيم حميد الطوقية

شركة علي العبادي وشركائه للذهب والمجوهراتامل عبدهللا حسين سبعه اليافعي

مستشفى كيمز عمانامل مبارك حبن الغدانية

االفاق النيره للتجاره والمقاوالتامنه سعيد احمد قطن

مؤسسة ملتقى ظفار للتجارةامنه صالح عبدهللا العنسي

النجمة الملكية العالميةامنيات خالد رمضان بيت مبارك

بتروجيت و شركائها- شركة المشروعات البترولية امير خليفه ساعد الصولي

شركة بهوان الهندسيةامير عبدهللا راشد الشيدي

البروج لتقنية المعلوماتامير يوسف قسور العامري

مشاريع دانة الساحل الشاملةاميرة حمد راشد الزهيبية
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القرم للخدمات الزراعيةاميره سالم علي الخاطرية

ايقونة الخضراء للخدمات المتكاملةاميره سالم مانع الجهورية

مؤسسة زهير بن عثمان بن محمد العامودي للتجارةاميره عبدهللا عوض معروف

كي بي أم جياميره علي أحمد سليمان 

شركه النبع للخدماتاميره هديب نصيب المالكية

األولمبية للتجارةاميمه خميس نصيب بيت فدع

الجناح العالمياميمه سالم سيف المحروقية

النجمة الملكية العالميةاميمه سعيد نصيب بيت معد

شركة تنمية نفط عماناميمه صالح خميس المريخية

مؤسسه سيف سعيد سيف االخزمى للتجارةاميمه علي راشد المريكية

شركة تنمية نفط عماناميمه يعقوب مسلم الدروشية

اسطوره صور للتجارهامينه جمعه خميس المخينية

رمال مجان الذهبيةامينه خميس علي الصبحية

الساحل الفضي للتجارةامينه ربيع مبارك العريمية

شركة رمال الداخلية للتجارة و المقاوالتامينه رمدان سنجور الحجرية

مدرسة فاطمه الزهراء الخاصهامينه سالم محمد باعمر

شركه صالله لصناعه المستلزمات الطبيهامينه سعيد احمد الكثيرية

شركة بن رحابة الدولية للتجارةامينه سعيد مسلم جداد

نادي الطيران المدنيامينه يعقوب سالم التميمية

نارانجي هيرجي لتجهيزات الفنادق ش م ماناس غالم حسين عبدهللا البلوشية

حلول التجاره الدوليهانتصار اسحاق حمدان اليوسفية

الصخر الدولي لإلستشارات الهندسيةانتصار حمود محمد النوفلية

ريما للنفط والغاز ش م مانتصار زهران صقر اليحمدية

العقد الملون للتجارة ش م مانتصار سالم خالد البلوشية

الشركة الدولية لخدمات الحاسب االليانتصار سعود عامر الماجدية

النجمة الملكية العالميةانتصار عبدالحكيم عرفه كليب

شركة مسقط الوطنية للتطوير واالستثمارانتصار علي أحمد العزرية

الحلول الطبية األفضلانتصار محمد سيود الحسنية

مستشفى جامعة السلطان قابوسانتصار ناصر محمد الهميمية

برجاتي جالس الخليجانتظار أحمد محمد العبرية

شركة المها لما وراء البحارانس احمد محمد الزدجالي

شركه الشنفرى لاللمنيومانس صالح علي الحضرمي

ابهار المتكاملةانس عبدالرحيم صالح الزدجالي

جلفار للهندسة والمقاوالتانس مالك راشد الراسبي

شركة الخدمات الخاصة لحقول النفطانعام صالح غنيم الرحبية

انفال السعدي للتجارةانفال انس عائل السعدية

التمدن للتطويرانفال زاهر عامر الذهلية
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مؤسسة آماد للتجارةانفال عمر احمد الشنفرية

أركان لإلنشاءاتانفال نصر ناصر البهالنية

الكلية الدولية للهندسة واالدارةانوار خالد محمد الزدجالية

بوابة االعمال الدوليةانوار سالم حمود الهادية

صالح بن محمد بن حمد المعمري للتجارةانوار سالم محمد الشبلية

شركة ابو حاتمانوار محمد سالم الشكيلية

شركة حمد بن حمود العامرى واوالده للتجارةانور خميس عيسى الرقيشي

شركة ورلي عمان للهندسةانور سعيد خميس العلوي

نجد االهليهانور عبدهللا سالم باعمر

الشركة العامة للسياراتانور عمر سعيد بايعقوب المشيخي

أنوار المجد المتحدة للطاقةانور فاضل ضحي المسلمي

البروج لتقنية المعلوماتانور موسى درمحمد البلوشي

شركه الشنفرى لاللمنيومانيس عبدهللا سعيّد الرحبي

المنجز للتجارة والمقاوالتانيسه عبيد خميس الهنائية

االفاق النيره للتجاره والمقاوالتانيسه محمد علي الغسانية

الهندسة المتخصصة ش م ماياد اسماعيل خليل الرصاصي

الشركة العمانية إلعادة التأمينايمان احمد الهاد البلوشية

صيدلية ابن سيناءايمان احمد حابوب البلوشية

عمان للخدمات التعليميةايمان احمد محمد البحرية

لولو للصرافةايمان البطين شعبين 

درة الشمال لالعمالايمان أمين غالم البلوشية

شركة أحمدي للتجارةايمان بشير سليم الفرج

أشبيليه للخدمات العامهايمان جمعه سيف الصقرية

التقنية الرباعيةايمان حارب حمد المحروقية

المحيـــط للمطــاطايمان حمد مبارك البادية

اصول المعرفة لإلعمارايمان حمود محمد الندابية

فخر امواج للتجارةايمان خليفه سعيد التوبية

في.سي تي سي آي بي - سي بي آند آي ايمان خليفه محمد النجادية

شركة المطاعم السياحية العالميةايمان خميس سعيد البدرانية

وزارة الصحةايمان خميس علي العامرية

أركان لإلنشاءاتايمان درويش جمعه المعشرية

شركة صناعة الكابالت العمانيةايمان درويش رمضان البلوشية

مدرسه الهدى الخاصةايمان راشد سيف السعدية

منارة القمةايمان راشد مرهون السعدية

أيمـــان بنت ســالم الســـالميـةايمان سالم حميد السالمية

الطموح لتقنية المعلوماتايمان سالم سعيد الجابرية

مجمع الحكماني الطبي ش م مايمان سالم سليمان الحوسنية
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بنـك نـزوىايمان سالم عبدهللا العمرية

الوان الشمس المشعة للتجارةايمان سعيد حمدان الغيثية

صيدلية الحشارايمان سعيد ناصر الغدانية

شركة المناعة الشاملة للتجارة والمقاوالتايمان سلمان عبدهللا هبيس

شركه الرواحي الدوليهايمان سليمان سالم الرواحية

مستشفى جامعة السلطان قابوسايمان سليمان مسلم األغبرية

مشاريع المسافر لألعمالايمان سيف سلطان الحبسية

المحكم الوطنية للتجارة واألستثمارايمان طالب سليمان البلوشية

كي بي أم جيايمان طه محمد المعينية

مدرسة الباطنة العالميةايمان عبدهللا خلفان البلوشية

شركه نحيز للتجاره والمقاوالتايمان عبدهللا خميس عبيدون

الثوارة المتحدةايمان عبدهللا سعيد الحارثية

شركة عمان لإلستثمارات والتمويلايمان عبدهللا سعيد العبادية

مستشفيات ومستوصفات بدر السماءايمان عبدهللا محمد المجينية

النبع للتموين واالعاشة والخدماتايمان عبدالوهاب سالم العميرية

وسط الرميلة العالميةايمان عبود علي الريسية

االتحاد لخدمات ادارة النفاياتايمان علي مصبح المقبالية

شركه ظفار للمحاجرايمان عوض سليم بيت حارديت

شركة الفرس الدوليةايمان عيد سعيد السيفية

شركة الموج مسقطايمان فاروق سليمان الشهيبية

أميرة ظفار الشامله للتجارةايمان فتح عوض النويره

الحدود للتقنيةايمان كريم بخش شمبيه البلوشية

أركان لإلنشاءاتايمان مبارك محمد الشبلية

مؤسسه صقر الجنوب الحديثه للتجاره والمقاوالت ايمان محمد احمد أسلم الشحري

اميكو للمقاوالت ش م مايمان محمد سالم البوصافية

أجيال مجان الرائدة للتجارةايمان محمد سالم الشبلية

االفق للتجاره واالستثمارايمان محمد علي العبرية

بنك مسقطايمان محمد عيسى الهوتية

المجمع الذهبي الطبيايمان محمد نجيم المنذرية

بنك ظفارايمان مطر عبدهللا البادية

الناجي المتحدة للتجارة والمقاوالتايمان موسى جميل السعدية

روضة المستكشف الصغير الخاصة ش م مايمان ناصر محمد البلوشية

البروج لتقنية المعلوماتايمان ناصر محمد الغيالنية

وزارة الصحةايمان يحيى حمد اليوسفية

لؤلؤة الحارةايمان يوسف اسماعيل البلوشية

-عمان - وذرفورد لمعدات الزيت للشرق األوسط ايمن احمد سعود البوسعيدي

اكسيالنس لوجينجايمن احمد علي الفطيسي
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شركة بهوان الهندسيةايمن حمد حمود السليماني

التسنيم للمشاريع المحدودةايمن حمد سلوم الصلتي

الغالبي العالمية للهندسة والمقاوالتايمن حمد علي الحربي

جلفار للهندسة والمقاوالتايمن خميس سعيد الصالحي

الردان للتجارةايمن درويش غابش السعدي

جلفار للهندسة والمقاوالتايمن راشد غاشم الحسني

جامعة مسقطايمن سعد مبروك بيت سليم

الزواوي لتقنية الطاقة الهندسيةايمن سعيد علي البطاشي

بتروفاك اي اند سي عمانايمن سلطان مهنا القاسمي

شركة هبة االمل للتجارةايمن سليمان خميس السواقي

الدولية للعقارات والخدماتايمن مرهون سالم الهنائي

مؤسسة أيمن الفزاري للتجارةايمن مسلم سالم الفزاري

دانة نجد للتجارة والنقلايمن ناصر خميس الخاطري

الطيران العمانيايهاب عبدالوهاب عبدهللا البلوشي

شركه الشنفرى لاللمنيومايهاب فيصل عبدالسالم البلوشي

شركه النصر للبالط والمنتجات االسمنتيهايوب أحمد محمد المحاربي

بنك مسقطايوب سليمان علي الرواحي

أوكيو للمصافي والصناعات البتروليةايوب صالح علي الجعفري

شركة المها لما وراء البحارايوب عبدالرحيم داره البلوشي

بنك إتش إس بي سي عُمـــــــــانايوب محمود ايوب الزدجالي

مركز نور العين للتسوقإبتسام سعيد سالم العامرية

شركه الرواحي الدوليهإبتسام سليمان سالم الرواحية

بنك ظفارإبراهيم راشد سالم المسكري

(فرع عمان) (فرع عمان )بنك بيروت إبراهيم سعيد محمد الحسني

مشاريع النهضة لالعمال الشاملةإبراهيم عبدهللا سالمين الصبحي

اللوتس لالنشاءات واالستثمار العقاريإبراهيم محمد حمد الشرجي

تجارة المحترفينإخالص حمد سالم السليمانية

فرع عمان- كيو انترناشيونال كونسلتنس إخالص سالم مبارك المحرزية

ستاينـويخ عمـــــان.  ســيإخالص ناصر هالل الضويانية

عالم بيت الحداثــــه إدريس خميس سيف الرواحي

اطياب للصناعات الغذائيةإدريس عيسى محمد الفارسي

بابل العالميهإدريس مصبح راشد الجلنداني

المنظار الفضي العالي إسحاق أحمد علي العويسي

البروج لتقنية المعلوماتإسحاق سالم االسود الفارسي

مؤسسة بن ذيابإسحاق مبروك مبارك 

التسنيم للمشاريع المحدودةإسحاق يعقوب حمدون الجابري

خدمات الخليج للبتروكيماويات  والتجارةإسحاق يعقوب سالم الرحبي
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جلفار للهندسة والمقاوالتإسماعيل خصيف حميد الصالحي

اضواء البله للتجارهإسماعيل خميس إسماعيل البلوشي

أنوار المجد المتحدة للطاقةإسماعيل سالم خلفان السليمي

التسنيم للمشاريع المحدودةإسماعيل عبدهللا زعل الشعيبي

شركة انترناشيونال انسبكشن سيرفيسزإسماعيل علي حمدان الهنائي

تداول لألعمال والخدماتإسماعيل محمد سليمان المعمري

حياة للخدمات واإلستثمار ش م مإكرام الوليد زاهر الهنائية

كي بي أم جيإنتصار حمدان آدم الزدجالية

الحوريات األربعة للتجارةإنتصار عبدالغفور عيسى الزدجالية

البوصلة لخدمات النفطإيثار حكم سالم العبرية

ارامكس مسقطإيمان سعيد عامر العامرية

عمان للصرافهإيمان سليمان محمد الحاتمية

المدار للخدمات اللوجستيةإيمان عبدهللا درويش القاسمية

ابو عبدالرحمن الجابري للتجارةإيمان علي راشد العمرانية

تبيان للعقاراتإيمان محمد سعيد الريامية

المظلة الخضراء لتطوير األعمالإيمان ناصر عبدهللا الخروصية

شركة تنمية نفط عمانأبتسام علي محمد الوهيبية

بنك ظفارأبرار أحمد الل بخش البلوشية

مجمع المدينة الطبية الجديدةأبرار عبدهللا ابراهيم الزعابية

شركة المدينة للتأمينأبرار محمد سليم الراسبية

إطاللة القمر الذهبي للتجارةأبرار محمد عبدهللا الروشدية

شركه الشنفرى لاللمنيومأبراهيم زايد راشد الجلنداني

شركة النيزك للخدمات اللوجستية والتجارةأبوبكر عبدالرسول اسماعيل الزدجالي

شركة ورلي عمان للهندسةأبوبكر عثمان تاج البلوشي

مشاريع المرو الورديأبوبكر محمد يعقوب البلوشي

شركة أسواق الميـــرةأبي محمد مسعود الحارثي

شركة نيكلسون جونس وشركاه لالستشارات الهندسيهأثيل محمد سالم الفورية

الكلية الدولية للهندسة واالدارةأجود سعود سلطان المسكري

بنك مسقط.أحرار عادل فداحسين 

المجد العالمية المتحدةأحالم أحمد عمر الزدجالية

ركن اليقين العالميه للنفط والغازأحالم خليل مبروك الخصيبية

مستشفى جامعة السلطان قابوسأحالم سالم عبدهللا الشيدية

شركة عمان لإلستثمارات والتمويلأحالم سليمان ناصر العنقودية

غابة األرز للتجارةأحالم سيف مبارك العامرية

السرعة الجديدة للخدمات والمقاوالتأحالم عبدهللا حمد الفضيلية

القرن لنظم المعلوماتأحالم علي جعفر العبيدانية

وسط الرميلة العالميةأحالم علي حميد القاسمية
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وادي القصب العالمية تضامنيةأحالم علي عبدهللا الهنداسية

شهى للمــواد الغذائية والتوابلأحالم الحق قمبر السعدية

الصخر الدولي لإلستشارات الهندسيةأحالم محمد سيف العوفية

المها لالستشارات الهندسيةأحالم ناصر حميد الوهيبية

شاطئ مسقط إلدارة العقاراتأحمد ابراهيم صالح السيفي

(شركة منطقة حرة)شركة معالجة المعادن النفيسة و اإلستراتيجيةأحمد اسماعيل مبارك الهاشمي

مؤسسة الحبي للتجارة والمقاوالتأحمد أسعد زاهر الحراصي

شركة المقاوالت المصريه فرع مسقطأحمد بخيت مبارك الروشدي

ابطحي للمعدات الطبيةأحمد بدر درويش البلوشي

النجمة الملكية العالميةأحمد بدر زاهر بيت براكه

فرع عمان- لي اسوسيت ساوث اشيا برايفت لميتدأحمد بدر سعود الشرجي

مشاريع احمد بن بالل السعدي للتجارة والمقاوالتأحمد بالل مبارك السعدي

جلفار للهندسة والمقاوالتأحمد جابر سليمان الجابري

الشركة العامة للسياراتأحمد جمعه حسن الكعبي

شركة بهوان الهندسيةأحمد جمعه سالم الشحي

جلفار للهندسة والمقاوالتأحمد جميل ثني المشيفري

أعماق البحار الوطنية للتجارةأحمد حامد علي الوهيبي

شركة بهوان الهندسيةأحمد حامد مسعود الكثيري

البنك االهليأحمد حبيب سعيد الجابري

شركه الصقور البرونزيه الشامله للتجاره والمقاوالتأحمد حسن سهيل الحضري

شركة الحسن الهندسيةأحمد حسن عبيد العجمي

مستشفى جامعة السلطان قابوسأحمد حمد أحمد العلوي

هيئة تنظيم الكهرباءأحمد حمد حمود المحمودي

شركة مزون لأللبانأحمد حمد خميس البادي

مشاريع نور العرب الحديثة للتجارة والمقاوالتأحمد حمد سالم الهنائي

الشركة العمانية للغاز الطبيعي المسالأحمد حمد سريح العلوي

الشرق االوسط لالستشارات الهندسيهأحمد حمد سعيد الجهوري

مشاريع األقوات الطيبةأحمد حمد سعيد العامري

نزوى المتكاملة للعقاراتأحمد حمد سليمان الحضرمي

شركة مسقط الوطنية للتطوير واالستثمارأحمد حمد سيف الرواحي

أنوار المجد المتحدة للطاقةأحمد حمد صالح الهميمي

شركة الخدمات الفنية الخاصةأحمد حمد عبيد الربخي

التسنيم للمشاريع المحدودةأحمد حمد غاصب الغفيلي

شركة الخدمات الفنية الخاصةأحمد حمد محمد الصبحي

معهد بوليغلوت عمان ـأحمد حمد محمد المحروقي

المرحلة األولىأحمد حمد محمد المنجي

شركة أحمدي للتجارةأحمد حمد هاشل الرحبي
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كي بي أم جيأحمد حمد هالل اليحمدي

أن أم سي للرعاية الصحيةأحمد حمدان عبدهللا الرواحي

شركة الرسن توبرو االلكتروميكانيكيهأحمد حمدان محمد الرديني

القمر للحديد والصلبأحمد حمدان هالل الشامسي

شركة االجواء الرائعه للتجاره و المقاوالتأحمد حمود الصغير الحكماني

المنال لتنقية وتعبئة المياه المعدنيةأحمد حمود خميس الحسني

شركة الخدمات الفنية الخاصةأحمد حمود سالم العزري

اي بي بي ام الخليجأحمد حمود سعيد العامري

سميث انترناشونال لخدمات الخليج وشركاهمأحمد حمود سعيد المعولي

كسارات الشرقيةأحمد حمود سعيد الندابي

بيكر هيوزأحمد حمود سيف المزيني

جلفار للهندسة والمقاوالتأحمد حمود عبدهللا الشبيبي

مؤسسة الثلج الباردأحمد حمود محمد الحارثي

عمان لتطوير المنطقة االقتصاديةالخاصة بالدقمأحمد حمود محمد الصوافي

جلفار للهندسة والمقاوالتأحمد حمود محمد الطوقي

أحمد الجنيبي لألعمالأحمد حمود ياسر الجنيبي

الرموز الوطنية للخدمات الهندسيةأحمد حميد جمعه العزيزي

الشوامخ للخدمات النفطيةأحمد حميد حبيب العاصمي

جلفار للهندسة والمقاوالتأحمد حميد حمد العامري

بهوان و فيوليا ووترأحمد حميد راشد الريامي

جلفار للهندسة والمقاوالتأحمد حميد علي الفارسي

اينكوللهندسةوالتصنيع والتجارةوالمقاوالت المدنيةأحمد حميد مبارك الشعيلي

الشركة العمانية القطرية لالتصاالتأحمد حميد محمد البرواني

شركة مزون لأللبانأحمد خالد عبيد العامري

شركة التواصل للطاقة العالميةأحمد خديم سالم الشعيلي

شركه الشنفرى لاللمنيومأحمد خصيب صالح الذهلي

الشركة العمانية إلتصاالت المستقبلأحمد خصيب ناصر المخمري

القمر للحديد والصلبأحمد خلف سعيد الجابري

شركة مزون لأللبانأحمد خلف غريب الزعابي

شركة صناعة الكابالت العمانيةأحمد خلف محمد المسقري

مركز الهندسة القيمةأحمد خلفان حميد المحروقي

شركة محمد البرواني لخدمات النفطأحمد خلفان حميد المكدمي

الشركه الوطنيه للتمويلأحمد خلفان سعود أمبوسعيدي

نزوى المتكاملة للعقاراتأحمد خلفان سعود أمبوسعيدي

احمد بن خلفان بن سعيد السعيديأحمد خلفان سعيد السعيدي

اينكوللهندسةوالتصنيع والتجارةوالمقاوالت المدنيةأحمد خلفان سليمان اليحمدي

صور للفنادق العالميةأحمد خلفان عديم البطاشي



الجهةاالسم  

جلفار للهندسة والمقاوالتأحمد خلفان علي النعيمي

التبصر لتقنية المعلوماتأحمد خلفان مبارك الحنظلي

الشركة الوطنية للصناعات الدوائيةأحمد خلفان محسن الرحبي

الرموز الوطنية فيولياأحمد خلفان محمد الحبسي

دبليو إيت شيبينج للتجارةأحمد خلفان محمد الحسني

العالمية لألبنية الخضراءأحمد خلفان محمد الحكماني

أوكيو للمصافي والصناعات البتروليةأحمد خلفان محمد الغيثي

ظفار للسياراتأحمد خلفان مرهون الحاتمي

ماجد الفطيم هايبرماركتسأحمد خليفه حمد الشعيلي

-عمان - وذرفورد لمعدات الزيت للشرق األوسط أحمد خليفه سالم الشكيلي

البروج لتقنية المعلوماتأحمد خليفه سعيد البرامي

شركة مزون لأللبانأحمد خليفه سعيد الشريقي

الشركة الدولية لخدمات الحاسب االليأحمد خليفه سيف الغاربي

وعد العالميه للتجارةأحمد خليفه محمد الصولي

سويزأحمد خليفه محمد الهاجري

ناشيونال أويل ول فاركو مسقطأحمد خميس حمد البراشدي

المها للخدمات واالستثمارأحمد خميس حمد السناني

كلية الدراسات المالية والمصرفيةأحمد خميس حمدان الهادي

جلنار للسياحةأحمد خميس سعود العامري

المجموعة العمانية الدوليةأحمد خميس سعيد الفارسي

شركة تاول للخدمات الهندسيةأحمد خميس سلوم الهنائي

المها للصناعات الغذائيةأحمد خميس سليمان المزروعي

الرمال للخدمات الفنيه الشاملهأحمد خميس صالح الصالحي

شركة مسقط الوطنية للتطوير واالستثمارأحمد خميس علي الشكيلي

التسنيم للمشاريع المحدودةأحمد خميس محمد المقبالي

مشارريع أيام زمان المتميزةأحمد خميس ناصر الحمداني

القرية الهندسيةأحمد خميس ناصر الهنائي

أنوار المجد المتحدة للطاقةأحمد خيرهللا سعيد العريني

فندق سيتي سيزنز مسقطأحمد داؤد سعيد البلوشي

األكسير لألنظمة الطبيةأحمد درويش حمد االخزمي

سعود بهوان للسياراتأحمد درويش سعيد الحمداني

الهيئة العامة للطيران المدنيأحمد درويش يوسف الفارسي

دلمر لالستشارات الهندسية.أحمد دلمر أحمد 

ركن اليقين العالميةأحمد راشد حمدان العامري

عمان للبيانات الرقميةأحمد راشد سالم الشكيلي

شركة المدينة للتأمينأحمد راشد سالم الهنائي

الذكاء الهندسي للخدمات والتجارةأحمد راشد سعيد العامري
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تمكين الحديثةأحمد راشد سعيد العدوي

شركة المشروعات البترولية واالستشارات الفنية بتروجيتأحمد راشد عبدهللا الغيثي

الموارد الفنية الشاملةأحمد راشد عبدهللا الفارسي

/سهول الحبيبه للتجارة أحمد راشد عبود الدرعي

المتحدة الدارة المنشآت والخدماتأحمد راشد عبيد المزاحمي النعيمي

المركز العماني للطالء الصناعيأحمد راشد محمد الخروصي

رونق الفاو الالمعأحمد راشد هاشل الرشيدي

الصرح للتجارة والمقاوالتأحمد ربيع سبيت العريمي

الشركة الدولية لخدمات الحاسب االليأحمد زاهر سيف الجابري

مغامرات صحراء مسقط للسياحةأحمد زايد سيف الحبسي

شركة ورلي عمان للهندسةأحمد زهران سعود الرميضي

ديمة الصحراء للتجارةأحمد زهران محمد الكندي

شركة الواحة للتجارة والمعداتأحمد ساعد هديب الشبيبي

الشركة العامة للسياراتأحمد سالم أحمد الجعدي

شركة المنصور الدوليةأحمد سالم بطي الحرسوسي

ركن اليقين العالميةأحمد سالم حبين الحبسي

عمان- شركة شل للتنمية  أحمد سالم حمد البراشدي

صاللة للخدمات التجارية والصناعية ش م مأحمد سالم حميد الكلباني

شركة المشروعات البترولية واالستشارات الفنية بتروجيتأحمد سالم خاطر المقبالي

أشرف و سام للتجارة ش م مأحمد سالم خلفان السالمي

جلفار للهندسة والمقاوالتأحمد سالم خلفان المالكي

بنك صحار الدوليأحمد سالم خليفين الشكيلي

شركة الرسن توبرو االلكتروميكانيكيهأحمد سالم خميس الناصري

الثبات القابضةأحمد سالم راشد الفراجي

صافي العالميةأحمد سالم ساعد الشماخي

الهائل النتاج السيراميكأحمد سالم سعيد الجديلي

اطياب للخدمات الفنيةأحمد سالم سعيد الحارثي

صحارى صنعاء للتجارة ش م مأحمد سالم سعيد الحارثي

التسنيم للمشاريع المحدودةأحمد سالم سعيد الحبسي

أنوار المجد المتحدة للطاقةأحمد سالم سعيد المنعي

الي عمان لتكوير خام الحديد?شركة أحمد سالم سيف المعمري

المؤسسة العامة للمناطق الصناعيةأحمد سالم شامس الحجري

بي اس اي مارين قلهاتأحمد سالم عبدهللا البادي

الشركة العامة للسياراتأحمد سالم عبدهللا الصقري

جلفار للهندسة والمقاوالتأحمد سالم عبدهللا المشايخي

البروج لتقنية المعلوماتأحمد سالم عبدهللا المنوري

أنوار المجد المتحدة للطاقةأحمد سالم عبيد الحراصي
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نسائم صحار الذهبية للتجارة توصيةأحمد سالم عبيد الشبلي

الحديثة للخدمات النفطيةأحمد سالم علي الدرعي

أنوار المجد المتحدة للطاقةأحمد سالم علي العويسي

بشائر الخليج للمشاريع والخدمات الفنيةأحمد سالم علي المقبالي

الشركة العامة للسياراتأحمد سالم محمد الحارثي

ويلبور للحلول المتكاملةأحمد سالم محمد الحجري

شركة الخدمات الفنية الخاصةأحمد سالم محمد الحراصي

الشركة العمانية لتنمية االستثمارات الوطنيةأحمد سالم محمد الحضرمي

خدمات مسقط الدوليةأحمد سالم محمد الراجحي

شركة المشروعات البترولية واالستشارات الفنية بتروجيتأحمد سالم محمد الشامسي

سعيد الشامسي للتجارةأحمد سالم محمد العبري

جلفار للهندسة والمقاوالتأحمد سالم محمد الغزالي

التقنية العالية لخدمات النفط والغازأحمد سالم محمد المهري

أنوار المجد المتحدة للطاقةأحمد سالم مسعود العبري

الشركة الوطنية للحفريات والخدمات ش م مأحمد سالم ناصر الوردي

ديسون إلكتريك اند كوميونكيشنأحمد سالم ناصر الوهيبي

المجموعة العمانية الدوليةأحمد سامي خير 

مناظر الصحراء للتجارةأحمد سبيّع محمد السباعي

التسنيم للمشاريع المحدودةأحمد سعد مسعود الهنائي

جلفار للهندسة والمقاوالتأحمد سعيد أحمد الهنائي

شركة الخدمات الفنية الخاصةأحمد سعيد جميل الشيادي

أنوار المجد المتحدة للطاقةأحمد سعيد حمد الرواحي

.م.شركةجلوبال لالنظمة الكيميائيةوالصيانةالمحدودة شأحمد سعيد حمد الساعدي

أنوار المجد المتحدة للطاقةأحمد سعيد حمد الهاشمي

شركة الجحافي العالميهأحمد سعيد حمود الجحافي

شركة ابو سعيد النعماني للتجارة والمقاوالتأحمد سعيد حمود الصوافي

المطلق الدوليه ش م مأحمد سعيد خلفان السيابي

مؤسسة االنصاري التجاريةأحمد سعيد خميس السنيدي

شركه سوجكس عمانأحمد سعيد خميس الهنائي

جلفار للهندسة والمقاوالتأحمد سعيد درويش البحري

األفق لتكنولوجيا الذكاء األصطناعي والطيارات المسيرةأحمد سعيد راشد الحوقاني

سيح السرية للهندسةأحمد سعيد راشد الدرعي

جلفار للهندسة والمقاوالتأحمد سعيد ربيع الغيالني

المحزم الفضي لالستثمارأحمد سعيد سالم البطاشي

البيت السريع لالنشاء والتعميرأحمد سعيد سالم البوسعيدي

بتروجيت و شركائها- شركة المشروعات البترولية أحمد سعيد سالم السعيدي

شركة المها لما وراء البحارأحمد سعيد سالم القرني
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شركة اتحاد المقاولين العمانيةأحمد سعيد سالم الوردي

شركة الكرامه الهندسية تضامنيةأحمد سعيد سعد رعفيت

مجموعة شركات الرموز الوطنيةأحمد سعيد سلطان العويسي

شركة تنمية نفط عمانأحمد سعيد سليّم الشبيبي

مستشفى خط الحياةأحمد سعيد سليم الحسني

التسنيم للمشاريع المحدودةأحمد سعيد سيف القريني

في.سي تي سي آي بي - سي بي آند آي أحمد سعيد صقر الجابري

جلفار للهندسة والمقاوالتأحمد سعيد طارش البادي

فرع عمان_ سي سي اينرجي ديفالوبمنت ش م ل أحمد سعيد عامر الصبحي

زوايا للتجارة و المقاوالتأحمد سعيد عبدهللا البوسعيدي

أنوار المجد المتحدة للطاقةأحمد سعيد عبدهللا التوبي

أميك فوستر هويلر لالستشارات الهندسيهأحمد سعيد عبدهللا الحارثي

أنوار المجد المتحدة للطاقةأحمد سعيد عبدهللا العنقودي

اينكو الدقم للصناعاتأحمد سعيد عبدهللا الوهيبي

شركة المشروعات البترولية واالستشارات الفنية بتروجيتأحمد سعيد علي السعيدي

شركة مرافي أسيادأحمد سعيد علي الشيزاوي

شركة الخدمات الفنية الخاصةأحمد سعيد علي المنذري

جامعة ظفارأحمد سعيد علي جعبوب

الرموز الوطنية للخدمات الهندسيةأحمد سعيد غابش البهلولي

محالت و مخبز شاطىء صحارأحمد سعيد غريب البوسعيدي

زهرة سني للتجارهأحمد سعيد مبارك الشكيلي

شهب الجنوب المتميزة للتجارةأحمد سعيد محسن المسكري

جلفار للهندسة والمقاوالتأحمد سعيد محمد البادي

شركه النبع للخدماتأحمد سعيد محمد الجهوري

مركز سلطانأحمد سعيد محمد الرحبي

ركن اليقين العالميه للنفط والغازأحمد سعيد محمد السناني

شركة بهوان الهندسيةأحمد سعيد محمد الهاللي

(فرع عمان)فرع مسقط - كود ديزاين المحدوده أحمد سعيد مسعود الهنائي

المبتكر للنفط والغازأحمد سعيد هالل الحبسي

.فرع مسقط . هاليبورتون ورلدوايد المحدوده  أحمد سلوم حميد الوهيبي

عبدالعزيز واخوانهأحمد سليّم سالم الشكيلي

االصاله المعاصره للتجارهأحمد سليم خادم السعدي

الشركة الوطنية للصناعات الدوائيةأحمد سليم سالم الحراصي

العالميه لتطوير المشاريع الصناعيهأحمد سليمان جمعه الحسني

فرع مسقط- اوكسيدنتال عمان انكربوريتد أحمد سليمان حبيب الشقصي

عبدهللا بن حمود بن محمد الشكيلي للتجارةأحمد سليمان حمد المزروعي

التراميم للمشاريع الشاملةأحمد سليمان سعيد الصبحي
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أنوار المجد المتحدة للطاقةأحمد سليمان سيف المعمري

شركة الخدمات الفنية الخاصةأحمد سليمان شامس األغبري

آرا للبترول واألستكشاف واألنتاجأحمد سليمان صالح الراجحي

أنوار المجد المتحدة للطاقةأحمد سليمان عبدهللا الحارثي

النواه لألعمال المتميزةأحمد سليمان عبدهللا الكلباني

الشركة الوطنية لخدمات الهاتف المحدودةأحمد سليمان علي المصلحي

شركة بهوان للمقاوالتأحمد سليمان علي النعماني

ملك الصحراءأحمد سليمان ماجد العوفي

أبراج لخدمات الطاقةأحمد سليمان محمد الفزاري

واحات المجد الدولية ش م مأحمد سليمان مناخر الفارسي

جوهرة للمجوهراتأحمد سليمان ناصر الحمداني

مزايا مرباط المثاليةأحمد سهيل محمد العمري

(توكو  )الشركة العمانية لالنشاءات  أحمد سويبق بخيت ثوعار

م0م0ش -شركة الصاروج لالنشاءات أحمد سيف احمد المسعودي

خدمات الخليج للبتروكيماويات  والتجارةأحمد سيف أحمد الجابري

القمر للحديد والصلبأحمد سيف حارب السعيدي

ترك عمان الشماليةأحمد سيف حمد الجساسي

أنوار المجد المتحدة للطاقةأحمد سيف خلف الجهوري

شركة يونيكاي وشركائهاأحمد سيف خلفان الحوسني

كول تريندز لالستثمارأحمد سيف خلفان الرواحي

شركه كاريليون علويأحمد سيف خميس الحوسني

شركة الصناعات العربية للدعم الفنيأحمد سيف سالم الخنبشي

شركة عمان لإلستثمارات والتمويلأحمد سيف سالم الشكري

التسنيم للمشاريع المحدودةأحمد سيف سالم القريني

شركة مسقط الرائدة للرخامأحمد سيف سعيد النيري

ثيروكير الخليج للمختبراتأحمد سيف سليمان الكلباني

المريخ للتنمية واإلستثمارأحمد سيف عبدهللا الجابري

مستشفى جامعة السلطان قابوسأحمد سيف عبدهللا الغافري

شركة الحسن الهندسيةأحمد سيف علي السيفي

عقود الخليج المتميزة للتجارة والمقاوالتأحمد سيف علي الشبلي

شركة بهوان الهندسيةأحمد سيف محمد السريحي

المشاريع الهندسيه المتحدهأحمد سيف محمد المحروقي

الشوامخ للخدمات النفطيةأحمد شنون سليّم الهديفي

الشركة الصينية ألنابيب البترول والهندسة المحدودةأحمد شنين حمد اليعقوبي

الزواوي لتقنية الطاقة الهندسيةأحمد صالح احمد العيسري

مطاعم ال داودأحمد صالح خميس الهدابي

بي جي بي لخدمات النفط والغازأحمد صالح سليم الهاشمي
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مناهل الباطنةأحمد صالح مهدي 

أبراج لخدمات الطاقةأحمد صقر سليمان الشقصي

محالت و مخبز شاطىء صحارأحمد طالب علي القرطوبي

شركة الكهرباء القابضهأحمد طفيل الرحمن مجيب الرحمن 

شركة عمان لإلستثمارات والتمويلأحمد عادل أحمد العجمي

شركه سوجكس عمانأحمد عامر سالم الصبحي

شركة كهرباء مزونأحمد عامر سليمان العبري

هايفلكس لخدمات المياهأحمد عامر مسلم القلهاتي

اتحاد الصرح العالمية ش م مأحمد عباس الحاج شهمراد البلوشي

شركه الخدمات الموسميه ش م مأحمد عبدالحليم عبدهللا المنذري

أبالتوأحمد عبدالرحمن شامس المعولي

محطة ابتكار المستقبلأحمد عبدالرحمن فندوك الزدجالي

بنـك نـزوىأحمد عبدالرزاق علي الصباغ

العمانية للمناولة األرضيةأحمد عبدالعزيز محمود الرئيسي

ابطحي للمعدات الطبيةأحمد عبدالكريم عبدهللا البلوشي

شركه حمراء الدروع للخدمات النفطيةأحمد عبدهللا الحمدي الدرعي

الفاتح لالستثمارأحمد عبدهللا أحمد البلوشي

شركة الخدمات الفنية الخاصةأحمد عبدهللا أحمد الرواحي

الشركة العامة للسياراتأحمد عبدهللا أحمد الشبلي

شركة مصطفي سلطان لالتصاالتأحمد عبدهللا أحمد المعولي

أنوار المجد المتحدة للطاقةأحمد عبدهللا بديو الهطالي

سهل الرحمات للتجارةأحمد عبدهللا جمعه البلوشي

الشركة العامة للسياراتأحمد عبدهللا حمد السالمي

شركة كهرباء مزونأحمد عبدهللا حميد البحري

أنوار المجد المتحدة للطاقةأحمد عبدهللا حميد الجهوري

شركة المها لما وراء البحارأحمد عبدهللا حميد المعمري

أحمد بن عبدهللا البادي للتجارةأحمد عبدهللا خميس البادي

أنوار المجد المتحدة للطاقةأحمد عبدهللا سالم اإلسماعيلي

شراع صحم  المميز للتجارة والمقاوالتأحمد عبدهللا سالم البادي

مختبرات لونستارالفاأحمد عبدهللا سالم الجابري

شركة اتحاد المقاولين العمانيةأحمد عبدهللا سالم الخميسي

فرع مسقط- اوكسيدنتال عمان انكربوريتد أحمد عبدهللا سالم الرقيشي

شركه الشنفرى لاللمنيومأحمد عبدهللا سالم السعيدي

نافون الدوليةأحمد عبدهللا سالم الشريقي

العربية اللوجستيةأحمد عبدهللا سالم الغافري

جلفار للهندسة والمقاوالتأحمد عبدهللا سعيد الرحبي

الي عمان لتكوير خام الحديد?شركة أحمد عبدهللا سعيد الشبلي
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الخليج للحلول البتروليهأحمد عبدهللا سليّم الربعاني

أنوار المجد المتحدة للطاقةأحمد عبدهللا سليمان المشرفي

.فرع عمان .حبيب بنك المحدود    أحمد عبدهللا سيف الحوسني

طالل األخزمي الدوليةأحمد عبدهللا شمبيه البلوشي

ابن السرحني للخدمات المتكاملةأحمد عبدهللا صالح البهالني

المظلة الخضراء لتطوير األعمالأحمد عبدهللا صالح الفارسي

شركة الحسن الهندسيةأحمد عبدهللا عبدهللا الحوماني

شركة عمان لإلستثمارات والتمويلأحمد عبدهللا علي العريمي

الشوامخ للخدمات النفطيةأحمد عبدهللا علي المزروعي

شركة مزون لأللبانأحمد عبدهللا علي الميمني

مشاريع اليماني الشاملة ش م مأحمد عبدهللا عمير الشبلي

بنك مسقطأحمد عبدهللا عيسى البلوشى

ماجد الفطيم هايبرماركتسأحمد عبدهللا غالم البلوشي

ريما للنفط والغاز ش م مأحمد عبدهللا ماجد العميري

جلفار للهندسة والمقاوالتأحمد عبدهللا مبارك الجوي العريمي

شركة ورلي عمان للهندسةأحمد عبدهللا محمد البوسعيدي

الشوامخ للخدمات النفطيةأحمد عبدهللا محمد الحارثي

مرتفعات مجان للتجارة أحمد عبدهللا محمد الخنبشي

فجر مسقط المتطورةأحمد عبدهللا محمد العمري

شركة النيزك للخدمات اللوجستية والتجارةأحمد عبدهللا محمد الفزاري

العربية اللوجستيةأحمد عبدهللا محمد الناصري

بشائر الخليج للمشاريع والخدمات الفنيةأحمد عبدهللا مراد البلوشي

ماموثأحمد عبدهللا مراد البلوشي

أحمد بن عبدهللا بن مسعود الشبلي للتجاره والمقاوالتأحمد عبدهللا مسعود الشبلي

الهدف للتنمية واإلستثمارأحمد عبدهللا هالل الرمحي

البروج لتقنية المعلوماتأحمد عبدالمجيد محمد البلوشي

شركة مزون لأللبانأحمد عبيد سالم الوهيبي

ترس المعلوماتأحمد علي أحمد اإلسماعيلي

احمد بن علي البوصي و ولده توصيةأحمد علي أحمد البوصي

فرع مسقط- اوكسيدنتال عمان انكربوريتد أحمد علي أحمد النعماني

منارة الخوض للتجارة والمقاوالت ش م مأحمد علي جعفر 

حبروتأحمد علي حبيب الهنائي

ماجد الفطيم هايبرماركتسأحمد علي حسن الغيثي

افاق االتحاد الوطنية للتجارة والمقاوالتأحمد علي حسن الفارسي

شركة اتصاالت التجارة والخدماتأحمد علي حميد الربعاني

تكنيمونتأحمد علي حميد بني سعد

شركة تاول لإلنشاءأحمد علي خديم الجابري
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في.سي تي سي آي بي - سي بي آند آي أحمد علي خلفان المزروعي

جلفار للهندسة والمقاوالتأحمد علي خلفان الهنائي

أوكيو للمصافي والصناعات البتروليةأحمد علي خميس المزروعي

اكسيالنس لوجينجأحمد علي راشد الهنائي

شركة مسقط اوفرسيزأحمد علي زاهر البوسعيدي

مطاعم ال داودأحمد علي ساعد السيابي

شركة الخدمات الفنية الخاصةأحمد علي سالم الداودي

شركة الحسن الهندسيةأحمد علي سالم الشيادي

-المحيط االطلسي المتميز للتجارة   أحمد علي سالم المقبالي

شركة ريسوت لالسمنتأحمد علي سالم فاضل

بشائر الخليج للمشاريع والخدمات الفنيةأحمد علي سلطان الخزيمي

الشركة العمانية إلدارة النقل والطرقأحمد علي سليمان البلوشي

شركة المطاعم السياحية العالميةأحمد علي سليمان الحبسي

العربية اللوجستيةأحمد علي سيف القيوضي

القمر للحديد والصلبأحمد علي عبدهللا الذهلي

مشاريع أبو مالك الشيدي للتجارة أحمد علي قاسم الشيدي

سيح السرية للهندسةأحمد علي مبارك الهاشمي

عيون البحر المتميزهأحمد علي محمد البلوشي

شمال خضراوين للتجارةأحمد علي محمد البلوشي

شركة بهوان الهندسيةأحمد علي محمد الشحي

شركة عمان لإلستثمارات والتمويلأحمد علي محمد العريمي

الشركة العمانية المتحدة للتأمينأحمد علي محمد اللواتي

المركز العمانى لتموين حقول النفط ش م مأحمد علي هاشم الذهب

شركة محمد البرواني لخدمات النفطأحمد عمر عبدهللا الفرقاني

الشركة العالمية للمحاجرأحمد عوض أحمد عفرة الشنفري

الرسن وتوبرو للصناعات الهندسية الثقيلةأحمد عيسى حيدر الفيروز

أنوار المجد المتحدة للطاقةأحمد عيسى سالم المالكي

الشركة العمانية للنطاق العريضأحمد عيسى سيف الراشدي

الخط اآللي للتجارةأحمد عيسى قاسم البلوشي

شركة الحسن الهندسيةأحمد عيسى محمد البلوشي

شعاع الباطنة الماسي للتجارة والمقاوالتأحمد عيسى محمد البلوشي

شركة كهرباء مزونأحمد غانم حمد المشرفي

جلفار للهندسة والمقاوالتأحمد فايل حمد العويسي

شركة تنمية نفط عمانأحمد فريش محمد اليحيائي

اعمار المدينه المشرقه للتجارة والمقاوالتأحمد قاسم محمد الشرقي

مشاريع الثقة المتكاملةأحمد كرم نورمحمد البلوشي

الشركة العمانية للنطاق العريضأحمد ماجد سعيد الدرمكي
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عبدهللا بن حمود بن محمد الشكيلي للتجارةأحمد ماجد سعيد المحروقي

الشركة الدولية لخدمات الحاسب االليأحمد ماجد ناصر الربيعي

نور مخا العالميةأحمد مبارك حمد المخيني

كي سي اي ديوتج للطاقةأحمد مبارك حميد الوحشي

سعيد بن راشد اليحيائي للتجارةأحمد مبارك خلفان الوحشي

بيويتي ايفو للخدماتأحمد مبارك خلفان آل عبدالسالم

روافد حلة الحصن للمقاوالت توصيةأحمد مبارك سالم البادري

مؤسسة أحمد بن مبارك بن سالم الزرعي للتجارة والمقاوالتأحمد مبارك سالم الزرعي

شركة بهوان الهندسيةأحمد مبارك سعيد الحبسي

إتحاد مسقط الوطنيةأحمد مبارك سيف الفارسي

مستشفيات ومستوصفات بدر السماءأحمد مبارك عبدهللا السناني

شركة الخدمات الفنية الخاصةأحمد مبروك علي الشرجي

الشوامخ للخدمات النفطيةأحمد مبروك علي المحيظري

الشركة الوطنية العمانية للهندسة واالستثمارأحمد محبوب هوب البلوشي

سداب للرحالت البحريهأحمد محفوظ علي الفارسي

أحمد بن محمد بن إبراهيم بن محمد الزعابي للتجارةأحمد محمد ابراهيم الزعابي

فرع مسقط- اوكسيدنتال عمان انكربوريتد أحمد محمد احمد المحروقي

اتحاد الصرح العالمية ش م مأحمد محمد احمد الوشاحي

الشركه العمانيه لنقل الكهرباءأحمد محمد أحمد البرواني

االنطباع للتسويقأحمد محمد أحمد الحبسي

شركة مزون لأللبانأحمد محمد حمد البريكي

مؤسسة ثراء الدقم الشاملة للتجارة والمقاوالتأحمد محمد حمد الجنيبي

شركة المها لما وراء البحارأحمد محمد حمد الشعيلي

ركن اليقين العالميةأحمد محمد حمد المجيهلي

أنوار المجد المتحدة للطاقةأحمد محمد حمدان الديهني

البركة للخدمات النفطيةأحمد محمد حمدون السناوي

جلفار للهندسة والمقاوالتأحمد محمد حميد الحسني

التاريخ المتكامل للتجارة والنقل البريأحمد محمد حميد المالكي

شروق شناص المميزةأحمد محمد خليفه الهنائي

جلفار للهندسة والمقاوالتأحمد محمد خميس العجمي

شركة الفواكة الطازجة المتحدةأحمد محمد راشد الحوسني

الباطنه للمعدات ش م مأحمد محمد سالم البادي

المؤسسة العامة للمناطق الصناعيةأحمد محمد سالم الجابري

الخليجيه لخدمات الطاقهأحمد محمد سالم الرزيقي

الخليلي للكهرباءأحمد محمد سالم الرمضاني

وير سوليوشنزأحمد محمد سالم العبري

أبراج لخدمات الطاقةأحمد محمد سالم العبري



الجهةاالسم  

شركة خدمات الكمبيوتر العمانيةأحمد محمد سالم المعمري

مركز الهندسة القيمةأحمد محمد سالم المعمري

مؤسسة سالم بن مسلم بن بخيت صوناخ للتجارةأحمد محمد سالمين البادي

ريف المراغ للتجارةأحمد محمد سعيد البلوشي

مجموعة عاقب لبيع الحديد والخردةأحمد محمد سعيد السيابي

شركة صناعة االنابيب المحدودهأحمد محمد سعيد المسكري

الشركة العمانية لالتصاالتأحمد محمد سعيد الندابي

أوكيو للمصافي والصناعات البتروليةأحمد محمد سعيد بني عرابه

الشركة الصينية ألنابيب البترول والهندسة المحدودةأحمد محمد سليمان الريسي

العربية اللوجستيةأحمد محمد سليمان الشكيلي

النماء للدواجنأحمد محمد سليمان النزواني

شركة عمان لإلستثمارات والتمويلأحمد محمد سليمان بني عرابه

فهود لحلول الطاقةأحمد محمد سويلم الكاسبي

الشركة العمانية العالمية لالتصاالتأحمد محمد سيف البطاشي

مختبر األحالم للتكنولوجياأحمد محمد صالح الشهاب

شركة الحسن الهندسيةأحمد محمد صبيح الهنائي

جلفار للهندسة والمقاوالتأحمد محمد عبدهللا البلوشي

الخليج للحفرأحمد محمد عبدهللا الدرعي

شركة اتصاالت التجارة والخدماتأحمد محمد عبدهللا السناني

العالمية لتقنية الحفرأحمد محمد عبدهللا الشعيلي

الخليج للمثبتات والصناعات الحديديةأحمد محمد عبدهللا النهدي

جلفار للهندسة والمقاوالتأحمد محمد علي البريدعي

شركة انترناشيونال انسبكشن سيرفيسزأحمد محمد علي الفارسي

محسن حيدر درويشأحمد محمد علي المجيني

شركة بهوان للمقاوالتأحمد محمد علي المسعودي

أنوار المجد المتحدة للطاقةأحمد محمد علي المفرجي

جمعية دار العطاءأحمد محمد عيسى البلوشي

في.سي تي سي آي بي - سي بي آند آي أحمد محمد عيسى البلوشي

أنوار المجد المتحدة للطاقةأحمد محمد محسن المفرجي

افيردا إلدارة النفاياتأحمد محمد مرهون الحارثي

م ش م م0م0ش - عقاري أحمد محمد مسعود البوسعيدي

أنوار المجد المتحدة للطاقةأحمد محمد مسعود المشرفي

نزوى المتكاملة للعقاراتأحمد محمد ناصر الريامي

أيوب وشريكه للتجارةأحمد محمد هاشم الهاشمي

شركة نفل للمقاوالت والتجارةأحمد محمد هيكل البلوشي

شركة الشرق والغرب.أحمد محمدأكرم شودري 

بنك مسقطأحمد محمدحسين موسى اللواتي
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بنك مسقطأحمد محمود صالح الميمني

سراب الباطنه المتميزة للتجارةأحمد مرهون راشد اللمكي

ناشيونال أويل ول فاركو مسقطأحمد مرهون زايد الحجي

الصقر لما وراء البحارأحمد مرهون سالم الخاطري

أنوار المجد المتحدة للطاقةأحمد مرهون سيف الرحبي

-شركة كيمجي رامداس  أحمد مسعود خميس المسكري

منار الهنوف الذهبيةأحمد مسعود سعيد الكثيري

شركه ابناء الفارسي للتجارهأحمد مسعود مصبح الراسبي

مؤسسة العلوي للتجارة ش م مأحمد مسلم ساعد العلوي

شركة عمان لإلستثمارات والتمويلأحمد مسلم سالم الحارثي

نجد االهليهأحمد مسلم محاد بيت سعيد

أنوار المجد المتحدة للطاقةأحمد مصبح حميد الصولي

درع الصحراء العالميةأحمد مصبح سالم المسلمي

مشاريع البحار المتطورةأحمد مطر عبدهللا الهنداسي

الصقر لما وراء البحارأحمد مكتوم معيوف الخميسي

عبدهللا بن حمود بن محمد الشكيلي للتجارةأحمد منصور عيسى البلوشي

شركة تنمية نفط عمانأحمد منعم حسن اللواتي

ماجد الفطيم هايبرماركتسأحمد موسى حسن البلوشي

الرؤية للتامينأحمد موسى محمد اللواتي

شركه النقل الوطنيه العمانيهأحمد ميرزاحسين عبدالحسين آل بركات

الحديثة للخدمات النفطيةأحمد ناصر العبد الوهيبي

مركز عبدهللا العيسريأحمد ناصر حمد البوسعيدي

شركة كهرباء مزونأحمد ناصر حمد الشعيلي

شركة مسقط لتوزيع الكهرباءأحمد ناصر حمود الشيذاني

شركة انترناشيونال انسبكشن سيرفيسزأحمد ناصر حميد الحارثي

(فرع عمان)دبليو إس بي العالمية أحمد ناصر خميس السنيدي

بهوان للمفروشات والتجارةأحمد ناصر راشد الشماخي

ويلبور للحلول المتكاملةأحمد ناصر سعيد الفهدي

شركة بهوان الهندسيةأحمد ناصر سلطان الغنبوصي

جلفار للهندسة والمقاوالتأحمد ناصر سليمان البوصافي

الشركة العمانية إلتصاالت المستقبلأحمد ناصر عامر السعيدي

أيديميا إيدانتيتي اند سكيورتيأحمد ناصر علي العلوي

كمرون الشرق االوسط للخدماتأحمد ناصر مبارك الوهيبي

شركة مسقط لاللكترونياتأحمد ناصر محمد الحجري

الوسطى للصناعات السمكيةأحمد ناصر محمد الخروصي

ناصر بن علي بن سيف السابقي للتجارة و المقاوالتأحمد ناصر مسهر العلوي

أنوار المجد المتحدة للطاقةأحمد ناصر هاشل الهنائي
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افيردا إلدارة النفاياتأحمد نصر خميس الرئيسي

شركة المزارع الحديثة للدواجنأحمد نصير سالم الربيعي

زاهب لألغذيةأحمد هالل حمد الحراصي

المجموعة العمانية العالمية للوجيستياتأحمد هالل حمد الريامي

محسن حيدر درويش لتقنية المعلوماتأحمد هالل سالم البوسعيدي

ابن كرم للتجارهأحمد هالل ناصر الرشيدي

نجد االهليهأحمد هويشل حليط الناصري

بنك مسقطأحمد يحيى حمد المشايخي

وزارة الصحةأحمد يعقوب سيف العامري

الشركة الدولية لخدمات الحاسب االليأحمد يعقوب عبدهللا العامري

شركة عمان لإلستثمارات والتمويلأحمد يعقوب غالب الشكيلي

شركه النبع للخدماتأحمد يوسف راشد البلوشي

النبري العالمية لألستثمار ش م مأحمد يوسف رستم البلوشي

تشاينا ايليفنث لإلنشاءات الكيميائيةأحمد يوسف عبدهللا البسطي

منار المعبيلة المتميزةأحمد يوسف عبدهللا النوفلي

الشركة العمانية لالتصاالتأحمد يوسف محمد الكندي

مؤسسة سليم بن ناصربن أحمدالرواحي للتجارةوالمقاوالتأدريس سليّم ناصر الرواحي

عمان- شركة شل للتنمية  أدهم اسماعيل حمدان الفارسي

اوكسيدنتال مخيزنة فرع عمانأدهم حميد زيد اإلسماعيلي

الندمارك للتجزئةأدهم ربيع عبيد 

أوكيو لالستكشاف واالنتاجأدهم سالم سليّم السليمي

كي بي أم جيأدهم طالل علي البلوشي

شركه درايه للخدمات والتموينأدهم عبدهللا سعيد الحراصي

دي اتش ال اكسبريس العالميه وشركاهأدهم محمد عثمان البلوشي

كي بي أم جيأدهم هيثم أحمد الجمالي

مجمع الفاروق الطبي التخصصيأديان منصور ناصر السيابية

نجم العامرات الجديد الدولية ش م مأرسالن رشيد محمد البلوشي

المستشفى العلمي لتأهيل العظام واألعصابأروى زاهر محمد البطاشية

مؤسسة جسور الخيريةأروى سالم علي الرشيدية

فيلوسيأروى سباع حمدان السعدية

شنايدر اليكتريك أو أمأروى سعود عبدالعزيز الزدجالية

هيما للنفط والغازأروى صالح سالم الكندية

بيت التأمينأروى صالح محمد المنذرية

الشركة العمانية القابضة لخدمات البيئةأروى عبدالسالم محمد المرشدية

المتحدة الدارة المنشآت والخدماتأروى عبدهللا محمد البلوشية

التوقيت العربي للتجارة أروى محمد حسن البلوشية

شركة إس إم إن بركاء للطاقةأرياف محمود جمعه الزدجالية
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شركة البروج العالميهأريج حافظ أحمد الربيعية

شركة الشرقية للتطوير العقاري واإلستثمارأريج راشد حميد المعمرية

فرع مسقط- اوكسيدنتال عمان انكربوريتد أريج عبداللطيف عمر الزدجالية

المحورية للمشاريع والخدماتأزهار سالم مسعود الريامية

الشركة الدولية لخدمات الحاسب االليأزهار سيف سلطان الحبسية

شركة الخدمات الفنية الخاصةأزهر زهران سعيد الغساني

الدوسري العالميهأزهر سالم حمد البرطماني

جلفار للهندسة والمقاوالتأزهر سالم خلفان الوهيبي

شركه سوجكس عمانأزهر سليمان خلفان المحروقي

الشركة الوطنية للحفريات والخدمات ش م مأزهر هالل حمد السالمي

بارك لإلتصاالت والمشاريعأسامة سعيد علي القصابي

مطاعم ال داودأسامة سليمان سعيد الصولي

إينرفليكس ميدل  إيستأسامه أحمد صالح البلوشي

شركة تنمية نفط عمانأسامه أنور سالم المحروقي

ماجد الفطيم هايبرماركتسأسامه خلفان خميس الشامسي

الشركة الوطنية للصناعات الدوائيةأسامه خلفان سعيد العمري

مؤسسه اليسر الشامله للتجاره  أسامه خميس بشير الشيرار

اسامة للتجارة والمقاوالتأسامه خميس خلفان الغافري

األصالة إلدارة الفنادق والمنتجعاتأسامه خميس راشد البوسعيدي

اكسيالنس لوجينجأسامه زاهر حبيب التوبي

شركة النهضة العمانيةأسامه سالم حمد السيابي

بنك مسقطأسامه سالم محمد القاسمي

شركة المدينة للتأمينأسامه سعود عبيد السيابي

داية العالميةأسامه سعيد خادم بيت راشد

سعود بهوان للسياراتأسامه عيسى سالم الخروصي

أنوار المجد المتحدة للطاقةأسحاق سيف راشد الهذيلي

مشاريع الزراق التجاريهأسحاق يعقوب حمود الرواحي

صندوق جامعة نزوي االستثمارأسد ربيعه أحمد الكندي

الوجهه لالستثمار السياحي واالدارةأسد سعيد جمعه القرني

الشركة العمانية الدارة المطاراتأسعد بدر ناصر الدوحاني

اينكوللهندسةوالتصنيع والتجارةوالمقاوالت المدنيةأسعد جمعه حمد الجعفري

البنك الوطني العمانيأسعد جمعه خميس السليمي

شركة ابو حاتمأسعد حبيب سعيد الجابري

الشركة العمانيه لاللياف البصريهأسعد حمد حمود الحوسني

مواشي عمانأسعد حمد علي السيابي

صقر وادي حلفين للتجارةأسعد حمد مسلم العامري

/الشعاع المتكامل الدولية أسعد خلفان حمد الجابري
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خط المعلوماتأسعد خلفان مسعود البحري

شركة بهوان الهندسيةأسعد خميس سالم البرطماني

جلفار للهندسة والمقاوالتأسعد خميس سعدهللا اليعربي

شركة دليل للنفطأسعد راشد المر الهطالي

بصمة معماري للتجارةأسعد راشد سليمان الصالحي

شركه درايه للخدمات والتموينأسعد سالم سعيد السعيدي

دوحة الخليجأسعد سعود عامر الجحافي

شركة سماء محوت للتجارةأسعد سعيد الصغير الحكماني

شركة اتصاالت التجارة والخدماتأسعد سعيد الماس البلوشي

شـركة دبليـو جي تــاولأسعد سعيد جابر الراشدي

أنوار المجد المتحدة للطاقةأسعد سعيد حامد العاصمي

الشركة الوطنية للحفريات والخدمات ش م مأسعد سعيد حمد السليماني

أنوار المجد المتحدة للطاقةأسعد سعيد سعيّد الصالحي

سعود بهوان للسياراتأسعد سعيد علي المعولي

محسن حيدر درويشأسعد سعيد محمد الغافري

القرية الهندسيةأسعد سالم سالم السليمي

جلفار للهندسة والمقاوالتأسعد سالم فيروز الهنائي

عبدهللا بن حمود بن محمد الشكيلي للتجارةأسعد سليمان محمد العبيداني

شركه الشنفرى لاللمنيومأسعد عبدهللا سالم السعيدي

مجان للتجهيزات الطبيه والعلميه ش م مأسعد عبدهللا يحيى الرواحي

روابط التجارة لخدمات التأمينأسعد علي عبيد الغافري

الكترو ميكانيكأسعد علي مبارك القاسمي

كي بي أم جيأسعد مبارك سعيد الهاشمي

الطعام الدائم للتجارةأسعد مبروك مبارك الناعبي

بنك مسقطأسعد محمد خادم السيابي

أبراج لخدمات الطاقةأسعد محمد علي الكلباني

تكنولوجيا النخبة أسعد محمد ناصر الشكيلي

جلفار للهندسة والمقاوالتأسعد محمد ناصر العلوي

التكنولوجيا المتطوره لخدمات الفحصأسعد مسعود راشد التوبي

(توكو  )الشركة العمانية لالنشاءات  أسعد مسعود سالم الجنيبي

شركة عمان لإلستثمارات والتمويلأسعد ناصر خلف الحضرمي

الوجهه لالستثمار السياحي واالدارةأسعد هديب محمد الفوري

بنك صحار الدوليأسعد هالل سالم الخروصي

شركة الخدمات الفنية الخاصةأسعد يعقوب عبدهللا السعيدي

جوني الدولية وشركاةأسلم عبدالرسول صالح الزدجالي

أنوار المجد المتحدة للطاقةأسلم عبيد خيله الغريبي

-شرفات المجد للتجارة أسلم مراد جمعه البلوشي
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صحار بوليكونأسماء ابراهيم بيري الزدجالية

حدائق الفتح للتجارةأسماء أحمد سلطان الحبسية

الفرصه العالميةأسماء جمعه راشد الحديدية

مركز االول الطبيأسماء جمعه علي الرزيقية

طاؤوس لالنظمة الزراعيةأسماء جمعه غابش الحكمانية

معهد بهالء للتدريبأسماء حمد خميس الربعانية

نيوبارك دريلينج فليويدز الخليج ش م مأسماء خدابخش سليمان 

البجعة الدوليةأسماء خلفان حبيب الشامسية

اكرم و شريكه لألستثماراتأسماء خميس حميد بني عرابه

اسماء المثاليهأسماء خميس مسعود البلوشية

شركة شاه ناجرداس  مانجي وشركاهأسماء درويش اسماعيل الزدجالية

مركز الجودة والتوفيرأسماء درويش جاروك البلوشية

بوابة الخير الماسية للتجارةأسماء راشد بخيت العلوية

شركة الصناعات العربية للمشاريعأسماء راشد سالم المعمرية

الهدهد الهادىأسماء ربيع ناصر الخضورية

المؤسسة العامة للمناطق الصناعيةأسماء زاهر سيف المصلحية

الهبة المثالية المتميزةأسماء سالم السبع الجنيبية

شركة المطاحن العمانيةأسماء سالم خلفان الحاتمية

درر الحبي للتجارةأسماء سالم شيخان العميرية

دانات عبري التجاريةأسماء سالم مرهون الكلبانية

مشاريع اليام الحديثة أسماء سالم مصبح المجرفية

محيط المنترب للتجارةأسماء سعيد محمد الحجرية

الشركة العالمية لتقنية المعلوماتأسماء سليّم سليمان العبرية

الرابطة الطيفية للحلول التجارية ش م مأسماء سليم اسحاق البلوشية

شركة عمان لإلستثمارات والتمويلأسماء صالح جمعه أمبوسعيدية

الشركة العمانية لدرفلة االلمنيوم ،أسماء عبدهللا سعود السنانية

مستشفى النجمه للعنايه الطبيهأسماء عبدهللا سعيد الجبرية

شركة بوابة عز للتجاره و المقاوالتأسماء عبدهللا سعيد الصقرية

طاؤوس لالنظمة الزراعيةأسماء عبدهللا علي الغافرية

شركة جنرال ألكتريك الدوليةأسماء عبدالملك تاج محمد الزدجالية

تكنيمونتأسماء علي خميس العلوية

جامعة نزوىأسماء علي عبدهللا السليمانية

تكنيمونتأسماء علي محمد الفارسية

مشاريع القوسين المتقدمةأسماء عيسى علي البلوشي

وزارة الصحةأسماء مبارك سالم الجابرية

القرن لنظم المعلوماتأسماء محمد سعيد الحبسية

في.سي تي سي آي بي - سي بي آند آي أسماء محمد سيف المقبالية
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أن أم سي للرعاية الصحيةأسماء مسعود ساعد الشكيلية

النبع للتموين واالعاشة والخدماتأسماء موسى رجب البلوشية

رؤية المدينة اللوجستيةأسماء ناصر سالم الخروصية

الشركه الدوليه للمعدات الثقيلهأسماعيل أحمد أحمد العزري

قافلة الصحراءأسماعيل سليمان حميد الشهومي

م0م0ش -شركة الصاروج لالنشاءات أسمهان عمبر جكردي البلوشية

ابو ايناز للخدمات اللوجستيةأسمين أمين غالم البلوشية

أتيال للتجارةأسيدة أحمد إبراهيم الميمنية

شركة المشاريع العقاريةأشاد مبارك خميس الحراصي

مركز الجودة والتوفيرأشجان أحمد حمد السيابية

شركة مزون لأللبانأشرف أحمد حمدون الرواحي

مركز سلطانأشرف حبيب خلفان الخصيبي

سعود بهوان للسياراتأشرف عبدالعزيز أشرف البلوشي

الزهره المتحده ش م مأشرف محمود زاهر النبهاني

نوفارتس فارما سيرفيسز أي جيأشواق حمد خلفان الجابرية

وزارة التقنية واالتصاالتأشواق خميس حمود اليحيائية

نوران للتجارةأشواق سالم سليمان الرحبية

جوي الوكاس للصرافةأشواق عامر سعيد المقبالية

مؤسسة مرسى الفخامة للتجارةأشواق مؤمن احمد المسهلي بيت كثير

شركه السياج السلكيهأصاله عفيف سالم المخينية

(عمان)الرسن وتوبرو وشركاه أصغر محمد موسى البلوشي

الشركة العربية للرصاصأصيل أحمد درويش البلوشي

مطاعم ال داودأصيل جميل خدوم 

شركة المطاعم السياحية العالميةأصيل خالد راشد السعيدي

جلفار للهندسة والمقاوالتأصيل سعيد خاطر الغيالني

(القيد مرهون  )لولو مسقط للتسوق السريع أصيل شنين جمعه البوسعيدي

شركة المها لما وراء البحارأصيل عبدهللا حسن الحوسني

مدرسة روافد المعرفه الخاصهأصيله خميس محمد الراجحية

شركة المستقبل الباهر للتجاره و المقاوالت ش م مأصيله راشد سالم الحارثية

أهلة العراقي للتجارةأصيله سالم راشد الغافرية

العمانية لتموين الطيرانأصيله سالم عمر البلوشية

ابن المنذري العالمية ش م مأصيله سعيد ابراهيم الكندية

برج عمانأصيله سعيد سيف األخزمية

علي بن راشد بن بريك الكيومي للتجارةأصيله سعيد محمد السعدية

إشراقة األميرات للتجارة ش م مأصيله محمد سيف النبهانية

شركة المها لما وراء البحارأصيله مهنا سيف المعولية

الرموز دلتا للمشاريعأصيله ناصر عبدهللا البريكية
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التعاون للبالستيك ش م مأفراح خليفه علي الحراصية

طاؤوس لالنظمة الزراعيةأفراح خميس صالح المقبالية

شركة النور للمجوهرات والمالبس الجاهزةأفراح سالم ماجد المخينية

أفراح النهضه المتميزهأفراح سعود حمدان الصبحية

شهى للمــواد الغذائية والتوابلأفراح سيف عيسى الغسانية

شركة عمان لإلستثمارات والتمويلأفراح سيف محمد الصالحية

شركة عمان لإلستثمارات والتمويلأفراح صالح حمدان الدرمكية

تي ار لإلستشارات الهندسيةأفراح علي خميس الوهيبية

محسن الرزيقي للتجارةأفراح عيد شنون الراشدية

شركة البروج العالميهأفراح محمد راشد الحوسنية

دار الشام للتجارةأفراح مصطفى مراد الزدجالية

برجاتي جالس الخليجأفراح منصور سعيد الجامودية

جلفار للهندسة والمقاوالتأفراح هالل سليمان المجرفية

شركة الخبير الدولية للتجارة والمقاوالتأفراح هالل غريب المعولية

الخليجيه لخدمات الطاقهأفلح أحمد ناصر العدوي

شركة بهوان الهندسيةأفلح حارب علي النسري

شروق بحر قلهات للتجارةأفلح عامر محمد الحارثي

شركة ورلي عمان للهندسةأفلح علي حمد الرواحي

مشاريع األبتهال الحديثة للخدمات التجاريةأفلح محمد سالم العامري

شركة البروج العالميهأفنان خالد عبدهللا السيفية

شركة العنقاء للتشغيل والصيانةأفنان سلمان علي ال فنه

التعاون لخدمات إدارة المرافقأقدس حمد خدوم العجمية

بنك مسقطأكرم خليفه بخيت اليعقوبي

الطيران العمانيأكرم خميس أحمد الرئيسي

نور المدينة الرائدة أكرم عبدالمجيد بهاءالدين البلوشي

الطاؤوس للخدمات الصناعيهأكرم علي حمود الشيباني

شركة المها لما وراء البحارأكرم محمد حمود الغماري

أساس المعرفة ش م مأآلء ناصر محمد العبرية

هبه الطبيعةأمال عبدهللا زهران الراجحية

الشركة العمانية إلتصاالت المستقبلأماني أنور خميس الزدجالية

مستشفى جامعة السلطان قابوسأماني حبيب علي بني عرابه

موسسة مسار الفضي المتحدةأماني حسن محمد الشيزاوية

بوابة الخليج الرائدةأماني خاطر خميس الكلبانية

أن أم سي للرعاية الصحيةأماني خميس فاضل القيوضية

شركة النبع للبنية التحتيةأماني داود محمد البلوشية

جوي الوكاس للصرافةأماني راشد بشير الربيعية

كلية مجانأماني سالم خالد آل عبدالسالم
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شركة التقدم لبرمجة الكمبيوترأماني سعيد محمد الحجرية

شركة اليافعي الوطنيهأماني سليم فريش الفارسية

الهيئة العامة للتأمينات االجتماعيةأماني سليمان سالم القرواشية

شركة البروج العالميهأماني شائع نصيب العويرة

شركه انظمه وبرامج الكمبيوترأماني صربوخ باروت الحراصية

المدينة الملكية الشامخةأماني عبدالرسول اسماعيل البلوشية

وزارة الصحةأماني عبدهللا حمود الوهيبية

شركة بهوان الهندسيةأماني علي خميس البلوشية

التحالف لسماسرة التامينأماني محمد مبارك الحوسنية

غنتوت للنقل والمقاوالت العامةأماني محمد محيل المريخية

شركة صرافة الخليج لما وراء البحارأماني مرهون محمد الرحبية

مجموعه سعود بهوانأمانيه عبدهللا سعيد الحارثية

سيح السرية للهندسةأمجاد علي حمدان الهنائية

شركة بهوان للمقاوالتأمجد حمود سعيد الندابي

شركة الخدمات الفنية الخاصةأمجد حميد سالم المحروقي

جلفار للهندسة والمقاوالتأمجد خلفان خميس السيابي

جلفار للهندسة والمقاوالتأمجد خميس حمد الجهوري

الشركة العامة للسياراتأمجد خميس فاضل المسلمي

علي الشيهاني لصناعة المشروبات الغازيةأمجد سعيـّد سالمين الفراجي

جلفار للهندسة والمقاوالتأمجد سعيد حمد الحسني

الي عمان للتوزيع?مركز أمجد سليمان عبدهللا البادي

شركة مزون لأللبانأمجد سليمان ناصر السيابي

-شركة كيمجي رامداس  أمجد عبد هللا عبدالرحمن اليعقوبي

/بشائر معمد للتجارة أمجد عبدهللا محمد السليماني

االفقأمجد عبدالمجيد ناصر الشبيبي

الشركة الوطنية العمانية للهندسة واالستثمارأمجد علي سعيد البطراني

نجم االثريا للمشاريع الفاخرةأمجد علي سعيد المقبالي

مدرسة السيب العالميةأمجد ماجد سعيد الشريقي

عين الزين العالميةأمجد محمد سالم الرحبي

الخليج لالنشاءات الحديديةأمجد محمد عبدهللا اليعقوبي

ركن اليقين العالميةأمجد يحيى مسعود االبروي

شركه برادات مطرحأمجد يوسف عبدهللا العامري

النجمة الملكية العالميةأمسيات حافظ حديد بيت قفقاف

(المنطقة الحرة بالمزيونة )شركة هال الذهبية للتجارة والمقاوالت أمل احمد سعيد العلوية

مناظر األمل الحديثة للتجارةأمل العبد سليم السيفية

شركة عمان لإلستثمارات والتمويلأمل جمعه خميس البلوشية

في.سي تي سي آي بي - سي بي آند آي أمل جمعه قاسم المربوعية
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الوان الشمس المشعة للتجارةأمل حمد خلفان البحرية

القرم لخدمات الطاقةأمل خلفان حماد الراشدية

الفرصه العالميةأمل خميس احمد العامرية

رويان الدوليةأمل خميس سنجور اليعربي

األمد الوطنية للتجارةأمل خميس عبدهللا العجمية

الوان الشمس المشعة للتجارةأمل راشد خاطر المقبالية

في.سي تي سي آي بي - سي بي آند آي أمل راشد محمد المقبالية

شركه النبع للخدماتأمل سالم هاشل العامرية

شركة بهوان الهندسيةأمل سعيد حمد العامرية

مركز األناقة الطبيأمل سعيد حمد المقبالية

المدرسة الهنديةأمل سعيد سلطان الفالحية

مطرح الكبرى الحديثةأمل سعيد عبدهللا الخروصية

.فرع عمان .حبيب بنك المحدود    أمل سعيد علي الحارثية

مؤسسة دوستين للتجارةأمل سليم سليمان المسلمية

شركه النبع للخدماتأمل سليمان حمد المرزوقية

البنك الوطني العمانيأمل شامس زايد العبرية

الشركه الفنيةخدمات السالمة والتجارةأمل صادق منصور الزدجالية

الركن الماسي الفاخر ش م مأمل عامر حميد الريامية

شركة عمان لإلستثمارات والتمويلأمل عبدهللا زاهر السلماني

شركة الصناعات العربية للدعم الفنيأمل عبدهللا سالم الشكيلية

شركة سوكاتأمل عبدهللا ناصر الفضلية

(القيد مرهون  )لولو مسقط للتسوق السريع أمل علي خميس الشامسية

ناديه الغساني للتجارة أمل علي راشد الهنائية

شركة واحه ريسوت للتجارة والمقاوالتأمل علي عوض فاضل

الزمرد العربية للتجارة الحديثةأمل محمد راشد الحارثية

إرم و أمل للتجارة الحديثة ش م مأمل محمد عوض العجمية

بوابة االعمال الدوليةأمل مرهون سالم الحارثية

الشركة العمانيه لاللياف البصريهأمل مرهون محمد الكاسبية

برج عمانأمل مسعود حمد الجابرية

شركة ورلي عمان للهندسةأمل مسعود ساعد الكندية

مؤسسة الكون األخضرأمل ناصر أحمد الرواحية

شركه النبع للخدماتأمل نصيب علي الشامسية

مؤسسه سيف سعيد سيف االخزمى للتجارةأمنة سعود خليف الوهيبية

سنا لما وراء البحارأمنه علي سعيد النوبية

شهى للمــواد الغذائية والتوابلأمنيه محمد علي الزعابية

ابهار المتكاملةأمير ثاني تعيب الصالحي

جلفار للهندسة والمقاوالتأمير سعيد عامر الكويلي
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شركة صناعة الكابالت العمانيةأمير علي حسن اللواتي

/شركة البانوش المتحدة للتجارةأمير علي مراد البلوشي

البنك الوطني العمانيأمير مجيد رحيم بخش البلوشي

أبراج لخدمات الطاقةأمير محمد خادم السيابي

بدر العالمية للخدماتأمير مصطفى مال هللا اللواتي

شركة مازن وأمنة الطبيةأمير هالل فهم الخنجري

الصفاء التعاونيةأمير يوسف بيروك البلوشي

شركة عمان لإلستثمارات والتمويلأميرة حمد سعيد الهدابية

الطاؤوس للخدمات الصناعيهأميرة سالم حديّد السنانية

شركة الخدمات الخاصة لحقول النفطأميرة سعود هالل الصابرية

مؤسسه سيف سعيد سيف االخزمى للتجارةأميرة سعيد سالم السنانية

الشركة الدولية لخدمات الحاسب االليأميرة سليمان زاهر الشكيلية

التموين المتحدةأميره أحمد عثمان الزدجالية

شركة علي البلوشي وشركاءه للتجارةأميره أحمد محمد البلوشية

مسقط العامره للمقاوالتأميره أحمد محمد البلوشية

شركة البروج العالميهأميره حسن جمعه العجمية

شموخ الدارين لألعمالأميره حمد عامر الحجرية

الشركة الدولية لخدمات الحاسب االليأميره خميس سالم الهطالية

شركة رزق الدوليهأميره راشد سيف الردينية

مؤسسة الحبي للتجارة والمقاوالتأميره سالم حمد المقبالية

البركة للخدمات النفطيةأميره سالم حميد الحجرية

غصن المعرفةأميره سالم ساعد المالكية

العالمية للحلول الذكية المتكاملةأميره سالم سعيد السعيدية

شركه النبع للخدماتأميره سالم شبط الرواحية

الشركة العالمية لتقنية المعلوماتأميره سالم علي الشيدية

شركة ميناء الدقمأميره سالم مبارك الشعيبية

مستشفى جامعة السلطان قابوسأميره سعيد حمد العبرية

شركة ابو حاتمأميره سلطان حارب الغافرية

يوني موني للصرافةأميره سلطان عبدهللا المعمرية

شركة عمان لإلستثمارات والتمويلأميره سلطان علي الشبلية

غال الظاهرة للمشاريع الماسيةأميره سليمان محمد الجساسية

رموز االندلس المتحدة للتجارة والمقاوالتأميره سيف محمد الجابرية

(القيد مرهون  )لولو مسقط للتسوق السريع أميره صالح فاضل الشكيلية

العربية لمعالجة خدمات المدفوعاتأميره عبدالرزاق غريب البلوشية

الشركه الفنيه العمانيهأميره عبدهللا خديم الجابرية

شركة ابو حاتمأميره عبدهللا سعيد الشكيلية

الشركة العالمية لتقنية المعلوماتأميره عبدهللا علي البلوشية
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الصراف الجديدأميره عبدهللا ماجد المعمرية

وزارة الصحةأميره علي جمعه البريكية

وزارة التربية والتعليمأميره علي سعيد الحمحمية

اعمالأميره قاسم حميد المعمرية

أنوار الهمبار الذهبيةأميره مبارك فرحان المقبالية

خالده عبدهللا محمد المسن للتجارةأميره مبارك ناصر اليحيائية

مشاريع الكرستال األخضر لالعمالأميره مبارك هالل النبهانية

ورد جوري ونرجس وكادي للتجارةأميره محمد حاتم البلوشية

السمعه العالمية للتجارة والمقاوالتأميره محمد حسن البلوشية

النهضة لما وراء البحار ؛؛أميره محمد سعيد العيسائية

امركأميره محمد طالب الشعيلية

شركة االثنينأميره مرهون سعيد الرحبية

الشركة الدولية لخدمات الحاسب االليأميره ناصر زيد الكيومية

أموال للخدمات واالستشارات المالية واالداريةأميره ناصر سيف العامرية

قمرة للتجارةأميمة يحيى عبدهللا العبرية

ميثاق لألعمال الحديثة ش م مأميمه ابراهيم شمبيه البلوشية

محمد البرواني القابضةأميمه سالم سلطان الحوسنية

الطاؤوس للخدمات الصناعيهأميمه سالم محمد البلوشية

وزارة الصحةأميمه طالب سليم الهدابية

مستشفى جامعة السلطان قابوسأميمه عبدهللا سالم السالمية

صيدلية ابن سيناءأميمه عيسى سيف الحسنية

الوسام للخضروات والفواكةأميمه مبارك ناصر الرحبية

شركة صناعة االنابيب المحدودهأمين أحمد عبدالكريم البلوشي

أنوار المجد المتحدة للطاقةأمين جميل مبروك الحجري

شركة  مسقط للغازاتأمين صفر شمبيه البلوشي

شركة نابورس لخدمات الحفر بي فيأمين محمد علي الربعاني

شركة االدراك للتجاره والمقاوالتأمينة حبيب شعبان 

شركة البراق السريع المميزةأمينة محمد غلوم البلوشية

سماء النهضة الوطنيةأمينه احمد محمد حموت الشحري

الصراف الجديدأمينه أحمد نبهان الشعشعية

شهى للمــواد الغذائية والتوابلأمينه جمعه خلفان الردينية

رحيق إزكى للتجارة ش م مأمينه حمود حميد الناعبية

برج الصباح الذهبيةأمينه حميد عبدهللا الشهومية

شركه النبع للخدماتأمينه خميس زايد التمتمية

شركة مسقط للالستثمارأمينه درويش سعيد البلوشية

شركة رمز هرويل الدولية للتجارهأمينه سالم رامس عموش

البطريق العالميةأمينه سعيد عبدهللا البلوشية
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زهور النرجس العالمية للتجارة ش م مأمينه سليمان محمد السعدية

ارض الساج العالميةأمينه عوض جميل العريمية

شركه النبع للخدماتأمينه هنشك جمعه البلوشية

االجراس لالتصاالتأميه ابراهيم شمبيه البلوشية

الشركة الدولية لخدمات الحاسب االليأنتصار سيف شيبان الذهلية

شركة باشق السويق للتجارة والخدماتأنتصار ناصر حمدون الرواحية

أندلس البلوشية للتجارةأندلس عيسى يوسف البلوشية

بنك مسقطأنس أيوب اسماعيل الميمني

(القيد مرهون  )لولو مسقط للتسوق السريع أنس جمعه راشد البلوشي

شركة نيكلسون جونس وشركاه لالستشارات الهندسيهأنس صالح عبدهللا الشيباني

سهيل بهوان للسياراتأنس عبدهللا خميس السناني

شركة الصناعات العربية للتصنيعأنس عبدهللا صالح النجاشي

الوطنية للعلب المعدنيةأنس عبدهللا محمد البلوشي

شركة الخدمات الفنية الخاصةأنس عبيد محمد اليعقوبي

الطيران العمانيأنس عوض عبدهللا الحوسني

شركة االسماك العمانيةأنس محمد غابش السيفي

م0م0شركة ريام للهندسة والخدمات  ش أنس محمد يوسف الناعبي

جلفار للهندسة والمقاوالتأنس هالل بخيت المخيني

شركه النقل الوطنيه العمانيهأنس هالل عبدهللا البلوشي

سي ئي سي ان اديو كونسلتأنعام يعقوب عبدهللا العوفية

المجموعة العمانية الدوليةأنغام سالم محاد المعشنية

(شركة منطقة حرة)شركة معالجة المعادن النفيسة و اإلستراتيجيةأنفال عبدهللا راشد الصوافية

شركة وليد و شركائهأنفال عبدالوهاب حسين الزدجالية

أبراج لخدمات الطاقةأنفال مبارك مرهون الغابشية

القرن لنظم المعلوماتأنوار حسن شراج البلوشية

كلية مزونأنوار خميس علي الكلبانية

مشاريــــــــع الطـــــــــاقة الذهبيــــــــــة ش م مأنوار سعيد بشير اإلسحاقية

المظهار للتجارةأنوار سعيد سلطان اليعقوبية

رويشد للتجارة والمقاوالتأنوار عبدهللا راشد المقبالية

المتحدة الدارة المنشآت والخدماتأنوار عبدهللا محمد العامرية

ماجد الفطيم هايبرماركتسأنور جمعه خلفان الجابري

مجيس للخدمات الفنيةأنور خليفه حماد الهنائي

الشركة الوطنية لخدمات الهاتف المحدودةأنور خميس جمعه اليعقوبي

مركز الهندسة القيمةأنور سعيد سيف البطاشي

مشاريع نهضة بهالء الحديثةأنور سليمان سالم السيابي

شركة الطليعة للهندسة وخدمات حقول النفطأنور صالح ناصر العريمي

شركة بهوان الهندسيةأنور عبدهللا سليم السعدي
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ايه.بي.سايبم اسأنور عبدهللا صالح البكاري

شركة المها لما وراء البحارأنور علي ماجد االسماعيلي

اصول للدواجنأنور محمد سليمان العامري

الشركة الوطنية للتأمين على الحياة والعامأنور مسعود مبارك العلوي

م0م0ش - القياس لالدوات المنزلية أنيسه حبيب سليمان المنذرية

حلول الرؤية الذكية للهندسة ش م مأنيسه دوست محمد سليمان البلوشية

خط السماء لالنشاء والتعميرأنيسه علي سعيد السلمانية

شركة دليل للنفطأواب خالد صالح أمبوسعيدي

سويس بورت عمانأوس بدر موسى البلوشي

جلفار للهندسة والمقاوالتأوس خالد محمد الحارثي

منام للتجارةأيده سيف سعيد العميرية

-مشاريع احمد ناصر وشركاه أيمان عبدهللا جمعه الكحالية

محسن حيدر درويش لتقنية المعلوماتأيمن اسحاق صالح البلوشي

الميامين الماسيةأيمن حمد حمود البوسعيدي

جلفار للهندسة والمقاوالتأيمن حمد راشد العامري

مؤسسة االنصاري التجاريةأيمن حمد سيف المالكي

بهوان للمشروعات واالتصاالتأيمن حمد سيف المعولي

شركة الرخام الذهبيأيمن حمد ناصر الشهومي

شركة المطاعم السياحية العالميةأيمن خلفان سعيد 

شركة السرين العالمية للتجارة والمقاوالتأيمن خلفان علي البريدعي

خدمات الخليج للبتروكيماويات  والتجارةأيمن سالم محمد المزيدي

شركة الخدمات الفنية الخاصةأيمن سعيد راشد الجهوري

التسنيم للمشاريع المحدودةأيمن سعيد سالم السليمي

المتحدة الدارة المنشآت والخدماتأيمن سعيد علي السليمي

شركة الخدمات الفنية الخاصةأيمن سعيد عوض اليعقوبي

شركه الوليد لالغذيه والخدمات المحدوده المسئوليهأيمن سعيد محمد الحسني

م0م0ش -شركة الصاروج لالنشاءات أيمن سعيد ناصر المشايخي

جلفار للهندسة والمقاوالتأيمن سيف حمود الصارخي

شركة اتصاالت التجارة والخدماتأيمن سيف سالم الحراصي

وزارة الصحةأيمن سيف ضحي القطيطي

ريان لما وراء البحارأيمن ضحي خصيب الربيعي

في.سي تي سي آي بي - سي بي آند آي أيمن عادل سعيد السعدي

االجراس لالتصاالتأيمن عبدهللا خليفه الفارسي

رياح مسقط العاتية للتجارةأيمن عطي راشد اليعقوبي

الثبات القابضةأيمن علي بندوك البلوشي

-عمان - ديسكون الهندسية أيمن علي حمد المعمري

مشاريع المسافر المتكاملةأيمن علي داؤد اللواتي
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جلفار للهندسة والمقاوالتأيمن علي سعيد الغماري

مشاريع ميهولأيمن علي سليمان البيماني

مستشفى النجمه للعنايه الطبيهأيمن الل بخش عيدوك البلوشي

ابهار المتكاملةأيمن محمد سعيد بني عرابة

قلعة المعادن للتجارةأيمن محمد عيسى الفارسي

كي سي اي ديوتج للطاقةأيمن مرهون داود المسروري

أبراج لخدمات الطاقةأيمن ناصر عبدهللا النصري

شركه النصر للبالط والمنتجات االسمنتيهأيمن ناصر محمد السليمي

داية العالميةأيه عبدهللا احمد اليافعية

النزهة الطيبه العالميةأيهم درويش حمد األخزمي

شـركة دبليـو جي تــاولأيهم محمد عبيد الهندي

بي جي بي لخدمات النفط والغازأيوب خليفه محمد البحري

جلفار للهندسة والمقاوالتأيوب راشد خلفان الغازي

الشوامخ للخدمات النفطيةأيوب سالم عبدهللا الهنائي

الشركة العمانية البرتغالية للمنتجات االسمنتيةأيوب سعيد سالم الجابري

جلفار للهندسة والمقاوالتأيوب سعيد ناصر الكندي

شركة خليج عمان العالمية لالسماكأيوب علي عبدهللا الجنيبي

االطياف للتجارة والمقاوالتأيوب علي الل بخش البلوشي

جلفار للهندسة والمقاوالتأيوب علي محمد المفضلي

أوكيو لشبكات الغازأيوب محمد مرهون العمري

فرع مسقط- اوكسيدنتال عمان انكربوريتد أيوب ناصر عبدهللا المحروقي

رمال مسقط الواعدة للتجارةآدم خميس سعيد الهنائي

بي بي أو بلسآسيا علي محمد العجمية

عبدالعزيز واخوانهآسيا محمدشريف اسماعيل البلوشية

شركه النبع للخدماتآسيه جمعه خايف الحارثية

انوار البحير للتجارةآسيه عبدهللا علي البطرانية

راديكس لإلعالمآسيه محمد أحمد اللمكية

االتقان الذهبي للتجارةآسيه ياسر سالم الرواحية

تاول يونيليفرآصف شيرمحمد حسين البلوشي

الشركة الوطنية للصناعات الدوائيةآالء أحمد محمد الرحبية

 المحدودة44شركة آرا للبترول ُعمان بي آالء أنور شعبان آل عبدهللا

بنـك نـزوىآالء سالم أحمد الغزالية

محسن حيدر درويشآالء سليمان ذياب الشبلية

لبان لألغذيةآالء صادق جواد الزعابية

الفيحاء المتحدة للتطوير العقاريآالء عبدهللا عوض البلوشية

شركة صناعة الكابالت العمانيةآالء عبدهللا محمد الشبيبية

الشركة الدولية لخدمات الحاسب االليآالء مبارك محمد العامرية
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وزارة الصحةآالء محمد علوي باعلوي

مركز زيتون لطب األسنان والتقويمآالء محمود حاجي البلوشية

مخبز عمان الحديثآمال سليمان سيف المعولية

شركة حمد بن خميس الرديني وشريكه للتجارهآمنة خميس محمد الردينية

مزارع الرصيدآمنة علي سالم 

شركة البروج العالميهآمنة عيسى عبدالرحمن الرئيسية

تاج الفخر الماسيآمنه بطي سالم المجرفية

سهيل للصناعات الكيماويةآمنه حسن احمد المعمرية

المتحدة الدارة المنشآت والخدماتآمنه حمد راشد الحارثية

شركة تنمية نفط عمانآمنه حمد سعيد اليحيائية

أسواق هدايا بركاءآمنه خدابخش اللبخش الزدجالية

صروح المصنعة العالمية للتخفيضاتآمنه سالم بخيت الهاشمية

شركة اتحاد المقاولين العمانيةآمنه سالم مبارك النهدية

جوي الوكاس للصرافةآمنه سبات مبارك الشبلية

االشخرة لالعمال التجاريةآمنه سعيد راشد العمورية

محالت وصيدلية مسقطآمنه سعيد مبارك الفزارية

روافد ريسوت للتجارةآمنه سعيد محمد الكعبية

الدار الخضراء المتقدمةآمنه عبدهللا احمد الفارسية

الدقم لتأجير وبيع المعدات الثقيلة ش م مآمنه عبدهللا راشد البريكية

اسوار لوى المتطورةآمنه عبيد سالمين الغفيلية

مميزات ترنيم صحم للتجارةآمنه عبيد غانم البادية

داية العالميةآمنه علي جمعه العجمية

رونق المزيونة للتجارةآمنه علي حسن البلوشية

في.سي تي سي آي بي - سي بي آند آي آمنه علي عبدهللا البسطية

سماء البرج المتحدةآمنه علي عبدهللا المقبالية

القرن لنظم المعلوماتآمنه علي عمر الزدجالية

منتجع برالجصهآمنه محمد خلفان المقبالية

آمنه بنت محمد بن علي العجمي للتجارةآمنه محمد علي العجمية

نجم الزعيم للتجارهآمنه يوسف محمود البلوشية

شركة الخليجيه للمطاعمآيات حسن جمعه اللواتية

مدرسة اقرأ لتحفيظ القرآن الكريمآيه ضحي عاقب السعدية

البركة للنقليات والتجارة والمقاوالت ش م مآيه عبدهللا سالم الكلبانية

بابو مراد للتجارةبابو مراد خدادات البلوشي

الشركة العمانية إلدارة النقل والطرقباسل خميس علي المسروري

الشركة الوطنية لمنتجات االلمنيومباسل سعيد حمد الزدجالي

.فرع مسقط . هاليبورتون ورلدوايد المحدوده  باسل عبدالعزيز جمعه البلوشي

تيكنيكاس ريونداز دايوو ش م مباسل علي حسن العجمي
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شركة ريسوت لالسمنتباسل عوض سعيد الشنفري

أس أن سي الفاالن إنكباسل فهد جعفر الخصيبي

الكواكب العربية للتجارة والتسويقباسل محمد عيسى النجادي

شركة الخدمات الفنية الخاصةباسل هالل سعيد السعيدي

خدمات الخليج للبتروكيماويات  والتجارةباسم الشني سالم المعولي

الرؤية الممتازة العالميةباسم بدر سفر البلوشي

االعالنات العربيةباسم تاج محمد موسى الزدجالي

جامعة صحارباسم خالد محمد المخمري

بنك صحار الدوليباسم خميس إبراهيم المعشري

أنوار المجد المتحدة للطاقةباسم خميس عاقب الهاشمي

مؤسسه اليسر الشامله للتجاره  باسم زاهر صنجور بيت حبظة

التسنيم للمشاريع المحدودةباسم سعيد حمود الشبلي

شركة شاهر المتحدة للتجارة والمقاوالتباسم سلطان سليمان الصقري

الفجر الباسم الوطنيــــــــة ش م مباسم سيف سعيد الوهيبي

جلفار للهندسة والمقاوالتباسم سيف سليمان المعشري

شركة الرسن توبرو االلكتروميكانيكيهباسم عويد خلفان الهطالي

المسعود جون براون لخدمات الطاقةباسم عيسى مرادك البلوشي

جلفار للهندسة والمقاوالتباسم فايل خميس الغيالني

الشركة الصينية ألنابيب البترول والهندسة المحدودة.باسم محمد حامد 

شركة نابورس لخدمات الحفر بي فيباسم محمد راشد الحسني

بتروجيت و شركائها- شركة المشروعات البترولية باسم محمد علي الهاشمي

شركة كيمجي العالميةباسم يعقوب جمعه البلوشي

شركة الخدمات الماليةباسمة حسن سليمان البلوشية

النبع للتموين واالعاشة والخدماتباسمة محمد عبدهللا البلوشية

الشرق االوسط لالستشارات الهندسيهباسمه أحمد محمد المعمرية

الشركة العمانية القابضة لخدمات البيئةباسمه عبدهللا خليفه الشماخية

النبع للتموين واالعاشة والخدماتباسمه علي بخش مرادبخش البلوشية

شركة العملة الرقميةباسمه علي راشد الفارسية

تقنية األبتكار األستراتيجيةباسمه علي قنبر العجمية

هاودن لوسطاء التأمينباسمه محمد خلفان الوهيبية

افتاب الدوليةباسمه هالل علي الوهيبية

بيت النجوم للهندسه و التجارهبتول احمد محمد البلوشية

داية العالميةبتول سليمان يوسف العجمي

شركة رمال الداخلية للتجارة و المقاوالتبتول صالح شمبيه العجمية

القنوات لألعمال واإلنشاءاتبتول عبدهللا حيدرمحمد 

داية العالميةبتول علي جمعه العجمية

الرهوان المتحدةبتول غلوم حمدان العجمية



الجهةاالسم  

ورثة محمد بن سعيد بن سليمان الريامي للتجارة تضامنيةبثنه محمد سعيد الريامية

وزارة الصحةبثينة زايد خليفه العبرية

الهدف للتنمية واإلستثماربثينة عبدهللا مبارك المزيدية

راوبي قاروت للتجارة والمقاوالتبثينه ابراهيم سعيد الرحبية

براجيل الزاهية للتجارةبثينه احمد محمد المصلحية

مستشفى كيمز عمانبثينه بشير محمد الزدجالية

شركه ابوسعد وشركاه للتجاره والمقاوالتبثينه بكران رمضان بيت شميعه

سماء الهفوفبثينه حسن خلفان المخزومية

االفق للتجاره واالستثماربثينه حمد جمعه أوالد ثاني

العالمية للشبكة التجاريةبثينه حمود علي العيسرية

شركة بهوان الهندسيةبثينه خالد سيف العلوية

جمعية الصداقة العمانية الصينيةبثينه راشد حمد المعمرية

معهد التدريب الصناعي والطاقةبثينه راشد سيف الهنائية

شركة ورلي عمان للهندسةبثينه سالم حمود المسكرية

فرع مسقط- اوكسيدنتال عمان انكربوريتد بثينه سالم عبدهللا اليحمدية

مشاريع دانة الساحل الشاملةبثينه سعيد خميس الدايرية

الشركة الدولية لخدمات الحاسب االليبثينه سيف حمد الفليتية

العالمية للشبكة التجاريةبثينه سيف حميد الرحبية

القرن لنظم المعلوماتبثينه سيف خلفان الحبسية

دار االبتكار للتصميم المعماريبثينه طايع جندل 

جنيد للعطور ش م مبثينه عبدالرحمن جمعه البلوشية

شركة المشروعات البترولية واالستشارات الفنية بتروجيتبثينه علي أحمد السعدية

أرياف الشاملة للتجارةبثينه علي حميد السيابية

سناء عبري العالمية بثينه عيسى سعيد اليعقوبية

سي بي أند آي أوروبا بي فيبثينه محمد سعيد الحراصية

معهد التدريب التقني واالداريبثينه محمد سعيد السيابية

التقنية الرباعيةبثينه مسلم سالم السواقية

شركة صناعة الكابالت العمانيةبثينه هالل سيف الجابرية

الجمان لألعمال الحديثة بثينه ياسر سعود المزروعية

األبراج لإلستشارات الهندسيةبثينه ياسين جعفر 

فــخر نــزوى المتحدهبجاد سعيد سالم التوبي

خط السماء الدوليةبحّريه علي درويش المغيزوية

شركة الخدمات الفنية الخاصةبخيت خادم سليم الزرعي

مؤسسة بخيت بن ساعي خير بن عوبد ثوعار للتجارةبخيت ساعي خير عوبد ثوعار

شركة بهوان الهندسيةبخيت سالم طالب ثوعار

شركة بهوان الهندسيةبخيت سالم ناصر الهاجري

كي سي اي ديوتج للطاقةبخيت سعيد سهيل العمري
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ع م.م.شركة شليم النفطيه  شبخيت محمد مسلم شطنه عموش

أوكيو للمصافي والصناعات البتروليةبدر اسماعيل حسن البلوشي

تطبيقات ميترون للطاقةبدر السريحي عتوق الدرعي

الشركة الوطنية لإلدارة والمشاريعبدر الوليد زاهر الهنائي

أنوار المجد المتحدة للطاقةبدر أحمد سعيد العدواني

الروافد الفضية للمشاريعبدر أحمد محمد الذخري

شركة باعمر لخدمات حقول النفطبدر أحمد يحيى الحسني

شركة المقاوالت المصريه فرع مسقطبدر بخيت مبارك الروشدي

شركة الخدمات الفنية الخاصةبدر بطي حمد المقبالي

الريف ش م مبدر بطي زايد الشيادي

أنوار المجد المتحدة للطاقةبدر تعيب خميس المحاجري

شركة كيمجي العالميةبدر جمعه زايد الحديدي

تكنيمونتبدر جمعه غانم المعولي

الشركة العامة للسياراتبدر حمد راشد العلوي

أنوار المجد المتحدة للطاقةبدر حمد مبارك البدري

اينكوللهندسةوالتصنيع والتجارةوالمقاوالت المدنيةبدر حمد محمد البهلولي

أنوار المجد المتحدة للطاقةبدر حمود حمد السعدي

اينكو الدقم للصناعاتبدر حميد محمد الجابري

الحديثة للخدمات النفطيةبدر حميد محمد الدرعى

شركة المنصور الدوليةبدر خلف زايد الجنيبي

الزواوي لتقنية الطاقة الهندسيةبدر خلفان سعيد الصبحي

نجد االهليهبدر خلفان صالح السنيدي

(الدقم)شركة الشرق األوسط الشاملة لخدمات األنابيب بدر خلفان عبدهللا المعمري

أنوار المجد المتحدة للطاقةبدر خلفان منصور األخزمي

أنوار المجد المتحدة للطاقةبدر خميس سعيد المالخي

(توكو  )الشركة العمانية لالنشاءات  بدر خنفور سعيد العلوي

الشركة الدولية لخدمات الحاسب االليبدر راشد سالم الشيدي

رذاذ ادم الوطنيهبدر راشد سالم القاسمي

شركة المقاوالت المصريه فرع مسقطبدر راشد محمد الفزاري

العالمية لجلب األيدي العاملةبدر راشد هديب الجابري

شركة سمهرم المتميزة بدر سالم جمعه النظيري

فرع عمان_ سي سي اينرجي ديفالوبمنت ش م ل بدر سالم حمد البرطماني

شركة دليل للنفطبدر سالم حمود الخليلي

بروسيس انسترومنتبدر سالم راشد األخزمي

أنوار المجد المتحدة للطاقةبدر سالم راشد الفالحي

إعمار العالمية لإلنشاءات ش م مبدر سالم زايد الدوحاني

فرع عمان_ سي سي اينرجي ديفالوبمنت ش م ل بدر سالم سعود السليماني
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الشوامخ للخدمات النفطيةبدر سالم سالم الحوسني

أنوار المجد المتحدة للطاقةبدر سالم شطيط الوهيبي

الزواوي لتقنية الطاقة الهندسيةبدر سالم عبد هللا السالمي

البنك الوطني العمانيبدر سالم عبدهللا الناعبي

مجلس البحث العلميبدر سالم مرشد الفارسي

التسنيم للمشاريع المحدودةبدر سالم مصبح الشبيبي

شركة اتحاد المقاولين العمانيةبدر سالم ناصر المعشري

أنوار المجد المتحدة للطاقةبدر سالم ناصر المغيري

جاناتا للشرق األوسط ش م مبدر سعود الظبيب الحكماني

الفرص لالستثمار الوطنيةبدر سعود حمد المعشري

ملك الصحراءبدر سعود سالم الجهوري

كي سي اي ديوتج للطاقةبدر سعود علي العزواني

شركة فيديكس اكسبرسبدر سعود علي المنذري

النمر العربي لالنشاء والمقاوالت ش م مبدر سعيد حمد الوهيبي

جلفار للهندسة والمقاوالتبدر سعيد راشد الجابري

أنوار المجد المتحدة للطاقةبدر سعيد سالم العدوي

نجد االهليهبدر سعيد سالم الغريبي

سهيل بهوان للسياراتبدر سعيد سالم الهادي

شركة ربوع ريدان الخضراء للخدمات التجارية ش م مبدر سعيد سعد الشحري

شركة المطاحن العمانيةبدر سعيد سليمان البلوشي

غزالن للمشاريع الراقيةبدر سعيد سيف الغافري

وعود الشرق العصريةبدر سعيد عامر الصبحي

الشركة العمانية المتحدة للتأمينبدر سعيد عبدهللا البوسعيدي

غنتوت للنقل والمقاوالت العامةبدر سعيد عبدهللا الزعابي

أنوار المجد المتحدة للطاقةبدر سعيد عبدهللا العبري

شركة المها لما وراء البحاربدر سعيد عبدهللا المعشري

شركة الرسن توبرو االلكتروميكانيكيهبدر سعيد علي البحري

دابليو أتش سميثبدر سعيد علي الفليتي

الشرق االوسط لالنشاءات والمشاريع المستدامةبدر سعيد علي الوضاحي

شركة خدمات فحص معدات حقول النفطبدر سعيد محمد الريسي

أنوار المجد المتحدة للطاقةبدر سعيد مسلم الشرجي

الشوامخ للخدمات النفطيةبدر سليم عبدهللا الجنيبي

مشاريع قيد االرض الحديثة ش م مبدر سليمان خلف اليعربي

خدمات الخليج للبتروكيماويات  والتجارةبدر سليمان علي القريني

شركة تاركتبدر سهيل راشد المالكي

مجموعة شركات الرموز الوطنيةبدر سيف علي السيابي

مدارس التكوين الخاصةبدر سيف محمد البوسعيدي
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الشركة الوطنية للحفريات والخدمات ش م مبدر سيف ناصر الخاطري

مؤسسه نوس للتجاره والمقاوالتبدر صالح سعيد الرزيقي

آرا للبترول واألستكشاف واألنتاجبدر صالح سليمان السيابي

أمان الستشارات هندسة الوقاية من الحرائقبدر صالح علي السعيدي

(توكو  )الشركة العمانية لالنشاءات  بدر صبيح عبدهللا الحكماني

رواد المعرفهبدر عبدهللا بدر الصقري

برونيل مسقطبدر عبدهللا خدابخش البلوشي

فايكنج ُعمان لخدمات حقول النفطبدر عبدهللا خلفان الريامي

شركة المشروعات البترولية واالستشارات الفنية بتروجيتبدر عبدهللا سالم الشبلي

تنمية معادن عمانبدر عبدهللا سالم الشبلي

بهوان أكسلبدر عبدهللا سعيد الناعبي

البنك الوطني العمانيبدر عبدهللا محمد العريمي

الصفاء لألغذيةبدر عبدهللا محمد غواص

الحزم لالبتكار والتطويربدر عبدهللا مفتاح الفارسي

البروج لتقنية المعلوماتبدر عبدهللا هويشل العبري

الواجهة البحرية للمراسي والخدماتبدر علي رمضان البلوشي

مشاريع الرأي المتحدةبدر علي سليمان البيماني

كي بي أم جيبدر علي سليمان الحارثي

القمر للحديد والصلببدر علي محمد البلوشي

شركة مسقط الوطنية للتطوير واالستثماربدر علي هاشل السيابي

البركة للخدمات النفطيةبدر غاسي مسلم الجنيبي

هامبتونز انترناشيونال وشركاهمبدر فرج بخيت بزوزي

مياه المزنبدر كوت سعيد بيت سعيد

شركة الرسن توبرو االلكتروميكانيكيهبدر مبارك خميس الكاسبي

أنوار المجد المتحدة للطاقةبدر مبارك سالم السلطي

أنوار المجد المتحدة للطاقةبدر محمد بدر المجيني

شركة أحمدي للتجارةبدر محمد حسن البلوشي

خدمات الخليج للبتروكيماويات  والتجارةبدر محمد حماد الحجري

أنوار المجد المتحدة للطاقةبدر محمد خلفان الكيومي

شركة تاركتبدر محمد خليفه الربيعي

جلفار للهندسة والمقاوالتبدر محمد خيله الجنيبي

ش م م (شركة منطقة حرة)فيزيكو للتجارة بدر محمد راشد المعمري

شركة ظفار للمرطبات و المواد الغذائيةبدر محمد راشد الوضاحي

شركة انويشا للهندسة والمشاريعبدر محمد سليمان 

العربية اللوجستيةبدر محمد سليمان الشعيلي

شركة مسقط اوفرسيزلتجارةالمعداتبدر محمد فهيم المحروقي

الخزائن للخدمات النفطيةبدر محمد ناصر البراشدي
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أنوار المجد المتحدة للطاقةبدر محمد ناصر البلوشي

المشاريع الهندسيه المتحدهبدر محمد ناصر العلوي

الفهود المتحدة للهندسة ش م مبدر مراد خدابخش البلوشي

المجموعة العمانية الدوليةبدر مرهون هاشل السيابي

جلفار للهندسة والمقاوالتبدر مصبح سلطان الشامسي

محالت سلمانبدر مقبول سليمان 

شركة بهوان الهندسيةبدر ناصر حمدان الربيعي

أنوار المجد المتحدة للطاقةبدر ناصر سعيد الناعبي

أرض النفط للمشاريعبدر ناصر سيف السعدي

روابي عوتب للتجاره والمقاوالت تضامنيةبدر ناصر سيف الشبلي

القرم العالميهبدر ناصر سيف العبري

البصيرة لالستشارات الهندسيةبدر ناصر عبدهللا الجديدي

-عمان - ديسكون الهندسية بدر ناصر علي المطوع

تالل زكيت للتجارة تضامنيةبدر ناصر كليب العمري

جلفار للهندسة والمقاوالتبدر هاشل خميس الحبسي

شركة ورلي عمان للهندسةبدر هالل علي المعمري

الموارد الفنية الشاملةبدر هالل قمش العامري

دروازة الفاغريبدر هالل ناصر الحارثي

شركة عمان شابورجيبدر هالل هويشل الجساسي

سواحل الديمانيات للتجارةبدر يوسف سعيد البلوشي

شركة مسقط الوطنية للتطوير واالستثماربدر يوسف شيخان المعولي

الخليــج لسماســـرة التأميـــنبدرية رسول بخش أبابكر 

ام لجين الشاملةبدرية سالم خميس البوسعيدية

الطاؤوس للخدمات الصناعيهبدرية عبدهللا سعيد العوفية

قبة مسقطبدرية علي صالح السيابية

شركه النبع للخدماتبدرية مراد خدابخش البلوشية

هديل مسقطبدريه ابراهيم سعيد الحسنية

أضواء شناص الحديثة للتجارةبدريه ابراهيم عبدهللا البلوشية

سماء السوادي الوطنية بدريه ابراهيم علي الزدجالية

مشاريع أيهان الدولية ش م مبدريه اسماعيل مبارك البلوشية

مسايــا خور رسل الوطنيه للتجارة توصيةبدريه الماس عبدهللا الجهورية

برجاتي جالس الخليجبدريه أحمد ناصر البوسعيدية

نصر المعولي للتجارةبدريه بدر سعود المعولية

الشركة العمانية للمشاريع الطبيةبدريه جمعه عبيد الفراجية

شركة عمان لإلستثمارات والتمويلبدريه جميل صابر الشعيبية

شركة عمان لإلستثمارات والتمويلبدريه حمد سعيد الهدابية

حسين محسن الجنيدي وشركائهبدريه حمد غريب الجابرية
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األحالم الدوليةبدريه خلفان محمد البطاشية

الجاسر للتجارة والهندسة بدريه خليفه سالم الجاسرية

شركه النبع للخدماتبدريه خميس سالم القيضية

/شركة األجواء المميزة للتجارة والمقاوالتبدريه خميس علي البلوشية

شركه النبع للخدماتبدريه رمضان راهك البلوشية

التصميم والفكر الجديدبدريه سالم خلفان السيابية

سليمان ابراهيم زاهدي فرد وشريكةبدريه سالم خميس الخاطرية

السماحه لالعمال المتميزهبدريه سالم محمد المقبالية

النظم المتحدة المن المعلوماتبدريه سعود حمود الرحبية

برج بوشر للتجارةبدريه سعود سليمان العامرية

القنوات لألعمال واإلنشاءاتبدريه سعيد عبدهللا البلوشية

مؤسسة االنصاري التجاريةبدريه سعيد عيسى الصلطية

النبع للتموين واالعاشة والخدماتبدريه سفر عيدوك البلوشية

مشاريع السمو المتحدةبدريه سلوم راشد المسكرية

الرؤيا الثاقبه العالميةبدريه سيف علي الناعبية

رمال الفاغري الحديثه ش م مبدريه سيف عيسى المعولية

بدور المصنعة الشاملةبدريه سيف مبارك الهودار

مستشفى جامعة السلطان قابوسبدريه سيف محمد الريامية

شركة السهام الحمراء لإلنشاء والتجارة ش م مبدريه صالح سويد الهنائية

ترانيم بريده للتجارة والمقاوالتبدريه عامر حمد المسكرية

وزارة الصحةبدريه عبدهللا عمر الراشدية

المؤسسة العامة للمناطق الصناعيةبدريه علي ابراهيم الزدجالية

ابراهيم بن محمد بن علي الرحيلي للتجارهبدريه علي سالم الجابرية

مشاريع الرأي المتحدةبدريه علي سليمان البيمانية

نبراس المدينة الشامخة للتجارة بدريه علي محمد الهنداسية

مستشفى جامعة السلطان قابوسبدريه علي ناصر الغافرية

شركة حصن الفاغري للتجاره والمقاوالتبدريه قمبر طالب العجمية

سراب مسقط الوطنيةبدريه مبارك خميس العامرية

مشاريع تالل المعبيلة المميزة للتجارةبدريه محمد حمدان البلوشية

مشاريع البستان العصريةبدريه محمد هديب الوهيبية

ركن الجودة الذهبيبدريه مسعود علي المعمرية

فرع عمان الرئيسي- بنك ابوظبي األول بدريه مسعود مشيمل السعدية

شركة تاول للخدمات الهندسيةبدريه منصور عبيّد الكاسبية

شركه النبع للخدماتبدريه موسى خميس الجابرية

االتجاهات الفريدةبدريه موسى ميردوست البلوشية

شركة عمان لإلستثمارات والتمويلبدريه ناصر أبراهيم المغربي

سد النبأ للتجارة والمقاوالت بدريه ناصر سعيد الغنيمية
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روائع الواحة الوطنيةبدريه ناصر سعيد اليحمدية

شعاع البر الشاملهبدريه ناصر محمد المشرفية

شركه النبع للخدماتبدريه ناصر مفتاح الرحبية

فرع عمان - (عثمان احمد وشركاه )المقاولون العرب بدريه يعقوب سلوم الضبعونية

شركة تنمية نفط عمانبدور خلف سعيد المعمرية

دار صاللة للضيافةبدور زايد مبارك الهنائية

فيلدكور سيرفسز سولوشنز الخليجبدور محمد سالم الحديدية

فرع مسقط- اوكسيدنتال عمان انكربوريتد بدور يونس علي الزدجالية

مجمع الفاروق الطبي التخصصيبراءه ابراهيم ثاني الهندية

بوابة االعمال الدوليةبراءه حمد سليمان الهدابية

العمانية إلدارة إستثمارات البنية األساسيةبراءه خليفه حمد الشيراوية

جبال الغبرة الفضية للتجارةبراءه سليمان يعقوب الجامودية

السرج الفضي للتجارةبرهان فندوك نظر البلوشي

الشركة الدولية لخدمات الحاسب االليبّسام حمزه سيف الشقصي

شركة طيران السالمبسام جبر ناصر البوسعيدي

شركة نابورس لخدمات الحفر بي فيبسام حمود سليمان الجابري

إنتاجبسام خليفه سهيل العامري

المجموعة الوطنية للخدمات األمنيةبسام عبدالرحمن حاج جعفر الزدجالي

مستشفى خط الحياةبسام محمد علي الشبيبي

شركة سفير المدينه للتجارةبسمله خالد حارب أوالد ثاني

القرية الهندسيةبسمله خالد علي الشيدية

طيبا للخدمات الطبيهبسمله سعيد صالح السليمية

دارة المزيونة ش م مبسمه حسام محمد الزبير

مشاريع السمو المتحدةبسمه حسن خلفان المخزومية

شركة عمان لإلستثمارات والتمويلبسمه سليمان دعيفيس الوهيبية

مؤسسة خدمات االمن والسالمةبسمه طالب سالم العلوية

شموخ نخل الحديثة ش م مبسمه عبدهللا خلفان اليحيائية

وسط الخليج للهندسة والخدمات الفنيةبسمه عبود علي الريسية

األماني الصاعدة للتجارة ش م مبسمه علي عبدالرحمن القاضي

وزارة التربيه والتعليمبسمه محمد احمد الشلية

الراجحي للخدمات الهندسيةبسمه محمد سيف الراجحية

شركة مسقط الوطنية للتطوير واالستثماربسمه محمد شامس البطاشية

الباطنة الرائده للتجارة والمقاوالتبسمه هالل عبدالرحمن البلوشية

العاجل لألعمال و التكنولوجيابسيم عبدهللا خميس العريني

ماجد الفطيم هايبرماركتسبشار حسن علي اللمكي

مصنع الخليلي وشركاه للرخامبشار دعيج خليفه الجابري

شركة أحمدي للتجارةبشار سليمان ابراهيم البطاشي
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-عمان - ديسكون الهندسية بشار عبدهللا مرهون السعيدي

أسطورة الجبل األخضر للتجارة ش م مبشار مسلم سالم العامري

دابليو أتش سميثبشاره جمعه خميس البوسعيدية

ام االء الهاشمية للتجارةبشاره سعيد سالم المسكرية

عبدالسالم مختار علي وشريكةبشاره صالح حمدان الصباحية

مؤسسة الرين التجاريةبشاير جاسم حمد الفارسية

شاطئ مسقط إلدارة العقاراتبشاير جمعه محمد الفارسية

مدينة األخشاب ش م مبشاير خلفان محمد الحسنية

القنوات لألعمال واإلنشاءاتبشاير خميس سعيد البلوشية

أيوب وشريكه للتجارةبشاير سعيد حمدان القرطوبية

النجمة الملكية العالميةبشاير سلطان مبروك الفضالني

التمدن للتطويربشائر أيوب علي البلوشية

شركة تنمية نفط عمانبشائر سالم خميس الحراصية

فرع مسقط- اوكسيدنتال عمان انكربوريتد بشائر سعود علي الهاشلية

النبع للتموين واالعاشة والخدماتبشائر طالب محمد البلوشية

بنك مسقطبشائر عوض غياض بيت شميعه

شركة إدارة مركز عمان للمؤتمرات و المعارضبشائر عيسى محمد الحجرية

/مشاريع قرن الروضة  الوطنية بشائر هالل حمد الفرقانية

الجامعة الوطنية للعلوم و التكنولوجيابشائر يعقوب يوسف العريمية

الشرق االوسط لالستشارات الهندسيهبشرا ربيع خلفان السيابية

الصخر الدولي لإلستشارات الهندسيةبشرى ابراهيم سيف المانعية

م0م0صحار المتحدة شبشرى أحمد حسن الفارسية

ركن السرعة المتكاملةبشرى أحمد سعيد النعمانية

الطيران العمانيبشرى حمد عبدهللا الشكيلية

انتصار لهندسة االطفاء والسالمة ش م مبشرى درويش مبارك الحبسية

مدرسه مونتيسوري عمان الخاصهبشرى سالم سعود الحربية

اتحاد الصرح العالمية ش م مبشرى سعيد علي الشرقية

معهد الخليج الدولي لالدارة والتكنولوجيابشرى سعيد ناصر الحوسنية

مركز الشاهين للتخفيضاتبشرى سليمان سعيد العلوية

(فرع عمان)بيكو انترنشنال بشرى عبدهللا سليمان السليمانية

وزارة الصحةبشرى علي سالم الدغارية

أبعاد الدولية لإلستثماربشرى علي سالم المسرورية

سبيل الخير الشامله للتجارهبشرى عوض عرفه بيت رجب

بروسكيببشرى محمد سعيد الرواحية

عصر الدقم الجديد الدوليةبشرى محمد سليمان الريسية

أواصر عمان وشركائهمبشرى محمد سيف الخروصية

وزارة الصحةبشرى محمد هالل الفهدية
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شركة عمان لإلستثمارات والتمويلبشرى مسلم حارب الصوافية

إرسال للنقل السريعبشرى ياسر ناصر المعمرية

سيح السرية للهندسةبشرى يعقوب سالم المياحية

شركة بالميرا للتجارةبشير رجب جمعان النوبي

أنوار المجد المتحدة للطاقةبشير سليم علي الناصري

شركة مكتوم للتجاره والمقاوالتبشير سليمان خميس المسكري

نجد االهليهبشير علي حميد الشهومي

شركة محمد البرواني لخدمات النفطبشير مرزوق صالح المقبالي

الوجهه لالستثمار السياحي واالدارةبكر سالم محمد العبري

النجمة الملكية العالميةبالل االهي بخش عمر البلوشي

النوى للهندسه والتجارة والتعمير بالل خميس غلوم الخابوري

ابن عامر سليمان للتجارة والمقاوالتبالل عامر سليمان المنجي

موسسة العقاد التجاريهبالول عبدالشفي بندوك الزدجالي

زينةبلقيس حسن حيدر البلوشية

مؤسسه روابى بركاء للتجاره والمقاوالتبلقيس حمد راشد الكاسبية

اوبار المتحدة للخدمات والتجارةبلقيس حمد سليمان الفليتية

طاؤوس لالنظمة الزراعيةبلقيس خميس عبدهللا الشكيلية

الزهرة للخدمات الهندسيةبلقيس سالم أحمد المحروقية

الشركة الوطنية للعسل الطبيعيبلقيس سالم صالح الحراصية

شركة المناعة الشاملة للتجارة والمقاوالتبلقيس سالم فارح هبيس

تاج السالم الوطنية للتجارةبلقيس سالم ناصر آل عبدالسالم

شركة عمان شابورجيبلقيس سعود أحمد الرواحية

الفضاء الجويبلقيس سعيد ناصر المعمرية

شركة صناعة الكابالت العمانيةبلقيس سلطان حمد السيابية

القنوات لألعمال واإلنشاءاتبلقيس عبدهللا سعيد البلوشية

ان اى اس العالميةبلقيس عبدهللا علي المعمرية

مشاريع البندقية الوطنيةبلقيس علي حمد الشبلية

شركة زهرة قتبيت المثالية للتجارةبلقيس محفوظ سعيد الشيداد

كريج انترناشونال ليمتدبلقيس ناصر سعيد السريرية

الشركة العمانية الهندية للسمادبلقيس ناصر عبدهللا العظم العلوي

بنك مسقطبهيه محمد سعيد الحجرية

الشركة العالمية للفضاء والتكنولوجيا ش م مبهيه هالل سلطان الشعيبية

أبتسامة نزوى للتجارةبوادر يعقوب محمد البوسعيدية

بن دبالن المتحده للتجاره والمقاوالتبوبكر علي سالم المهري

ابو واعد للتجاره والمقاوالت ش م مبيان سعيد حمود الهدابية

مؤسسة سعيد سالم فاضل للتجارة والمقاوالتبيان سعيد سالم فاضل

شهى للمــواد الغذائية والتوابلبيان عبدالرضا خليل البحرانية
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شركه نحيز للتجاره والمقاوالتبيان عبدهللا خميس عبيدون

مركز ليان بركاء للتجميلتاج بيبي بدل سخي داد 

شـركة دبليـو جي تــاولتامر سالم سعود الخنجري

بنك مسقطتامر سلطان راشد العامري

الحلول الماسية الدوليةتحيه خلفان سليّم الهاشمية

برج الصلمة للتجارةتحيه سليمان معيوف الرواحية

شركه الشنفرى لاللمنيومتركي سعيد سيف الرقادي

الشركة الوطنية للحفريات والخدمات ش م متركي صالح مبارك الغيالني

النبع للتموين واالعاشة والخدماتتركي محمد خليفه الغفيلي

اصول للدواجنتركي مسلم علي المسهلي

داؤد سليمان الصوطي للتجارةتركيه سيف سعيد البطاشية

مؤسسة مجان الكاملةتسلوم سالم تمان عدلي الكثيرية

وزارة الصحةتسنيم حميد أحمد الحبسية

داود للمقاوالتتسنيم سيف راشد الشقصية

شركة واحه ريسوت للتجارة والمقاوالتتسنيم علي عوض فاضل

الطاؤوس للخدمات الصناعيهتغريد سالم محمد اليحمدية

وزارة الصحةتغريد سالم مسعود المنذرية

خط السماء الدوليةتغريد محمد جمعه المغيزوية

نابيه للتكنولوجياتغريد منير جواد سلطان 

كيفر للعوازلتقوى سليمان سعيد الوهيبية

أبراج لخدمات الطاقةتقي باقر محمدجواد 

المجموعة العمانية للطيرانتقي محمد تقي 

مجلس الدولةتماضر حسن علي المجينية

شركة الصاعق العمال التفجير والمقاوالتتماضر سعيد ناصر المحروقية

شركة سفريات ايهابتماضر محمد مالك الراشدية

كلية مزونتماضر هالل حمد المسكرية

جلفار للهندسة والمقاوالتتمام حمد سالم الجعفري

سهول الفيحاء للتجارةتميم حمد شامس السيابي

اطياب للخدمات الفنيةتميم سعيد حمد الراشدي

نجد االهليهتميم صالح محمد التميمي

شركة المناعة الشاملة للتجارة والمقاوالتتميمه علي محمد هبيس

الخطة البديلةتنوف يوسف محمد النقيب اليافعي

مواهب اإلبداع للتجارةتهانى سالم سعيد الخروصية

شركة اول ساركر العالمية وشركائهتهاني بدر درويش السيابية

عذب الصفات للمقاوالتتهاني حارب حمد الروشدية

موسسة مسار الفضي المتحدةتهاني حسن محمد الشيزاوية

العالمية االولى للسياحة والفنادقتهاني حمد عبدهللا الكلبانية
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االبتسامة للسفر والسياحةتهاني حمد محمد الكاسبية

النجمة الملكية العالميةتهاني خالد رمضان بيت مبارك

اللوتس لالنشاءات واالستثمار العقاريتهاني خميس عبيد الجشمية

مستشفى الرفاعةتهاني راشد حميد العلوية

الكفاءة للخدمات الصناعيةتهاني سعيد عامر المدفع

مخبز الكوثر الحديثتهاني سليّم عامر الحبسية

الشركة العالمية لتقنية المعلوماتتهاني سيف خليفه البحرية

شركه النبع للخدماتتهاني عبدهللا زايد المعولية

مسقط لحلول الحمايهتهاني غريب عبيد الحراصية

 م0 م 0امواج صحم للتجاره   ش تهاني مبارك خميس الزعابية

البيادق المتحدة للتجارةتهاني مبارك محمد المحاربية

شركة المدينة للتأمينتوحيد أحمد محمد المزروعي

وارة لإلنشاءات ش م متودد إبراهيم فتح بيت خريف

النجمة الملكية العالميةتونس يحيى فائل بيت عزيزه

مشاريع التيسير الدوليةتيسير راشد هويشل الهنائي

أنوار المجد المتحدة للطاقةتيسير ناصر حمد الداودي

أصول الخليج الدولية تيماء علي سالم الهوتية

المجموعة العمانية الدوليةتيمور إبراهيم خدوم الشيادي

البركة للخدمات النفطيةثابت خليفه منصور الحارثي

شركه برادات مطرحثابت محمدكريم ولي محمد 

شركة الجمال العصريةثابته علي خميس المشايخية

شركه النبع للخدماتثاقب علي غالم البلوشي

المنطقة الحره بصالله (االلبان )شركة عمان لمنتجات الحليب ثامر سعيد نصيب ليون الشحري

خدمات الخليج للبتروكيماويات  والتجارةثاني سالم ثاني الناصري

شركه ابناء الفارسي للتجارهثاني سالم ربيع المشرفي

خدمات الخليج للبتروكيماويات  والتجارةثاني سعيد محمد الناصري

المتحدة الدارة المنشآت والخدماتثاني مبارك ربيع النعيمي

البرج العائم الدوليةثراء عديم سعد الحجرية

التنمية الشاملة العالمية للتجارةثروة مبارك محاد كشوب

تسديد للخدمات االلكترونيهثروه خلفان راشد السيابية

اللؤلؤة الالمعة لالعمال المتطورةثريا الفضل سعيد العمرية

مركز الجودة والتوفيرثريا جمعه مسي القاسمية

دارة المزيونة ش م مثريا حسام محمد الزبير

حي العودين للتجارةثريا حمد محمد الحرسوسية

شركة عمان لإلستثمارات والتمويلثريا خميس محمد العدوية

الفضاء الجويثريا سعيد ناصر المعمرية

الفيل االبيض للتجارة والمقاوالتثريا سليمان زاهر الفرعية
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صيدلية بلقيسثريا سيف حمد الجردانية

توصية/ شركة قمر الشمال للتجارة ثريا صالح سالم البداعية

يدثريا عبدهللا صالح العريمية التَْعليم االّكِ

مؤسسة الزبيرثريا ماجد سيف المحروقية

مركز سلطانثريا محمد حميد السعدية

القرية الهندسيةثرياء حمد حمود الخليلية

محمد بن خلفان بن سعيد الحبسي للتجارةثرياء حمدون خربوش الحبسية

شركة بالد السالم للخدمات الطبيةثرياء حمود محمد السيابية

مركز عبدهللا العيسريثرياء خلفان محمد النعمانية

مؤسسه سيف سعيد سيف االخزمى للتجارةثرياء سعود علي البوصافية

أكاديمية اعداد القادةثرياء سعيد سالم العيسائية

شركة المقاوالت المصريه فرع مسقطثرياء سليمان سعيد العيسائية

جامعة مسقطثرياء سيف أحمد الذهلية

مدرسة تبارك الخاصةثرياء عامر محمد الرحبية

مشارق مسقط للتجارةثرياء عبدهللا سعيد العامرية

شركة السيف الذهبي لالنشاء والتعميرثرياء علي عبيد الربيعية

شركة الخروصية والبلوشية ش م مثرياء علي يوسف العجمية

السوق الصينيثرياء كريم رجب البلوشية

مشاريع صغرون الوطنيةثرياء محمد عبدهللا الرحبية

شركة عمان لإلستثمارات والتمويلثرياء مهنا سالم الراشدية

شركه النبع للخدماتثرياء وليد قاسم الزدجالية

(توكو  )الشركة العمانية لالنشاءات  ثرياء يحيى سيف الحارثية

(القيد مرهون  )لولو مسقط للتسوق السريع ثرياء يوسف جمعه الزدجالية

ابو ميثم الرئيسي للتجارةثريه عبدالصمد رمضان الزدجالية

شركة هرويل المتحدة للتجارة و المقاوالتثمناء سعيد بخيت عموش ثوعار

شركة طالئع شليم للتجارةثمنه سالم احمد رجحيت المهري

محمد شاكر قريشيثمينه محمد دوشمبيه البلوشية

شركه كاريليون علويثنيان بشير سهيل الراشدي

محسن الرزيقي للتجارةثنيه سالم فايل المسكرية

الشركة العمانية القابضة لخدمات البيئةثويبه يعقوب محمد الرئيسية

شركة بهوان الهندسيةثويني سالم ناجم الراسبي

المشاريع العامة جيكوجابر أحمد بسند البلوشي

أنوار المجد المتحدة للطاقةجابر حميد مبارك الرواحي

اكسيالنس لوجينججابر سالم سعود الريامي

شركة تاول للخدمات الهندسيةجابر سعيد سليم العويسي

م0م0شركة نمر للمقاوالت    شجابر سليمان ناصر القصابي

شركة النهضة العمانيةجابر سيف محمد المقبالي
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شركة الخدمات الفنية الخاصةجابر صالح حارث العبري

سام للهندسةجابر ّعبود سعيد الخصيبي

شركة الري الحديثةجابر عامر حمد العمري

(القيد مرهون  )لولو مسقط للتسوق السريع جابر عائل ربيع أوالد ودير

شركة الخدمات الخاصة لحقول النفطجابر علي سعيد المعولي

الشركة العمانية لالتصاالتجابر علي هالل العبري

مؤسسة جود المستقبل لتجارة والمقاوالتجابر غلوم جعفر العجمي

(عمان)الرسن وتوبرو وشركاه جابر محمد احمد البلوشي

الشركة الصينية ألنابيب البترول والهندسة المحدودةجابر محمد حمود الجابري

شركة بهوان الهندسيةجابر يحيى جابر الجنيبي

الميزان العربي العالمية جاسم احمد عبدهللا الشحي

مشاريع معالم الفليج الحديثةجاسم العبد سالم الدويكي

أنوار المجد المتحدة للطاقةجاسم جميل عبدهللا الجعفري

الوجهه لالستثمار السياحي واالدارةجاسم حمد سليمان الجبل

شركة دليل للنفطجاسم حميد سالم الهنائي

شركة تنمية الدقمجاسم خدابخش هاشم البلوشي

شركة المها لما وراء البحارجاسم خلفان سعيد الهادي

بي جي بي لخدمات النفط والغازجاسم خميس حمد البريكي

رونق شمال الباطنةجاسم خميس مفتاح الجابري

شركه النبع للخدماتجاسم رجب هدي 

أنوار المجد المتحدة للطاقةجاسم سلطان علي الجعفري

الشركة العامة للسياراتجاسم عبدهللا خميس الناصري

مجموعة شركات الرموز الوطنيةجاسم علي سليمان العجمي

توشيبا لمحاليل المياهجاسم محمد حسن السعدي

أنوار المجد المتحدة للطاقةجاسم محمد حمد المشايخي

مؤسسة فيرديل للتجارة والمقاوالتجاسم محمد خلف الجابري

جلفار للهندسة والمقاوالتجاسم محمد خميس المقحوصي

شركة الخليج للصناعات البالستيكيهجاسم محمد درويش الرواحي

جلفار للهندسة والمقاوالتجاسم محمد راشد السيابي

شركة الصناعات العربية للمشاريعجاسم محمد راشد العلوي

زاهب لألغذيةجاسم محمد سالم الحارثي

أنوار المجد المتحدة للطاقةجاسم محمد سالم العلوي

مدرسه مونتيسوري عمان الخاصهجاسم محمد سالم الغماري

شركة الخدمات الفنية الخاصةجاسم محمد سالم المقبالي

نجد االهليهجاسم محمد سالم الناصري

الفسيفساء للتقنيةجاسم محمد سعيد الرواحي

جلفار للهندسة والمقاوالتجاسم محمد سعيد الفجراني
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الرموز الوطنية فيولياجاسم محمد عامر المسروري

سوق صحار الجديدجاسم محمد عبدهللا البلوشي

شركة مزون لأللبانجاسم محمد عبدهللا البلوشي

شركه النبع للخدماتجاسم محمد عبيد البريكي

المجموعة العمانية الدوليةجاسم محمد علي الجابري

شاهين صور للتجارهجاسم محمد علي الحربي

أنوار المجد المتحدة للطاقةجاسم محمد علي العامري

جلفار للهندسة والمقاوالتجاسم محمد علي القليعي

مخبز الكوثر الجديدجاسم محمد علي المعمري

الزواوي لتقنية الطاقة الهندسيةجاسم محمد فريش الخوذيري

مشاريع المرجان الجديدةجاسم محمد ناصر البلوشي

شركة عمان لإلستثمارات والتمويلجاسم محمد ناصر الرواحي

شركة المدينة للتأمينجاسم محمد ناصر المعولي

الغالبي العالمية للهندسة والمقاوالتجاسم يعقوب سيف الندابي

مؤسسة الطليعة الجديدةجان بيبي ابراهيم دادمحمد البلوشية

شركة برشوتم كانجي للصرافةجان محمد أحمد جان محمد البلوشي

أركان لإلنشاءاتجبر حميد جبر المعمري

جلفار للهندسة والمقاوالتجبر صالح جمعه العلوي

الخيط السحري المتميز ش م مجثيما مالك سليمان الرحبية

األصالة إلدارة الفنادق والمنتجعاتجراح خلفان حمد الحراصي

شركة عمان لإلستثمارات والتمويلجرعه ثعيلب حمدان الجنيبية

المجموعة الوطنية للخدمات األمنيةجعفر عبدالرحمن حاج جعفر الزدجالي

العراف للتجارةجعفر عبدالرحيم رحمه الرئيسي

البيت االنيق العمال الديكورجعفر عبدهللا جعفر اللواتي

جلفار للهندسة والمقاوالتجعفر علي فداحسين اللواتي

نسيم غال المثالي ش م مجل بيبي موال بخش 

أنوار المجد المتحدة للطاقةجالل خميس سليمان الراشدي

الخليج للحفرجالل عبدهللا حمد المحروقي

شركة تاول لإلنشاءجالل محمد زاهر الراشدي

التسنيم للمشاريع المحدودةجالل ناصر سعيد القرني

شركة خزان إلدارة خدمات المستودعاتجلند نصر حمد العامري

(توكو  )الشركة العمانية لالنشاءات  جلندى سيف خميس السيابي

شهى للمــواد الغذائية والتوابلجليله حارث حمود المزروعية

مدرسةالصلت بن مالك الخاصةجليله حبيب عبدهللا القريشية

شركة ويلهمسن تاولجليله حسن سعيد العمورية

خليج مسقط الدوليهجليله سيف راشد الكيومية

روعة جماءجليله مصبح خلفان الحراصية
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سيم راندريدججمال احمد محمد العاصي

شركة مرسى الخليج التجاريةجمال بركت علي أميربخش البلوشي

نجد االهليهجمال جاسم محمد الزدجالي

-عمان - وذرفورد لمعدات الزيت للشرق األوسط جمال جمعه محمود الهوتي

جلفار للهندسة والمقاوالتجمال جميل سعيد الحبسي

الشركة الوطنية لصناعة البسكويت  المحدودةجمال حسن دوست محمد الزدجالي

أنوار المجد المتحدة للطاقةجمال حميد خليفه الحمراشدي

سطوع الخير للتجارهجمال خلفان سالم الحبسي

جلفار للهندسة والمقاوالتجمال خلفان علي العبري

افيردا إلدارة النفاياتجمال سالم سيف الحوسني

اطياب للخدمات الفنيةجمال سالم علي الربيعي

شركة عمان لإلستثمارات والتمويلجمال سعود سعيد التوبي

بنـك نـزوىجمال سعيد علي النجار

شركة الحسن الهندسيةجمال سليمان خلفان السليمي

الدولية األولى لالستشارات التعليميةجمال سنان سليمان البوسعيدي

الحديثة للخدمات النفطيةجمال صالح سالم الهطالي

شركة الفيروز للتجارة والمقاوالتجمال عباس أحمد البلوشي

زاهب لألغذيةجمال عبدهللا سيف الضوياني

شركة بهوان الهندسيةجمال علي جابر البريدعي

نزوى المتكاملة للعقاراتجمال علي عبدهللا الحضرمي

في.سي تي سي آي بي - سي بي آند آي جمال عيسى صقر المطروشي

شركة مسقط للصناعات الحديديةجمال مبارك سليم الخصيبي

األصالة إلدارة الفنادق والمنتجعاتجمال محمد احمد البلوشي

الشركة العمانية القابضة لخدمات البيئةجمال محمد عبيد العبري

النجمة الملكية العالميةجمال محمد عوض بيت تروم

سعود بهوان للسياراتجمال مسعود خلفان اللويهي

خدمات الخليج للبتروكيماويات  والتجارةجمال مصبح عبدهللا الغافري

أنوار المجد المتحدة للطاقةجمال ناصر سليم البسامي

جلفار للهندسة والمقاوالتجمال يعقوب يوسف العريمي

(صالله)محالت و صيدلية مسقط  جمال يوسف حميد المقبالي

إيون مجانجمانة حسن محمد محسن سعيد 

نورتلجمانة سعيد علي الزدجالية

البنك االهليجمانه أفلح هالل الهاشمية

بنك مسقطجمانه سالم سعيد القصابية

المشرق المتكامل الدوليهجمعان خلفان جمعان البوسعيدي

أنوار المجد المتحدة للطاقةجمعة خادوم خايف الخضوري

الشركة العمانية الهندية للسمادجمعة صالح محمد الغيالني
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مجموعة الصيرجمعه اسماعيل محمد البلوشي

أوالد الشمالي للتجاره والمقاوالت تضامنيةجمعه أحمد عبيد الحمداني

شركة الحسن الهندسيةجمعه حبيب علي المياحي

شركة بهوان الهندسيةجمعه حمد جمعه العزري

جلفار للهندسة والمقاوالتجمعه خلف سويد العلوي

شركه النقل الوطنيه العمانيهجمعه خلفان تعيب القطيطي

عمان واالمارات للتدقيق واالستشارات المحاسبيةجمعه خلفان جمعه الحضرمي

رمال صور العالميةجمعه خميس جمعه الفارسي

جمعه بن خميس بن خلفان الحديدي للتجارهجمعه خميس خلفان الحديدي

االفق المثاليه للخدماتجمعه خميس سعيد العمري

مدرسةالصلت بن مالك الخاصةجمعه خميس عبدهللا الحراصي

األولى العالمية للمشروعاتجمعه راشد خميس الحكماني

شركة المها لما وراء البحارجمعه راشد سيف المعمري

م ش م م0م0ريف الخليج للتجاره ش جمعه راشد مبارك المخيني

تيجان المعبيلة الحديثةجمعه رمضان راهك البلوشي

شركة المشاريع التعليمية الشاملةجمعه سالم جمعه البلوشي

أنوار المجد المتحدة للطاقةجمعه سالم جمعه العلوي

جمعه الحراصي للتجارةجمعه سالم زايد الحراصي

مجموعة شركات الرموز الوطنيةجمعه سالم عبدهللا العبري

الشركة الصينية جيو انجينيرينج انترناشيونال المحدودةجمعه سالم مسعود العلوي

أنجازات الشرقية للتجارة تضامنيةجمعه سالم ناصر السنيدي

أنوار المجد المتحدة للطاقةجمعه سبيت صالح المخيني

تبيان للعقاراتجمعه سلطان علي الهاشمي

مشاريع العلوية الحديثةجمعه سليمان محمد السالمي

أنوار المجد المتحدة للطاقةجمعه سيف سالم السليماني

أنوار المجد المتحدة للطاقةجمعه سيف سالم العبري

أنوار المجد المتحدة للطاقةجمعه شحبل العبد الحارثي

سعود بهوان للسياراتجمعه صالح جمعه السناني

ويلبور للحلول المتكاملةجمعه صالح حمود الهنائي

سال المتحدة جمعه صالح سالم الغيالني

اينكوللهندسةوالتصنيع والتجارةوالمقاوالت المدنيةجمعه صالح علي الجعفري

شركة بهوان الهندسيةجمعه صالح فايل الغيالني

نواة التاَزرجمعه طالب خميس البدري

سهيل بهوان للسياراتجمعه طالب مبارك العويسي

بتروجيت و شركائها- شركة المشروعات البترولية جمعه عامر علي العلوي

الشركة الدولية لخدمات الحاسب االليجمعه عبدهللا جمعه الكحالي

النهضة لما وراء البحار ؛؛جمعه عبدهللا جمعه المزروعي
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أنوار المجد المتحدة للطاقةجمعه عبدهللا راشد السيابي

شركة بهوان الهندسيةجمعه عبدهللا سالم البلوشي

سي بي أند آي أوروبا بي فيجمعه عبدهللا علي السعيدي

في.سي تي سي آي بي - سي بي آند آي جمعه عبدهللا علي الشحي

أبوعبدهللا المجيهلي للتجارةجمعه عبدهللا مبارك المجيهلي

شركة الخدمات الفنية الخاصةجمعه عبدهللا مبروك السعدي

العمانية للمناولة األرضيةجمعه عبدهللا هاشل العفاري

شركة المشروعات البترولية واالستشارات الفنية بتروجيتجمعه عبيد جمعه القتبي

أنوار المجد المتحدة للطاقةجمعه عبيد جميل العلوي

شركة مزون لأللبانجمعه عبيد علي المعمري

شذى الريف للتجارةجمعه علي أحمد المعمري

الطاؤوس للخدمات الصناعيهجمعه علي سالم العامري

مؤسسة االنصاري التجاريةجمعه علي سليم الحسني

مؤسسة االنصاري التجاريةجمعه علي مراد البلوشي

شركة المنصور الدوليةجمعه عوض سالم الجنيبي

آل حريب لمواد البناءجمعه عيد جمعه الراسبي

اينكو الدقم للصناعاتجمعه غريب علي المزروعي

صواعق حلبان المتميزةجمعه فرج جمعه المقبالي

اينكوللهندسةوالتصنيع والتجارةوالمقاوالت المدنيةجمعه محمد خميس البلوشي

شركة عمان لإلستثمارات والتمويلجمعه محمد عبدهللا المعمري

التسنيم للمشاريع المحدودةجمعه محيل ثاني الخويطري

في.سي تي سي آي بي - سي بي آند آي جمعه مرهون عمبر المسلمي

خليل عبدهللا يوسف البلوشي للتجارةجمعه موسى خليفه الصبحي

جلفار للهندسة والمقاوالتجمعه ناصر محمد الغفيلي

شركه النبع للخدماتجميعه سعيد مرهون الهنائية

هامبتونز انترناشيونال وشركاهمجميل إبراهيم قادر داد البلوشي

الطابوق العالي للمقاوالت جميل أحمد جميل الشعيبي

كيفر للعوازلجميل خصيف جميل الهنداسي

شـركة شـل العمـانية للتسويقجميل رمضان شمبيه البلوشي

شركة الخدمات الفنية الخاصةجميل سالم جميل الكحالي

شركة المنصور الدوليةجميل سعيد حمد الجعفري

أن أم سي للرعاية الصحيةجميل علي رهميه البلوشي

أنوار المجد المتحدة للطاقةجميل فريش سليم الجابري

شركة عمان شابورجيجميل مبارك سهيل العلوي

التسنيم للمشاريع المحدودةجميل مصبح طالب السعدي

محسن الرزيقي للتجارةجميل موسى جميل الفارسي

(عمان)الرسن وتوبرو وشركاه جميلة حديد ربيع القاسمية
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/مشاريع مجان الشاملة جميله حسين علي الهوتية

شركة االثنينجميله حمدان حميد الردينية

شركه النبع للخدماتجميله حميد سعيد السيابية

مشاريع التوبي الجديدةجميله خالد عبدالرحيم الزدجالية

اسطورة المصنعة الوطنية للتجارة والمقاوالتجميله خلفان عبدهللا الشندودية

بلد اللبان المتحدةجميله سعد حفيظ خوار

أيوب وشريكه للتجارةجميله سعيد ناصر المكتومية

شركة نهلة الوادي التجاريةجميله سويد مفتاح السيابية

المنطقة الحره بصالله (االلبان )شركة عمان لمنتجات الحليب جميله عامر سعيد قطن

الرؤية التقنية المبتكرةجميله عبدالقادر محمد البلوشية

مؤسسة سعيد بن حمد الهاشمي للتجارةجميله عبدهللا سعيد المعمرية

الشركة األردنية للخدمات الطبيةجميله عدي سيف المنجية

شركة الخدمات الغربيةجميله علي سعيد عامرجيد

مزارع الرصيدجميله محمد محيسن رعفيت

الصراف الجديدجميله نبهان علي الشعشعية

شركة االخوان الدوليه للتجاره والمقاوالت جنازل سعيد سهيل مسن

التفوق للخدمات التقنيةجنان جمعه صديق البلوشية

مجمع  صاغر الطبيجنان ناصر علي الخروصية

ربوع الفلج للمشاريع الوطنيةجهاد احمد طالب العجمية

بياق لخدمات حقول النفطجهاد جمعه مرهون الصبحي

سيجا الدوليةجهاد حمد جندب الجابري

شركة عمان لإلستثمارات والتمويلجهاد خالد جمعه العريمي

األفق لتكنولوجيا الذكاء األصطناعي والطيارات المسيرةجهاد سليمان علي الحارثية

شركة بهوان الهندسيةجهاد علي سالم الزكواني

الشركة العمانية العالمية للمعدات البحريةجهاد معمر سعيد بحور زعبنوت

الشركة الوطنية للصناعات الدوائيةجهاد يعقوب ناصر الطائي

التكنلوجيا المتطورة لالكترونيات ش م مجهيد داود ايوب الهوتي

بابل للخدمات الطبيـــــــة ،،.جهينة فالح غني 

شركة عمان لإلستثمارات والتمويلجهينه سالم علي الكندية

محسن حيدر درويشجهينه سعيد سالم المجرفية

القرن لنظم المعلوماتجهينه سليمان أحمد الحبسية

مشاريع بيت الصحوة للتجارةجهينه سيف ناصر المعشرية

رويان الدوليةجهينه شمبيه ابراهيم البلوشية

شركة االعالنات والدعايهجهينه علي مبارك السيابية

اي بي بي ام الخليججهينه علي مبارك المغيزوية

وزارة الصحةجهينه علي منين الزهيبية

الشركة الدولية لخدمات الحاسب االليجهينه محمد مبارك الهودار
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شهى للمــواد الغذائية والتوابلجهينه مسلم أحمد الشيادية

شركة راك ميكسجواهر احمد عمر الكثيري

نسيم الوطية للتجارة توصيةجواهر أحمد علي العامرية

مشاريع سيفم المتميزةجواهر أحمد محمد الريامية

بنـك نـزوىجواهر حسن علي العجمية

وزارة الصحةجواهر حمد مسلم الوهيبية

البوابة الطبيةجواهر خلفان سالم الصلطية

النجمة الملكية العالميةجواهر خميس جمعان 

أحمد بن عبدهللا بن سيف الشافعي للتجارة والمقاوالتجواهر خميس سعيد البادية

تشاينا ثيرد لإلنشاءات الكميائية المحدودةجواهر سالم خلفان الحسانية

بنك مسقطجواهر سعيد سالم البريكية

بنك مسقطجواهر سعيد سعود الشيذانية

أوتاد العالميةجواهر سعيد محمد السليمية

إمتداد األعمدة للمقاوالتجواهر سعيد مسعود كشوب

بي بي اكسبلوريشن ابسيلون ليمتدجواهر سلطان هالل الحبسية

الــطموح الــعالــي المـتـحدةجواهر سيف سعيد الحسينية

الشرق االوسط لحلول  الموارد البشريةجواهر عامر سلطان الحجرية

شركة عمان لإلستثمارات والتمويلجواهر عبدهللا سالم العبرية

(متاليف)-الشركة األمريكية للتأمين على الحياهجواهر علي حمد المحرزية

شركة التقدم لبرمجة الكمبيوترجواهر عيسى خليفه المخمرية

مستشفى جامعة السلطان قابوسجواهر مبارك حمدان الرحبية

ديار عمان للتطوير وتنمية اإلستثمارجواهر محسن سعيد الرحبية

وزارة الصحةجواهر محمد حميد الغسينية

دبليو اس اتكنس الدولية وشركاهجواهر محمد خلفان البلوشية

تجارة ابو فراس الحمدانيجواهر محمد خميس الشحية

مؤسسه سيف سعيد سيف االخزمى للتجارةجوخه أحمد حمود الشعيبية

أمواججوخه جمعه عبدهللا السعدية

مؤسسة صفنان للتجارةجوخه سالم خلفان البراشدية

شركه النبع للخدماتجوخه سالم صالح المعمرية

مشاريع خصيف الدولية للتجارةجوخه علي ساعد الشريانية

عبق الوادي للتجارةجوخه علي سلطان الغافرية

عين المعموره للتجارة و المقاوالتجوخه عوض حارث التوبية

أن أم سي للرعاية الصحيةجوخه محمد حميد العطابية

الرؤية محاسبون قانونيونجوخه محمد سعيد العبرية

مدرسة اقرأ لتحفيظ القرآن الكريمجوخه محمد علي الخفيري

مؤسسه صقر الجنوب الحديثه للتجاره والمقاوالت جوخه محمد محاد العمرية

الشركة الدولية لخدمات الحاسب االليجوخه مرهون سالم الرواحية
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شركة الفضاء العالي للتجارة والمقاوالتجوخه نصر محمد العلوية

أمجاد للهنـــدسة والمقـــاوالتجوخه هالل عبدهللا الشقصية

الشركة الدولية لخدمات الحاسب االليجوخه يوسف سلطان البوسعيدية

شركه النبع للخدماتجولي درويش جمعه البلوشية

شركة سيح المريغة للتجارةجوهره حمد سيف المعولية

وزارة البلديات االقليمية ووموارد المياهجوهره سليمان علي الشبلية

شركة عمان لإلستثمارات والتمويلجوهره مسعود محكوم الهنائية

شركة جبرين العالمية للتنميةجويره سعود بدر البوسعيدية

الهيئة العامة للمياهجيفر جعفر ناصر العنبري

الذكاء الهندسي للخدمات والتجارةجيفر حمد مبارك الجلنداني

جلفار للهندسة والمقاوالتجيفر سالم خميس النعيمي

موسي عبدالرحمن حسن وشركاهجيفر عبدهللا راشد البلوشي

واحــة الــورود للمشاريع الذهبيةجيفر علي محمد الرواحي

الرهوان المتحدةجيفر محمد ناصر الجلنداني

شركة مزون لأللبانجيفر هالل جمعه الحسني

الوقاية و الخدمات العالميةجيهان خروص سعيد الخروصية

تكنيمونتجيهان عبدهللا سالم المعمرية

أطياب لتكنولوجيا األغذية والخدمات التجاريةجيهان محمود سعيد الحنظلية

ابو ايناز للخدمات اللوجستيةحاتم آدم مراد الزدجالي

شركة أحمدي للتجارةحاتم جمعه سنجور البلوشي

اكسيالنس لوجينجحاتم حميد سالم المسروري

ملك الصحراءحاتم خلفان هديب السيابي

وزارة الصحةحاتم خليفه خميس الفارسي

الطاؤوس للخدمات الصناعيهحاتم خميس سلطان الغزالي

عبدهللا بن حمود بن محمد الشكيلي للتجارةحاتم راشد محمد النعماني

شركة رذاذ أدم للتجارةحاتم سالم عبيد المشايخي

الشركة الوطنية العمانية للهندسة واالستثمارحاتم سالم علي عاطف اليافعي

أوكيو لشبكات الغازحاتم سعيد سالم العميري

التقنية لخدمات التنظيفحاتم سلطان شماس البطاشي

/األصالة للتجارة حاتم عبدهللا سعيد المقبالي

الشركة المتحدة للغازات الصناعيةحاتم عبدهللا محمد السيابي

شركة الشرق والغربحاتم عبدهللا محمد المخمري

جلفار للهندسة والمقاوالتحاتم علي سالم الخوذيري

الهيئة العامة للمياهحاتم علي ناصر عبدالباقي

شركة النهضة العمانيةحاتم محمد سليّم العميري

كنوز ألحجار الجابروحاتم محمد عبدهللا الرواس

علي الشيهاني لصناعة المشروبات الغازيةحاتم محمود حسين البلوشي
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جلفار للهندسة والمقاوالتحاتم يحيى سليمان المحروقي

تكنيمونتحاتم يوسف سيف الجلبوبي

ناشيونال أويل ول فاركو مسقطحاتم يوسف ناصر العامري

شركة االسماك العمانيةحارب جمعه حارب الهنداسي

الشركة العمانية للصهاريجحارب خليفه محمد الشبلي

شركة ابو حاتمحارب سعيد مبارك البلوشي

شركة البروج العالميهحارب سلطان محمد الحارثي

شركه النبع للخدماتحارب علي حارب الزيدي

بتروجيت و شركائها- شركة المشروعات البترولية حارب نبهان حارب الشرجي

البركة للخدمات النفطيةحارب يوسف ذبيان البطحري

الشركة الحديثه للتموينحارث جمعه فاضل البريكي

شركة اتصاالت التجارة والخدماتحارث حمد محمد المسروري

شركة ورلي عمان للهندسةحارث حميد سليمان اليعربي

صناعات الخليج المتحدة  لالنابيبحارث دين محمد الم بيج البلوشي

حدائق الرمان للتجارةحارث سيف عبدهللا الدغيشي

فرع عمان- ليمتد  (عمان)بي ايه إي سيستمز حارث سيف مطر العامري

فيلدكور سيرفسز سولوشنز الخليجحارث عبدهللا راشد الريامي

شركة الخدمات الفنية الخاصةحارث عبدهللا سالم الهطالي

شركة تاول للخدمات الهندسيةحارث علي سليّم السعيدي

شركة مزون لأللبانحارث محمد خميس البادي

شركة حي الرحبة للتجارة والمقاوالتحارث محمد سيف السيابي

فرع مسقط- اوكسيدنتال عمان انكربوريتد حارث محمد عامر العامري

هاي الند وباقر سليمانحارثه سالم محمد البوسعيدية

لطافةحارثه ناصر خليفه الحضرمية

نجد االهليهحازم عبدهللا سالم علي سكرون

سما صحار العصرية للتجارة والمقاوالت حافظ إبراهيم علي الكمشكي

أبراج لخدمات الطاقةحافظ حمود سالم المحروقي

جلفار الطموح للخرسانة الجاهزةحافظ سالم حافظ الحبسي

الشركة العالمية لخدمات الغازحافظ سعيد حافظ الرواحي

التسنيم للمشاريع المحدودةحافظ عبدهللا خلفان المحروقي

جبال هرمز العالميةحافظ فاضل عبدهللا العدوي

أنوار المجد المتحدة للطاقةحافظ مسعود علي السالمي

الشركة العمانيه لاللياف البصريهحافظ مصبح علي المشيفري

شركة مزون لأللبانحامد أحمد سالم المقبالي

شركة بهوان الهندسيةحامد أحمد سعيد ثوعار

مؤسسة بابل الشاملة للتجارة والمقاوالتحامد بخيت عامر تبوك

شواطئ صالله الماسية للتجارةحامد بقال خويدع خوار
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اينكو الدقم للصناعاتحامد راشد حمدان المقبالي

شركة باعمر لخدمات حقول النفطحامد زعل الصغير العويسي

شركه الزيد للتجارهحامد سالم احمد المعشني

شركة عمان لإلستثمارات والتمويلحامد سالم حمد العلوي

افيردا إلدارة النفاياتحامد سالم رمضان بيت همزه

شركة مزون لأللبانحامد سعيد راشد المنعي

ارض الفيروز للتجارةحامد سيف حامد الهنائي

شركه حمراء الدروع للخدمات النفطيةحامد عبود عثعيث الدرعي

شركة تاول للخدمات الهندسيةحامد علي سالم المشايخي

شركة محمد بن حديد الدولية للتجارة توصيةحامد عوض حديد بيت مبارك

الثلج األبيضحامد محمد حامد الجهضمي

الشركة العامة للسياراتحامد محمد سالم علش  الكثيري

البنك االهليحامد محمد هاشل الرشيدي

حامد هالل محمد المعمري للتجارة والمقاوالتحامد هالل محمد المعمري

أنوار المجد المتحدة للطاقةحبيب ابراهيم عمر البلوشي

سويس بورت عمانحبيب آدم سالمين البلوشي

الغدير البرونزي للتجارة والمقاوالتحبيب ثني عبدهللا الشكيلي

اكسيالنس لوجينجحبيب جالل محمد الزدجالي

شركة اريج للزيوت النباتية ومشتقاتهاحبيب حمد حبيب المعولي

مؤسسة راس مدركة للتجارة والمقاوالتحبيب خميس شعبان المشرفي

الشركة العمانية الهندية للسمادحبيب خميس علي الرواحي

(صالله)محالت و صيدلية مسقط  حبيب زين العابدين حبيب عمر أحمد 

التحالف الذكي للتقنيةحبيب شمبيه حسين البلوشي

الزواوي لتقنية الطاقة الهندسيةحبيب غريب احمد األزكي

شركة النيزك للخدمات اللوجستية والتجارةحبيب كرم علي البلوشي

مكان للمقاوالت و التطويرحبيب وهب حبيب الضنكي

(عمان)الرسن وتوبرو وشركاه حبيبة محمد صديق 

القصباء الحديثة للتجارةحبيبه حبيب مبارك الحبسية

كوبرا تداجوا للمقاوالتحبيبه حمد ناصر المحروقية

شركه النبع للخدماتحبيبه رمضان مبيوع البلوشية

الخط المثالى للخدمات الهندسية توصيةحبيبه سالم عبيد الوهيبية

الصراف الجديدحبيبه محمد سعيد المسهلية

شركه النبع للخدماتحبيبه مطلوب خلفان الهنائية

مقهى بوابة التميز العالميةحذيفه حسن حسين البلوشي

شركة بهجه االنجاز للمقاوالتحزامه عبيد مضحي الجنيبية

شركة الخدمات الفنية الخاصةحسام الدين ميان احسان هللا 

الثبات القابضةحسام باروت شنان الريامي
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شركة الخدمات الفنية الخاصةحسام خليفه بطي المشيفري

أنوار المجد المتحدة للطاقةحسام خليفه فاضل الرئيسي

شركة اتحاد المقاولين العمانيةحسام خميس سالم المحروقي

الشركة الوطنية للحفريات والخدمات ش م محسام سعيد حسن الراشدي

الخياط العربي الممتاز الجديدحسام سعيد خلفان العبري

شركة المطاحن العمانيةحسام سعيد عبدهللا عبدالباقي

التسنيم للمشاريع المحدودةحسام سعيد ناصر النعماني

شركة فاندر الند للصناعات بي في   فرع عمانحسام سليمان محمد الدغيشي

شركة بهوان الهندسيةحسام سيف محمد المعمري

التمدن للتطويرحسام عبدالفتاح علي الزعابي

الشركة العمانية للصهاريجحسام عبدهللا سالم الرواحي

الوجهه لالستثمار السياحي واالدارةحسام علي سالم الوهيبي

بنك عمان العربيحسام علي موسى البلوشي

جلفار للهندسة والمقاوالتحسام عيسى سيف الجابري

أم وشركاهم للتجارة. شركة ك حسام قاسم شعبين البدر

صافي العالميةحسام محمد حمد الرواحي

فرع مسقط- اوكسيدنتال عمان انكربوريتد حسام محمد هالل الصابري

الجسارحسام محمود عبدهللا العلوي

أنوار المجد المتحدة للطاقةحسان زاهر سالم القرواشي

شركة عمان لإلستثمارات والتمويلحسان علي حميد الجساسي

الشركة الدولية لخدمات الحاسب االليحسان فايز عبدالمجيد الزدجالي

شركة اسكان للمقاوالتحسان مسعود سليمان الحسني

سعود بهوان للسياراتحسن ابراهيم علي البلوشي

وسط الرميلة العالميةحسن اسماعيل علي المعمري

جلفار للهندسة والمقاوالتحسن أحمد سليمان المنجي

المركز الفنلندي الطبيحسن أحمد عبدالرحمن البلوشي

اكسترا- الشركة المتحدة لاللكترونيات حسن أيوب شعبان البلوشي

البركة للخدمات النفطيةحسن بخيت مستهيل الشحري

فرع عمان- بنك قطر الوطني حسن تقي جعفرحسن 

جلفار للهندسة والمقاوالتحسن ثني سليّم البويقي

شركة الخليج للصناعات البالستيكيهحسن جمعه بيريه البلوشي

في.سي تي سي آي بي - سي بي آند آي حسن جمعه حسن الشيدي

مركز خدمات  التأمينحسن جمعه عبدهللا 

المطر للخدمات الهندسية والبنية التحتيةحسن جمعه عبيد الربيعي

بتروفاك اي اند سي عمانحسن جمعه عيسى البلوشي

أنوار المجد المتحدة للطاقةحسن جميل سليم الحجري

شركة الحسن الهندسيةحسن حمد علي العجمي
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سهيل بهوان للسياراتحسن حمد محمد الهنائي

مينا ألمن المعلوماتحسن حيدر جعفر اللواتي

خط الكبير العالميةحسن خدابخش رمضان البلوشي

اينكوللهندسةوالتصنيع والتجارةوالمقاوالت المدنيةحسن خميس جمعه الرشيدي

شركه الشنفرى لاللمنيومحسن خميس سليمان النبهاني

تكنيمونتحسن خميس عبيد الشيدي

حسن بن خميس بن عمبر الزعابي للتجارهحسن خميس عمبر الزعابي

حسن بن داود بن صومار البلوشي للتجارةحسن داود صومار البلوشي

شركه بن دبالن الحديثه للتجاره والمقاوالتحسن دبالن سالم العمري

البروج لتقنية المعلوماتحسن راشد علي الكاسبي

مطاعم ال داودحسن سالم عبدهللا التوبي

-الباطنة الدولية للخدمات التجارية والبحرية  حسن سعيد جمعه المعمري

البنك الوطني العمانيحسن سعيد سالم كشوب

شركه سوجكس عمانحسن سعيد سليّم العبري

شركة ظفار للطاقةحسن سعيد محاد جعبوب

الشركة العمانية للغاز الطبيعي المسالحسن سلطان ناصر الحضرمي

جلفار للهندسة والمقاوالتحسن سليمان عبدهللا المشرفي

الشركة الوطنية العمانية للهندسة واالستثمارحسن سليمان محمد الكمزاري

شركة بهوان الهندسيةحسن سويلم سالم سعتين

شركه النبع للخدماتحسن سيف مبارك الضباري

شركه السياج السلكيهحسن شعبان جل محمد البلوشي

أبو مناف المتحدة للتجارة والمقاوالتحسن عبدالحسين سليمان اللواتي

شـركة دبليـو جي تــاولحسن عبدالحسين علي اللواتي

شركة الخدمات الفنية الخاصةحسن عبدهللا جمعه الشيادي

الشركة الوطنية العمانية للهندسة واالستثمارحسن عبدهللا حسن الكمزاري

ضياء الصومحان للتجارة ش م محسن عبدهللا حمدان الحمداني

شركة العز للتجارة والنقل والمقاوالتحسن عبدهللا عبيد العجمي

الشركة الوطنية العمانية للهندسة واالستثمارحسن عبدهللا علي الكمزاري

أنوار المجد المتحدة للطاقةحسن عبيد خميس المعمري

زاهب لألغذيةحسن علي ابراهيم البلوشي

ماموثحسن علي احمد البلوشي

اينكوللهندسةوالتصنيع والتجارةوالمقاوالت المدنيةحسن علي حسن البلوشي

الخوير للضيافة واالستثمارحسن علي حمد الدرمكي

شركة الحسن الهندسيةحسن علي حمد الصالحي

مشاريع أبو مالك الفارسيحسن علي راشد الفارسي

عالم االنتظارحسن علي سعيد الموسوي

شركة البروج العالميهحسن علي فاضل البلوشي
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البنك االهليحسن علي محمد الزعابي

التسنيم للمشاريع المحدودةحسن علي يوسف العجمي

شركة الخدمات الفنية الخاصةحسن غريب سالمين القريني

ابناء سداب للتجارهحسن فقير حسن البلوشي

الوتين العربيه المتميزة حسن محاد علي قطن

انوار العالم العصريةحسن محمد حسن البلوشي

مسقط للتمويلحسن محمد حسن العجمي

مجوهرات الشيخ العالميةحسن محمد حمدان الشيخ

سيح السرية للهندسةحسن محمد شهداد البلوشي

(فرع عمان) (مقفله)ش م ب  (الخليج )أكسا للتأمين حسن محمد عبدالعلي اللواتي

شركة دليل للنفطحسن محمد علي البلوشي

البركة للخدمات النفطيةحسن محمد علي كلشات

المنار لإلنشاءات.حسن محمدرضا تقي 

أيديميا إيدانتيتي اند سكيورتيحسن مصطفى عبدالخالق 

بنك مسقطحسن مصطفى محسن اللواتي

النجمة الملكية العالميةحسن ناصر سلطان العدوي

جلفار للهندسة والمقاوالتحسن هديب سالم الصالحي

الدوسري العالميهحسناء جعفر محمد العجمية

الطريق السريع  للتجارة والمقاوالتحسناء سعيد خليفه الصالحية

صيدلية الصالحي ش م محسناء محمد عبدهللا الجابرية

شركة ورلي عمان للهندسةحسنة فقير عبدهللا البلوشية

شركة تنمية نفط عمانحسنه حسين محمد النعمانية

شركة االثنينحسنه خلفان محمد المسعودية

مشاريع المسافر المتكاملةحسنه سالم عبدهللا الحجرية

المركز الوطني للطاقةحسنه سعيد علي السعيدية

مكتب مسقط لالستشارات االقتصادية والمالية واالدارية.حسني فؤاد عبدهللا 

شركة مزون لأللبانحسني مبارك علي الهنائي

النجمة الملكية العالميةحسني مبارك نصيب 

شركة المزارع الحديثة للدواجنحسني ناشر مسعود السعدي

الشركة الوطنية للتجارة المحدودة المسئوليةحسين ابراهيم راشد النوفلي

جلفار للهندسة والمقاوالتحسين أحمد سليمان المنجي

العجمي للرخامحسين أحمد محمد العجمي

المجموعة العمانية الدوليةحسين جمعان درويش الجابري

مزارع الزينحسين حاجيه نصيب البلوشي

مؤسسة حسين حبيب للتجارةحسين حبيب سلمان اللواتي

أنوار المجد المتحدة للطاقةحسين حمود ناصر الغافري

زورق البطحاء للتجارة والمقاوالتحسين خميس ربيع اليحمدي
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المنظومة الجديدةحسين خميس عبدهللا العجمي

الشوامخ للخدمات النفطيةحسين ربيع سبيع الشكيلي

الشركة الدولية لخدمات الحاسب االليحسين رضا حسن اللواتي

بتروفاك انترناشيونال ليمتدحسين زايد سويدان الراشدي

العمانية للمناولة األرضيةحسين سالم سليمان الرواحي

التسنيم للمشاريع المحدودةحسين سعيد جميل القطيطي

الزواوي لتقنية الطاقة الهندسيةحسين سعيد حميد المسكري

شركة بهوان الهندسيةحسين سعيد عامر الجعفري

أنوار المجد المتحدة للطاقةحسين سعيد مبارك السعدي

شركة الصدر للتجارةحسين سعيد ناصر الهادي

النبع للتموين واالعاشة والخدماتحسين سليم عويد البوسعيدي

شركة مزون لأللبانحسين طالل زعيل العبري

في.سي تي سي آي بي - سي بي آند آي حسين طالل علي الفارسي

شهداد العالميةحسين عبدهللا شهداد البلوشي

المنار لإلستثمار الماليحسين علي حسن البلوشي

أنوار المجد المتحدة للطاقةحسين علي حمد الحكماني

العربية اللوجستيةحسين علي حمد المشايخي

شركة رمال الداخلية للتجارة و المقاوالتحسين علي خلفان االغبري

جلفار للهندسة والمقاوالتحسين علي خميس العريمي

أنوار المجد المتحدة للطاقةحسين علي خنفور النصيري

في.سي تي سي آي بي - سي بي آند آي حسين علي زايد الحبسي

شركة ابو رياض للتجاره والمقاوالتحسين علي سالم الجابري

رموز الشرق للمشاريع الحديثة حسين علي سالم الحجري

التسنيم للمشاريع المحدودةحسين علي سعيد البلوشي

شركة بهوان الهندسيةحسين علي سعيد القرطوبي

الكواكب العربية للتجارة والتسويقحسين علي سعيد المعمري

داية العالميةحسين علي سعيد قطميم المرهون

الشوامخ للخدمات النفطيةحسين علي سليم الشكيلي

سماء الهفوفحسين علي سيف العبري

بتروجيت و شركائها- شركة المشروعات البترولية حسين علي عامر السعيدي

شركة ريسوت لالسمنتحسين علي عبدهللا الحداد

جلفار للهندسة والمقاوالتحسين علي عبدهللا المشرفي

التسنيم للمشاريع المحدودةحسين علي علي الفزاري

شركة سكون المدينة الشاملةحسين علي فرج حات الشحري

شركة صناعة االنابيب المحدودهحسين علي قمبر العجمي

أنوار المجد المتحدة للطاقةحسين علي مبارك السوطي

القمر للحديد والصلبحسين علي محمد البريكي
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الوجهه لالستثمار السياحي واالدارةحسين علي محمد الغافري

جلفار للهندسة والمقاوالتحسين علي محمد الوهيبي

الخط االزرق المتحدةحسين علي مسعود السعدي

معهد نور مجان للتدريبحسين علي مسعود الفارسي

جلفار للهندسة والمقاوالتحسين محمد حسين المشهورباعمر

شركة تنمية نفط عمانحسين محمد عبداللطيف الفارسي

منارة المعبيلة لالعمال المتكاملةحسين محمد عبدهللا البلوشي

كي بي أم جي.حسين مرتضى محمد 

الطيران العماني.حسين مصطفى عبدالخالق 

القوافي الرائدة للتجارةحسين ناصر سليّم الناعبي

شركة الحسن الهندسيةحسين وهب عبدهللا العجمي

مشاريع بن غريب البلوشي للتجارةحسين يوسف غريب البلوشي

آفاق السيح االحمر للمقاوالتحسينة سعيد محمد الخاطرية

أبو قابوس بن سعيد النظيري للتجارة ش م محسينة سليمان علي العبرية

صغير الدوليةحسينة محمد خان صالح 

المثالي العالمية للخدمات الهندسيةحسينه جمعه محمد الوهيبية

أمواج السويق الحديثة للتجارة ش م محسينه خلفان خلف المصلحية

شركة مرمول العربيه للتجاره والمقاوالتحسينه سالم خزي عموش المهري

شركه المملكه العالميهحسينه علي سالم عامر جيد

ارجوان الحياةحسينه عيسى سالم العبرية

جوي الوكاس للصرافةحسينه مراد قادر بخش البلوشية

المجموعة الماسية لالستثمارحسينه ناصر سعيد السعدية

داود للمقاوالتحشر راشد خميس البادي

محسن الرزيقي للتجارةحصه صغرون راشد الفارسية

البرواز الدوليه ش م محصه مصبح سالم الروشدية

شركه انظمه وبرامج الكمبيوترحفصة ابراهيم خلف الفليتية

واحة بركاء الشاملةحفصة علي سالم الصبحية

سماء مسقط الجديدةحفصه خلفان خميس السيابية

مستشفى جامعة السلطان قابوسحفصه خميس علي الشحية

مطابع النهضةحفصه زياد طالب المعولية

سي ئي سي ان اديو كونسلتحفصه سالم حمد الرواحية

األفق لتكنولوجيا الذكاء األصطناعي والطيارات المسيرةحفصه محمد حمود المنجية

البروج لتقنية المعلوماتحفصه محمد خميس الحضرمية

النبع للتموين واالعاشة والخدماتحفوظ الل بخش عيدوك البلوشية

مؤسسه ابو محمد للتجاره والمقاوالتحفيظ أحمد عبدهللا باعمر

ميراني للمشاريع والخدماتحفيظ عبدهللا حسين البلوشي

نجد االهليهحفيظ علوي سالم باعلوي
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0مؤسسة مجابل للتجاره والمقاوالت حفيظ محمد حفيظ الشهاب

صقر الرمال الحمراءحفيظه درويش ثاني الخصيبية

شركة بيروا العالميةحفيظه سالم عبدهللا الرحبية

العمانية لتموين الطيرانحفيظه سليمان ثاني الهاللية

الكفاءة للخدمات الصناعيةحفيظه منصور ناصر العامرية

حفيظة بنت موسى بن صالح الزدجالي للتجارةحفيظه موسى صالح الزدجالية

طالل بن سالم الجابري وشريكه للتجارهحفيظه نزار أحمد البلوشية

جلفار للهندسة والمقاوالتحكم سيف عبدهللا العبري

الكواكب العربية للتجارة والتسويقحكمان ناشر رمضان 

النجم الثالثي لخدمات الشحن والتجهيزات واالعمالحكيم سنان محمد الجهوري

أنوار المجد المتحدة للطاقةحكيم غالم ياسين أبوبكر البلوشي

زهرة الكاردينيا للتجميل توصيةحكيمه جمعه عايل الجلندانية

مؤسسة حزم وعزم للتجارةحكيمه محمد احمد الشعشعية

محطه وادى حطاطحليمة ناصر مبارك الجردانية

شركة كهرباء مزونحليمه أحمد حمود الجفيلية

شركة دروب العزائم للتجارة ،،حليمه بريه حيدر البلوشية

القوه االيجابيه للتجارهحليمه حمد محمد الجساسية

الحروف المتأللئة للتجارة ش م محليمه حمود سيف الرواحية

الواسط العالميةحليمه خصيف سعيد البلوشية

مشاريع الرفاع المتحده ش م محليمه خليفه محمد الكعبية

ابن الغافات للتجارةحليمه سالم سلمان الهنائية

مستشفى الحياه الدوليحليمه سالم علي الفارسية

سيف بن سالم بن عيسى الحراصي وشركاهحليمه سعيد راشد العمورية

شركة فيرتريدحليمه سيد محمد محمد البلوشية

خط المعلوماتحليمه عبدالرحمن حمدان األنصارية

ثروات صور الدوليةحليمه عبدهللا محمد البلوشية

آفاق الرياده للتجارهحليمه علي الباز المشرفية

مصنع الخالوي للهندسة وانتاج وتشكيل الواح الحديدحليمه علي خميس الشيدية

قمه الجودهحليمه غريب مبارك المعمرية

شركه النبع للخدماتحليمه محتاج جالئيه البلوشية

/شركة العاديات المميزة حليمه محمد احمد النوفلية

صور لمنتجات البناءحليمه محمد عبدالرحمن المقبالية

عمان لتطوير المنطقة االقتصاديةالخاصة بالدقمحماد راشد حمد الهنائي

الطيران العمانيحماد محمد عبيد الروشدي

جامعة الشرقيةحمد احمد مطر العنقودي

مرسى القرم للخدمات الزراعية والتجارة والمقاوالتحمد الذيب محمد العويمري

أنوار المجد المتحدة للطاقةحمد الفضل يحيى الرقيشي
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مصنع ريام لالعالنات واالضواءحمد ثنيان عبيد الحسني

أنوار المجد المتحدة للطاقةحمد جابر عبدهللا الرواحي

شركة مزون لأللبانحمد جالل محمد البلوشي

جلفار للهندسة والمقاوالتحمد جمعه ناجم الهدابي

المها للحلول المبتكرة المحدودةحمد حامد حمود البطاشي

كي سي اي ديوتج للطاقةحمد حثيث حمد الحكماني

.فرع مسقط . هاليبورتون ورلدوايد المحدوده  حمد حسن فريش أمبوسعيدي

شركة بهوان الهندسيةحمد حماد صالح المعمري

اساس المتحده العالميه ش م محمد حمدان مرهون المعمري

شركة كنوز فلج العالي للتجارةحمد حمدان هالل المعمري

جلفار للهندسة والمقاوالتحمد حمود احمد الحراصي

الصرح للتجارة والمقاوالتحمد حمود احمد الخروصي

الشبكات المضيئة ش م محمد حمود حمد الجلنداني

سندس للضيافـةحمد حمود حمدان العوفي

الشاطيء الهادي للتجارة والمقاوالتحمد حمود سالم المعمري

ترك عمان الشماليةحمد حمود سعيد الغافري

شركة عدنان الكلدي وشركائه للتجارةحمد حمود سيف المعولي

افضل لحلول النفط والغازحمد حمود عزيز الدرعي

عبدهللا بن حمود بن محمد الشكيلي للتجارةحمد حمود محمد الحضرمي

شركة العز للتجارة والنقل والمقاوالتحمد حمود محمد الفارسي

أنوار المجد المتحدة للطاقةحمد حميّد دريب الهاشمي

نجد االهليهحمد حميد الويهى الدرعي

مؤسسه إبراء للخدمات التجاريةحمد حميد حبيب أوالدثاني

عمران لالستشارات الهندسيةحمد حميد حمد الحجري

بيارق مسقط الدوليةحمد حميد سعيد الساعدي

ترك عمان الشماليةحمد حميد سليمان الشعيلي

نسائم صحار الذهبية للتجارة توصيةحمد حميد مسعود الروشدي

شركة الحسن الهندسيةحمد خدوم عاشور العجمي

أبو عزام الكلباني للتجارةحمد خلف راشد الكلباني

شركة عمان لإلستثمارات والتمويلحمد خلفان حمد البهلولي

الشركة العمانية الدارة السفنحمد خلفان خميس الحبسي

جلفار للهندسة والمقاوالتحمد خلفان سالم العلياني

بن خلفان العالمية حمد خلفان سالم المعمري

المجموعة العمانية الدوليةحمد خلفان سعيد آل عبدالسالم

شركة عمان لإلستثمارات والتمويلحمد خلفان صالح السنيدي

شركه النبع للخدماتحمد خلفان علي العلوي

شركة الخدمات الفنية الخاصةحمد خلفان محمد السيابي
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عمان- شركة شل للتنمية  حمد خليفة سليمان البيماني

مؤسسة االنصاري التجاريةحمد خليفه حمد الجلنداني

اينكوللهندسةوالتصنيع والتجارةوالمقاوالت المدنيةحمد خليفه حمد الحجري

جلفار للهندسة والمقاوالتحمد خليفه خميس الهاشمي

الشركة العمانية إلدارة النقل والطرقحمد خليفه رمضان الزدجالي

خط الهجر للتجارة تضامنيةحمد خليفه سعود الحاتمي

الحشار وشركاهحمد خليفه سعيد المقبالي

مشاريع نسناس صحار للتجارةحمد خليفه محمد العمراني

شركة انترناشيونال انسبكشن سيرفيسزحمد خميس حمد الحضرمي

درب القوافل الحديث للتجارة والمقاوالتحمد خميس حمد القطيطي

شركة خدمات النفط المتكاملة المحدودةحمد خميس حمد الكيومي

أطياب الفلج العصري ش م محمد خميس حمد المعمري

شركه سوجكس عمانحمد خميس سعيد الحكماني

شركة مثلث الخليج العربي المتحدةحمد خميس سلطان الحموي

شركة الخدمات الفنية الخاصةحمد خميس سيف البادي

شركة تنمية نفط عمانحمد خميس سيف العيسائي

الطيف للصناعات الهندسية والهياكل المعدنيةحمد دغيش سعيد النعيمي

شركة عمان شابورجيحمد راشد عبيد الحاتمي

في.سي تي سي آي بي - سي بي آند آي حمد راشد علي السعدي

شركة بهوان الهندسيةحمد راشد محمد الكحالي

اكسيالنس لوجينجحمد سالم حمد االسماعيلي

بهجة بهالء لألعمال حمد سالم حمد الجنيبي

الطيران العمانيحمد سالم حمد الحجري

أنوار المجد المتحدة للطاقةحمد سالم حمد الشبيبي

ديار عمان للتطوير وتنمية اإلستثمارحمد سالم حمد الصواعي

شركة اتصاالت التجارة والخدماتحمد سالم حمد العامري

شركة محمد البرواني لخدمات النفطحمد سالم حمد القصابي

شركة الرسن توبرو االلكتروميكانيكيهحمد سالم خلف الحمداني

خدمات الخليج للبتروكيماويات  والتجارةحمد سالم سعيد الحارثي

شركة مزون لأللبانحمد سالم سلطان الزرعي

أنوار المجد المتحدة للطاقةحمد سالم سليّم الجامودي

سيح السرية للهندسةحمد سالم سيف العزري

حجر االساس لالعمالحمد سالم عبدهللا البادي

العمانية للمناولة األرضيةحمد سالم محمد البراشدي

بتروجيت و شركائها- شركة المشروعات البترولية حمد سالم محمد الجنيبي

المجموعة العمانية الدوليةحمد سالم مسلم الريامي

جاناتا للشرق األوسط ش م محمد سعود مسعود الحكماني
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شركة المنصور الدوليةحمد سعيد الدحبه الحرسوسي

أنوار المجد المتحدة للطاقةحمد سعيد حمد البوسعيدي

بتروجيت و شركائها- شركة المشروعات البترولية حمد سعيد حمد الجنيبي

مؤسسة الحبي للتجارة والمقاوالتحمد سعيد حمد الحارثي

شركه سوجكس عمانحمد سعيد حمد الحكماني

شركة أرجوان شاطئ مسقطحمد سعيد حمد السعدي

فيافي المشراف للتجارةحمد سعيد حمد العامري

أنوار المجد المتحدة للطاقةحمد سعيد درويش البحري

الروافع العصريه للتجاره ش م محمد سعيد سالم الشامسي

الرؤية الممتازة العالميةحمد سعيد سالم الصواعي

أيه زد إينجينيرس  وشركاهمحمد سعيد سيف النيري

أنوار المجد المتحدة للطاقةحمد سعيد شغيل العبري

شركة الخدمات الفنية الخاصةحمد سعيد عامر الكلباني

اللمسات الخمسة للتجارةحمد سعيد محمد البادي

منبع الجودة العالمية للتجارةحمد سعيد محمد الساعدي

أنوار المجد المتحدة للطاقةحمد سعيد محمد العلوي

شركة بهوان الهندسيةحمد سلطان صالح الحموي

مؤسسة االنصاري التجاريةحمد سلوم حمد الجنيبي

مجيس للخدمات الفنيةحمد سليمان حمد السعيدي

المجموعة العمانية الدوليةحمد سليمان خالد القرواشي

عالم التجارة الحرةحمد سليمان سيف البيماني

افيردا إلدارة النفاياتحمد سليمان ناصر السيابي

دار الخير للمشاريع المتكاملةحمد سويد مبارك اليعقوبي

/شركة البانوش المتحدة للتجارةحمد سيف حمد البادي

شركة أحمدي للتجارةحمد سيف حمد الجابري

شركة ورلي عمان للهندسةحمد سيف حمد الريسي

مؤسسة خورشيد للتجارة والمقاوالتحمد سيف حمد السلطي

شركة المدينة للتأمينحمد سيف حمد السيابي

سيح السرية للهندسةحمد سيف حمد العيسري

التسنيم للمشاريع المحدودةحمد سيف خليفه الحراصي

شركة  مسقط للغازاتحمد سيف علي المعمري

شركة صحار لاللمنيومحمد سيف محمد البارحي

الشركة العامة للسياراتحمد سيف مسعود المعمري

الحديثة للخدمات النفطيةحمد سيف هاشل الخميسي

أبراج لخدمات الطاقةحمد شامس محمد البطاشي

شركه الساج االبيض للتجاره والمقاوالتحمد صالح حمد الغافري

الطموح لتقنية المعلوماتحمد صالح سليمان الخروصي
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شركة خدمات هيماء للتجارة و المقاوالتحمد ضاوى سعيد الهنائي

األسطورة العالمية الحديثة للمقاوالت حمد عاد صالح العبادي

مرسى القرم للخدمات الزراعية والتجارة والمقاوالتحمد عامر حامد العبادي

شركة المها لما وراء البحارحمد عامر عبدهللا المسلمي

جلفار للهندسة والمقاوالتحمد عامر محمد الغيثي

خدمات مسقط الدوليةحمد عبدالحكيم عامر الصواعي

شركة عمان لإلستثمارات والتمويلحمد عبدالرحيم اسماعيل البلوشي

تكنيمونتحمد عبدهللا أحمد العبري

مصنع العاصمة لخدمة السيارات ش م محمد عبدهللا حمد البلوشي

أوكيو لالستكشاف واالنتاجحمد عبدهللا حمد الشبلي

شركة اتحاد المقاولين العمانيةحمد عبدهللا خميس البريكي

شركة الخدمات الفنية الخاصةحمد عبدهللا سالم السناني

افيردا إلدارة النفاياتحمد عبدهللا سالم الشامسي

شركه كاريليون علويحمد عبدهللا سعيد العوفي

جامعة البريميحمد عبدهللا سعيد الغيثي

أنوار المجد المتحدة للطاقةحمد عبدهللا سلطان المشرفي

شركة مصطفى سلطان للصرافةحمد عبدهللا سيف البدري

ابن كرم للتجارهحمد عبدهللا مصبح الرشيدي

الكواكب العربية للتجارة والتسويقحمد عبدالمولى سعد بيت قصبوب

شركة عمان لإلستثمارات والتمويلحمد عبيد حمد الحجري

شركة عمان لإلستثمارات والتمويلحمد عثمان حمد الهنائي

مشاريع ابن سلومة للتجارةحمد علي حمد الجنيبي

اينكوللهندسةوالتصنيع والتجارةوالمقاوالت المدنيةحمد علي حمد العريمي

تشاينا ايليفنث لإلنشاءات الكيميائيةحمد علي حميد الغيثي

غنتوت للنقل والمقاوالت العامةحمد علي راشد الهاشمي

التسنيم للمشاريع المحدودةحمد علي سعيد الشقصي

شركة صناعة االنابيب المحدودهحمد علي صالح السرحاني

أنوار المجد المتحدة للطاقةحمد علي محمد الكاسبي

شركة عمان لإلستثمارات والتمويلحمد علي محمد المشرفي

معالم الخليج العالميةحمد عوض مراد البلوشي

شركة عمان لإلستثمارات والتمويلحمد عيد خصيب الحبسي

أنوار المجد المتحدة للطاقةحمد عيد عبيد الهاشمي

الشركةالعالمية للتنميهحمد عيسى حمود الزدجالي

شركة صحار لاللمنيومحمد غصين سيف أمبوسعيدي

إنتاجحمد غنيّم اللوتي الدويكي

أنوار المجد المتحدة للطاقةحمد ماسي عبدهللا العلوي

شركة بهوان الهندسيةحمد مبارك حمد الجابري
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شركة عمان لإلستثمارات والتمويلحمد مبارك سالم الذيابي

مشاريع حمد الصلطي للتجارة والمقاوالتحمد مبارك سعيد الصلتي

خدمات الخليج للبتروكيماويات  والتجارةحمد مبارك عبدهللا الوهيبي

مسقط لالتصاالت والخدمات الفنية ش م محمد محمد احمد مقدم المهري

شركة تاركتحمد محمد أحمد الجنيبي

جلفار للهندسة والمقاوالتحمد محمد حمد الجهوري

جلفار للهندسة والمقاوالتحمد محمد حمد الحارثي

رتاج بوشر المثالية للتجارةحمد محمد حمد الكندي

شركة الخدمات المتكاملة للتجارةحمد محمد حمد المسروري

أنوار المجد المتحدة للطاقةحمد محمد حميد البطيني

شركة المها لما وراء البحارحمد محمد خلف الريامي

شركه حمراء الدروع للخدمات النفطيةحمد محمد خليفه الدرعي

واحة أراضي مجان للتجارة توصيةحمد محمد خميس الشكيلي

بتروجيت و شركائها- شركة المشروعات البترولية حمد محمد راشد العلوي

توصية- الشركة االحادية للتجارة والمقاوالت حمد محمد سالم الحجري

أنوار المجد المتحدة للطاقةحمد محمد سالم الخياري

الشركة الصينية ألنابيب البترول والهندسة المحدودةحمد محمد سالم الراشدي

الغانم كوبرا تداجوا سوجيتز للطاقة والمياهحمد محمد سالم القريني

جلفار للهندسة والمقاوالتحمد محمد سعيد الحكماني

مؤسسة لؤلؤة الشأن للتجاره و المقاوالتحمد محمد سعيد الرواحي

الزواوي لتقنية الطاقة الهندسيةحمد محمد سعيد السوطي

شركه سوجكس عمانحمد محمد سعيد الهنائي

ش م م- مشاريع وادي بني عوف السياحية  حمد محمد عبدهللا العوفي

الشركة العمانية لألبراجحمد محمد مبارك المصلحي

شركة تاركتحمد مسلم مبارك الجنيبي

النورس الالمع للتجارة والمقاوالتحمد مصبح بخيت الشبلي

بارك لإلتصاالت والمشاريعحمد مصبح حمد العلوي

األرجوان الماسي لألعمالحمد مصبح محمد البوسعيدي

شركة طيران السالمحمد منصور حمد الرواحي

خيرات الجزيرة الوطنية للتجارةحمد منصور سعيد الهاللي

شركة تنمية نفط عمانحمد موسى ميردوست البلوشي

ابهار المتكاملةحمد ناصر حمد البارحي

شركة الخدمات الفنية الخاصةحمد ناصر حمد البرطماني

أنوار المجد المتحدة للطاقةحمد ناصر حمد الرواحي

المركز الطبي االزرقحمد ناصر حمد المعمري

أنوار المجد المتحدة للطاقةحمد ناصر سليمان السالمي

السياده العالميةحمد ناصر عبدهللا الغيالني
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شركة نهضة الدقم للمساكنحمد هادي مبروك الغيالني

شركة تنمية الدقمحمد هديب حمد السباعي

فخامة المنصورية للتجارة توصيةحمد هديب حمد الهاشمي

جلفار للهندسة والمقاوالتحمد هالل حمد السكيتي

شركة الفاو للدواجنحمد هالل خلفان المقبالي

شركة بهوان الهندسيةحمد هالل راشد المحيجري

التطور الحديثحمد هالل سعيد الرشيدي

 م0 م0صحار لصهر المعادن والهندسه البحريه ش حمدان ابراهيم علي الظاهري

مركز تاول للسياراتحمدان جمعه حمدان البلوشي

رمال الصحراء للنفط والغازحمدان حميد خميس البلوشي

مشاريع رذاذ هيتام للتجارة تضامنيةحمدان زايد حماد الغالبي

مكتب محمد علي احمد قطن للمحاماة واالستشارات القاونيةحمدان زايد محمد البطحري

خط السماء الوطنية للتجارةحمدان زايد محمد المعمري

إنتاجحمدان سالم جمعه الجابري

رتاج الفلج للتجارة والمقاوالتحمدان سالم سلطان الغيثي

محالت حمدان سالم للتجارةحمدان سالم سليمان الهدابي

أسوار للخدمات التجارية تضامنيةحمدان سعيد حمدان الربعاني

الشركة العامة للسياراتحمدان سعيد عبدالنبي البلوشي

شركة المقاوالت المصريه فرع مسقطحمدان سلطان نبهان الريسي

شركة سيفرت للفحص الفنيحمدان سهيل حمد العامري

فرع عمان- انجينيرنج بروجكت انديا ليمتدحمدان سيف محمد البادي

طريق النجم العالميةحمدان صالح حمدان العبيداني

مؤسسة السمري للتجارة والمقاوالتحمدان عبدهللا سالم البادي

ديمة الرائدة للتجارةحمدان عبدهللا سالم الغيثي

إنتاجحمدان عبدهللا فاضل الهنائي

كيفر للعوازلحمدان علي بخيت البادي

شركة االتحاد المتكاملة ش م محمدان علي سعيد الفوري

سهول حميم للتجارة والمقاوالتحمدان مبارك علي المحاربي

شركه الرواحي الدوليهحمدان محمد سعيد الحرسوسي

المجاديف للتجارهحمدان محمد سعيد الخميسي

شركه النبع للخدماتحمدان محمد علي المزروعي

(القيد مرهون  )لولو مسقط للتسوق السريع حمدان نبهان صالح المعولي

الشركة الدولية لخدمات الحاسب االليحمدة عبدهللا خليفه المالكية

مطبعة الهدى الوطنيةحمده حمدان محمد البلوشية

مصنع النخبة للمنتجات االسمنتيةحمده سعيد محفوظ الحسنية

حبروتحمده مبارك عبدهللا المزروعية

الشركة العمانية إلتصاالت المستقبلحمدون راشد عدي المعمري
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أنوار المجد المتحدة للطاقةحمدون عيد خصيب الحبسي

شركه حمراء الدروع للخدمات النفطيةحمدون غدير محمد الدرعي

الكناري العالميةحمزة خلفان محمد المعمري

صدف الشعيبه للتجارةحمزه جمعه حميد الغافري

شركة الخدمات الفنية الخاصةحمزه خميس سواد الحراصي

شركة مسقط لتوزيع الكهرباءحمزه سالم عبيد الزعابي

شركة تاول للخدمات الهندسيةحمزه عبدهللا حمود الوردي

الصقر لما وراء البحارحمزه عبدهللا علي الكندي

شركة الرسن توبرو االلكتروميكانيكيهحمزه علي عبدهللا البلوشي

المؤسسة العامة للمناطق الصناعيةحمزه محمد خلفان الجابري

الحديثة للخدمات النفطيةحمود الحميدي حمدان الجحافي

الهيئة العامة للمياهحمود جمعه حمود القنوبي

حمود بن حارب بن ناصر البوسعيدي للتجارةحمود حارب ناصر البوسعيدي

بهوان للمشاريعحمود حسين محمد الحجري

جلفار للهندسة والمقاوالتحمود حمد حمود الجلنداني

شركة الحسن الهندسيةحمود حمد خلفان المالكي

الكوادر لمعدات وخدمات النفطحمود حمد سعيد الشعيلي

شركة خالد بن احمد واوالدةحمود حمد صالح السنيدي

مجموعة شركات الرموز الوطنيةحمود حمدان حمد العوفي

خط المعلوماتحمود حمدان حمود العامري

درة الموالح للتجارةحمود حمدان درويش البلوشي

محسن حيدر درويشحمود خالد محمد البرواني

حمود خليفة الرواحي للتجارة حمود خليفه حمود الرواحي

بيكر هيوزحمود خليفه ناصر الحميدي

الشركة الدولية لخدمات الحاسب االليحمود خميس حمد السيابي

شركة صحار لخدمات التشغيلحمود خميس ربيع السعدي

الرموز الوطنية للخدمات الهندسيةحمود راشد حمود المالكي

جلفار للهندسة والمقاوالتحمود راشد علي التوبي

شركة  مسقط للغازاتحمود راشد علي الحبسي

الخليج للحفرحمود راشد ناصر المشايخي

ناشيونال أويل ول فاركو مسقطحمود زاهر سعيد الصباري

مرتفعات القرحة الوطنيةحمود سالم حسن البلوشي

شركة الرسن توبرو االلكتروميكانيكيهحمود سالم حمود الطوقي

شركة االدراك للتجاره والمقاوالتحمود سالم حمود الهنائي

شركة عمان لإلستثمارات والتمويلحمود سالم حمود أمبوسعيدي

شركة تاركتحمود سالم حميد البكاري

أنوار المجد المتحدة للطاقةحمود سالم خليفه الشبلي
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أوكيو لشبكات الغازحمود سالم ناصر الحجري

الشركة الصينية ألنابيب البترول والهندسة المحدودةحمود سعود يحيى الشبيبي

الشركة األهلية للصناعات التحويليةحمود سعيد خلف العبري

شركة تنمية نفط عمانحمود سعيد سالم الجامودي

المصنع الوطني للبالستيكحمود سعيد سالم العامري

بتروجيت و شركائها- شركة المشروعات البترولية حمود سعيد سلطان الغنبوصي

المؤسسة الشعبية للمقاوالت والتجارةحمود سعيد عبدهللا الزدجالي

(القيد مرهون  )لولو مسقط للتسوق السريع حمود سعيد محمد الحجري

الرموز الوطنية فيولياحمود سعيد ناصر السالمي

البروج لالستثمار و الخدماتحمود سلطان سيف الرواحي

شركه سوجكس عمانحمود سليمان خلفان المحروقي

حمود الخاطري للمقاوالتحمود سليمان سالم الخاطري

أنوار المجد المتحدة للطاقةحمود سليمان ناصر الحجري

الشركة الوطنية للتأمين على الحياة والعامحمود سيف حمود الخروصي

أوكيو للمصافي والصناعات البتروليةحمود سيف حمود الشهيمي

نجد االهليهحمود سيف حمود الهنائي

شركة المها لتسويق المنتجات النفطيةحمود صالح حمود العامري

الوجهه لالستثمار السياحي واالدارةحمود صالح حمود الوهيبي

فايكنج ُعمان لخدمات حقول النفطحمود صالح عبدهللا الجهوري

شركة عمان شابورجيحمود صالح محمد العريمي

سيسكو سيستيمزحمود طالب بدر الشقصي

م0م0ش -شركة الصاروج لالنشاءات حمود طالب عبدهللا الوهيبي

شركة طيران السالمحمود عامر خميس الحارثي

بــــــاور نمــــــرحمود عبدهللا حمود البوسعيدي

أنوار المجد المتحدة للطاقةحمود عبدهللا حمود الصولي

مدائن المعمورة للتجارةحمود عبدهللا حمود العريمي

شركة كوس شاحك للتجاره و المقاوالتحمود علي حمود الوهيبي

عمان- شركة شل للتنمية  حمود علي سالم المحروقي

أنوار المجد المتحدة للطاقةحمود علي سعيد النهدي

الشركة العامة للسياراتحمود علي عبيد العويسي

الجنيبي العالمية للسياراتحمود علي محمد المسكري

مجموعة الصيرحمود عوض خلفان المنذري

جلفار للهندسة والمقاوالتحمود غاصب عبيد المشرفي

هيئة المنطقة االقتصاديه الخاصة بالدقمحمود مبارك حمد المصلحي

االمتياز األهليةحمود مبارك سنان الحرسوسي

ع م.م.شركة شليم النفطيه  شحمود محمد بخيت النقش ثوعار

مؤسسة السمري للتجارة والمقاوالتحمود محمد حارث العزري
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شركة عمان لإلستثمارات والتمويلحمود محمد حمود التميمي

جلفار للهندسة والمقاوالتحمود محمد حمود الشيذاني

شركة المها لما وراء البحارحمود محمد حمود الطوقي

الحديثة للخدمات النفطيةحمود محمد حميد العميري

الخليجيه لخدمات الطاقهحمود محمد خليفه الجامودي

شركة المها لما وراء البحارحمود محمد سالم البراشدي

مخبز الكوثر الجديدحمود محمد سعيد الهاشمي

المداد العلمي لألستشارات الهندسيةحمود محمد سعيد الوهيبي

شركه برادات مطرححمود محمد سليمان البحري

أثير وادي بني غافر للتجارةحمود محمد سيف الغافري

أيه زد إينجينيرس  وشركاهمحمود محمد سيف النيري

شركة شاهر المتحدة للتجارة والمقاوالتحمود محمد عيسى البلوشي

شركة فيرتريدحمود محمد مبارك السيفي

كونسيليوم ثرواتحمود محمد مسلم الجنيبي

اوكسيدنتال مخيزنة فرع عمانحمود ناصر حمود الحارثي

الشركة العمانية القطرية لالتصاالتحمود ناصر حمود الرواحي

أنوار المجد المتحدة للطاقةحمود ناصر خلفان الرحبي

شركة بهوان الهندسيةحمود ناصر سيف الغماري

إعمــــار الــكوثــــرحمود هديب سليمان الراشدي

وزارة التربية والتعليمحمود هالل حمود الخنبشي

شركة الخدمات الفنية الخاصةحمود وني سالم الزرعي

شركه الرواحي الدوليهحموده سعيد حمد الحرسوسي

وزارة الصحةحميّده حمود سلطان الوهيبية

أرياف المعمورةحميد حمد سعيد الخضوري

العربية اللوجستيةحميد حمود حميد الحبسي

أنوار المجد المتحدة للطاقةحميد خلفان حميد الحسني

شركة عمان شابورجيحميد خليفه محمد البادي

شركة المها لتسويق المنتجات النفطيةحميد خميس حميد المغدري

تاج الخير الوطنية للتجارةحميد خميس عامر العمري

بركات مسقط الدوليةحميد راشد سعيد المقبالي

جامعة صحارحميد راشد عبيد الغافري

واصل التجارية المتكاملةحميد سالم حمود العامري

أنوار المجد المتحدة للطاقةحميد سالم حميد الهديفي

شركة الخدمات الفنية الخاصةحميد سالم راشد الحجري

عبدهللا بن حمود بن محمد الشكيلي للتجارةحميد سالم سليمان الحضرمي

كويك كونكترز الشرق االوسط ش م محميد سالم مبروك الحبسي

الربع الخالي للنفط و الطاقةحميد سعّيد حميد الصالحي
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شركه احمد بن سيف بن عبدهللا الشيدي وشريكهحميد سعيد حمد البادي

نجد االهليهحميد سعيد حميد السعيدي

أنوار المجد المتحدة للطاقةحميد سعيد حميد الهنداسي

تالل البريمي لالعمال الراىدةحميد سعيد سالم الشملي

جبل الخليج الذهبيحميد سلطان خديم العمراني

ترك عمان الشماليةحميد سليم شخبوط الجابري

الرابطة الطيفية للحلول التجارية ش م محميد سيف سالم اللمكي

شركة المها لما وراء البحارحميد سيف سعيد الرواحي

المؤسسة العامة للمناطق الصناعيةحميد شامس حميد الجابري

جودة بحر العرب للتجارةحميد شطيط سالم الوهيبي

الكلية الوطنية لتقنية السيارات ش م محميد عبدهللا حميد البلوشي

شركة عمان لإلستثمارات والتمويلحميد عبدهللا حميد الحضرمي

شركة باعمر لخدمات حقول النفطحميد عبدهللا حميد الصوافي

شركة كهرباء مزونحميد عبدهللا خليفه الحجري

(القيد مرهون  )لولو مسقط للتسوق السريع حميد عبدهللا سعيد المنظري

تي كافين لإلستشارات الهندسيةحميد عبدهللا محفوظ الهطالي

(الدقم)شركة الشرق األوسط الشاملة لخدمات األنابيب حميد عبدهللا محمد الجنيبي

أنوار المجد المتحدة للطاقةحميد عبدهللا مضحي الفارسي

المجموعة العمانية الدوليةحميد عبدهللا ناصر الرزيقي

أنوار المجد المتحدة للطاقةحميد عبدهللا ناصر الهدواني

بــــــاور نمــــــرحميد علي حسن سعد ثوعار

شركة تاركتحميد علي حميد الشكيلي

القطيع للتجارةحميد علي سليمان البريكي

الشركة العمانية للغاز الطبيعي المسالحميد علي عبدالحميد 

ابهار المتكاملةحميد مبارك عبيد الخصيبي

كي سي اي ديوتج للطاقةحميد محمد حميد البلوشي

مؤسسه الحمراشدى للتجاره والمقاوالتحميد محمد حميد الحمراشدي

الشركة العمانية الهندية للسمادحميد محمد حميد السريحي

شركة هضاب ظهر للتجارة والمقاوالتحميد محمد حميد المالكي

-عمان - وذرفورد لمعدات الزيت للشرق األوسط حميد محمد حميد الوائلي

الي عمان للتوزيع?مركز حميد محمد سعيد الزعابي

رمال الصحراء المتنقلة للتجارةحميد محمد سيف التبعي

شركة بهوان الهندسيةحميد محمد سيف الحضرمي

وزارة التربيه والتعليمحميد محمد عبدهللا الفارسي

الشركة الوطنية للتأمين على الحياة والعامحميد محمد مبارك الحسني

شركة الخدمات الفنية الخاصةحميد مسلم سالم الشكيلي

جلفار للهندسة والمقاوالتحميد ناصر حميد السليماني
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مشاريع نبع الخير الواعدحميد ناصر حميد الهاشمي

مجموعه أس جي عابد والسليمي للتموينحميد ناصر رضميم بيت ثوعار

أنوار المجد المتحدة للطاقةحميد ناصر سالم السعدي

أنوار المجد المتحدة للطاقةحميد هديب سعيد الهاشمي

مؤسسه سيف سعيد سيف االخزمى للتجارةحميدة أحمد حمود الشعيبية

دروب االبتكارحميدة خميس درويش الجابرية

شركة مرتفعات دماء للتجاره و المقاوالت تضامنيةحميده حمد أحمد األغبرية

موج مسقط الذهبي لألعمالحميده حمد سواد العبيدانية

شركه النبع للخدماتحميده حمد مبارك الحبسية

أبراج الغافات العاليةحميده حمود عبدان الهنائية

النجمة الملكية العالميةحميده خميس مشيهل المنورية

عجائب الخليج المتكاملةحميده درويش عزيز العجمية

شركه النبع للخدماتحميده سالم الحبشي المعولية

الصائغ المتحدةحميده سالم ناصر البادية

اعمالحميده سعيد محمد الحارثية

الرياح التجارية الهندسية ش م محميده عبدهللا خلفان المعشرية

ش م م- قطر الكون للتجارة حميده محمد خميس البادية

شركه النبع للخدماتحميده هنشك جمعه البلوشية

شركة طيران السالمحمير حارث سليمان الضوياني

أنوار المجد المتحدة للطاقةحمير محمد أحمد الفهدي

قالع الظبي للتجارةحمير ناصر سالم الشكيلي

ابو علي الخروصي وشركاهحمير ناصر علي الرواحي

شركة خدمات النفط المتكاملة المحدودةحمير ناصر محفوظ القصابي

سفير السالم الدوليةحنان حسن درويش البلوشية

برج عمانحنان حمد محمد المقبالية

كلية الدراسات المالية والمصرفيةحنان حمدان سعيد الحبسية

مشاريع يعقوب بن كرم التجاريهحنان حمود محمد الغافرية

مشاريع أبو قصي المميزة للتجارة توصيةحنان خلفان راشد المقبالية

شركة عمان لإلستثمارات والتمويلحنان خلفان محمد الراشدية

شركة البروج العالميهحنان خليفه محمد السناوية

األولمبية للتجارةحنان خميس نصيب بيت فدع

مشاريع الحنايا للتجارةحنان درويش خميس الزعابية

شركه النبع للخدماتحنان رمضان موسى البلوشية

الثقة و الضمانحنان سالم عوض الشنفرية

أضواء البحر الوطنية للتجارة  ش م محنان سالم محمد عيدروس

مشاريع بشرى وشريكها للتجارةحنان سبيت صابر الغدانية

الحكمة لألدويةحنان سعيد خميس المشرفية
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صدى الفرسان المتميزةحنان سعيد سالم الشعيلية

التوبة العالميةحنان سعيد سالم المسكرية

لزاز للتجارة توصيةحنان سعيد سيف الجابرية

شركة عمان لإلستثمارات والتمويلحنان سعيد محمد الرواحية

النجمة الملكية العالميةحنان سعيد نصيب بيت معد

طيف الخليج لالعمالحنان سليمان خميس الشيادية

مشاريع السمو المتحدةحنان سليمان عبدهللا الهنائية

شركة عمان لإلستثمارات والتمويلحنان سيف سالم الكيومية

شركة تنمية نفط عمانحنان شعبان مطر الشرجية

كي بي أم جيحنان شمبيه مراد البلوشية

شركة كهرباء المناطق الريفيهحنان شيخان حمد العبدلية

سويس بورت عمانحنان صالح سيف الحارثية

شركة مصنع بن زقر للمواد العازلةحنان عبدالعزيز محمد شريف الشيزاوية

األفق االصفر للتجارةحنان عبدهللا راشد الرشيدية

جي سي ديكوحنان علي سعيد اإلسماعيلية

كمال خان للتجارة ش م محنان علي محمد البلوشية

شركة يونيفرسال للخدمات الهندسيةحنان محمد حميد السيابية

منتجع شاطي صاللهحنان محمد علي الكحالية

شركة صناعة الكابالت العمانيةحنان محمد هالل الرجيبية

الشركة الدولية لخدمات الحاسب االليحنان مطر غميل الشكرية

خط الحماية لألمن والسالمة والغازحنان موسى محمد البلوشية

تكنيمونتحنان ناصر علي القرينية

التشابك ش م محنان ياسر حمود الريامية

البنك االهليحنان يحيى سالم الحوقانية

بريمير بوينت هوم هيلثحنان يوسف محمد المجينية

أم نصر الدولية للتجارة والمقاوالتحنيفة هللا بخش ولدجمادار البلوشية

اللوجستية للمعارض الدوليةحنيفه درويش يسرهللا السعدية

طاؤوس لالنظمة الزراعيةحنيفه سبيل رهموك البلوشية

بنك عمان العربيحنيفه كمال علي الزدجالية

مصانع مسقط للخيوطحنين بدر حمير الغافرية

مركز الجودة والتوفيرحنين خلفان سالم الجابرية

المؤسسة العامة للمناطق الصناعيةحنين راشد حمد البلوشية

الوصل الرقميةحنين صالح علي العامرية

النجمة الملكية العالميةحنين عبدهللا يعقوب البلوشية

 م0 م 0شركه الباطنه الوطنيه  ش حنين ناصر سعيد الشيدية

أن أم سي للرعاية الصحيةحنينه خليفه حمد الشكيلية

الشركة الدولية لخدمات الحاسب االليحواء حسن علي البلوشية
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المركز االلماني للعيون والطب العامحواء محفوظ حمد الشريقية

وير سوليوشنزحور عبدالكريم علي الفارسية

كي بي أم جيحوراء خالد سردار الزدجالية

شركة سابكو لإلعالمحوراء عبدهللا زهران البلوشية

البروج لتقنية المعلوماتحوراء علي سليمان البلوشية

فودافون للخدمات.حوراء مهدي محمد 

الشرق لخدمات االمن والسالمهحوريه ابراهيم علي المعمرية

شركة ابو حاتمحوريه حماد حمود الحمراشدية

العالي العالمية لتطوير المشاريعحوريه حمد خليفه العامرية

بي ايه إي سيستمز عمانحوريه حميد مبارك الشعيلية

الشركة العالمية لتقنية المعلوماتحوريه سعيد حمد المسرورية

الشركة العالمية لتقنية المعلوماتحوريه عبدهللا علي اليوسفية

الشركة الدولية لخدمات الحاسب االليحوريه علي عبدهللا ال عبدالسالم

شركة المطاعم السياحية العالميةحوريه غازي هنشك البلوشية

شركة المطاعم السياحية العالميةحياة حمد ناصر المنجية

مؤسسه بيمكوحياة محمد حسن جعفر اللواتية

شركة الشاهر المتميزهحيدر ابراهيم داود الزدجالي

ستاينـويخ عمـــــان.  ســيحيدر جاسم درويش العجمي

عبدهللا بن حمد الحبسي للتجاره والمقاوالتحيدر جليل احمد العجمي

مركز الرسيل الصحيخالد ابراهيم محمد الفارسي

الشركة العامة للسياراتخالد احمد حمدان المعمري

سيح السرية للهندسةخالد احمد علي البلوشي

خالد بن أحمد بن محمد البلوشي للتجارة والمقاوالتخالد احمد محمد البلوشي

معالم الخليج العالميةخالد احمد مراد البلوشي

أميك فوستر هويلر لالستشارات الهندسيهخالد احمد يحيى العامري

شركة كهرباء مزونخالد الصغير سالم المبيحسي

المجموعة العمانية الدوليةخالد العبد بالل النوفلي

الشركة الوطنية العمانية للهندسة واالستثمارخالد أحمد سعيد المشيخي

الشركة المتحدة للتمويلخالد أحمد سعيد جعبوب

مؤسسه سفوح سمحان الذهبيه للتجاره خالد أحمد سعيد كشوب

الجزيل لالستثمارخالد أحمد عبدهللا الجابرى

مجموعة الصيرخالد أحمد عبدهللا العاقور

شركة مياه الواحةخالد أحمد غالم البلوشي

شركة الصناعات العربية للمشاريعخالد أحمد ناصر الخروصي

شركة الرسن توبرو االلكتروميكانيكيهخالد أسلم خدابخش البلوشي

الشركة الوطنية العمانية للهندسة واالستثمارخالد بشير حارب البلوشي

في.سي تي سي آي بي - سي بي آند آي خالد بالل سنجور البلوشي
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أنوار المجد المتحدة للطاقةخالد تعيب حميد الحسني

أنوار المجد المتحدة للطاقةخالد جمعه سلطان الجعفري

شركة صناعة االنابيب المحدودهخالد جمعه شميس العمراني

أبو عديل المميز للتجارة والمقاوالتخالد جمعه عبدهللا الجابري

بنك مسقطخالد جميل حسن المبيحسي

جلفار للهندسة والمقاوالتخالد جميل خميس المخيني

الشركه العمانيه لنقل الكهرباءخالد جميل رزيق اليعقوبي

شركة باعمر لخدمات حقول النفطخالد جندوب حمد الحارثي

الشركة العالميه للجبسخالد حامد سالم الشنفري

شركة بهوان للمقاوالتخالد حبيب جمعه الحسني

بانوراما لالستثمار ش م م.خالد حبيب عبدالقادر 

اصالة العامرات للتجارةخالد حبيب ناصر الشبلي

االستقرار لالستثمار السياحيخالد حديد خادم العريمي

الشركة العامة للسياراتخالد حسن أسلم بيت سعيد

الدولية للحلول المباشرةخالد حسن عبدالرحمن العوض 

كي سي اي ديوتج للطاقةخالد حسين علي المنذري

نجد االهليهخالد حماد سالم المجرفي

شركة الرسن توبرو االلكتروميكانيكيهخالد حماد سعيد العامري

رواد المعرفهخالد حمد حبيب الناعبي

أضواء أبراج مسقط توصيةخالد حمد خميس المعمري

جلفار للهندسة والمقاوالتخالد حمد خميس الهنائي

صقر محمد الفارسي للتجارةخالد حمد سليمان السيابي

شركة مزون لأللبانخالد حمد سليمان المحروقي

-شركة التسهيالت العصرية خالد حمد سليمان المعشري

شركة الصناعات العربية للمشاريعخالد حمد عبدهللا البلوشي

تشاينا ايليفنث لإلنشاءات الكيميائيةخالد حمد عبدهللا العيسائي

البيت السريع لالنشاء والتعميرخالد حمد محمد العبادي

السماء السابعة لألعمالخالد حمدان حمد الغافري

الزواوي لتقنية الطاقة الهندسيةخالد حمود سالم المحروقي

الكوادر لمعدات وخدمات النفطخالد حمود علي البهالني

شركة المطاعم السياحية العالميةخالد حميد حمدان العامري

المرصوص للمقاوالتخالد حميد خميس العبري

سودامكو مسقطخالد حميد راشد البادي

ليالي صور لخدمات االفراحخالد خاطر جمعه العلوي

المشاريع الالمعة العالميةخالد خدابخش رمضان البلوشي

جلفار للهندسة والمقاوالتخالد خصيف حميد الصالحي

أنوار المجد المتحدة للطاقةخالد خصيف مبارك المنوري
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شركة بهوان الهندسيةخالد خلف زايد الحجي

أن أم سي للرعاية الصحيةخالد خلف سيف الكلباني

ظفار للسياراتخالد خلف صالح الناعبي

التموين المتحدةخالد خلفان جميل المبسلي

وزارة الصحةخالد خلفان محمد الهاشمي

شركة البركة للحديد والخدمات الهندسيةخالد خلفان محمد الوهيبي

شركة المها لما وراء البحارخالد خليفه حارب المعمري

بهوان سايبرتكخالد خليفه حمد العلوي

الي عمان لتكوير خام الحديد?شركة خالد خليفه خميس الغافري

فنادق العذيبةخالد خميس تشارشمبيه البلوشي

الحديثة للخدمات النفطيةخالد خميس حمد الناعبي

مناظر الصحراء للتجارةخالد خميس خلفان الرواحي

جلفار للهندسة والمقاوالتخالد خميس راشد المقبالي

خالد بن خميس  بن سالم الحارثيخالد خميس سالم الحارثي

0مشاريع أعماق فلج القبائل الحديثة خالد خميس سالم الحواري

الزواوي لتقنية الطاقة الهندسيةخالد خميس سالم الخنبشي

أنوار المجد المتحدة للطاقةخالد خميس سعيد الحسيني

الهدف للتنمية واإلستثمارخالد خميس سعيد الوشاحي

شركة الخدمات الفنية الخاصةخالد خميس عبدهللا القطيطي

اينكوللهندسةوالتصنيع والتجارةوالمقاوالت المدنيةخالد خميس عبدهللا المعمري

أبو نايف الصالحي للتجارةخالد خميس عبيد الصالحي

شركة بهوان الهندسيةخالد خميس محمد العلوي

شركة عمان لإلستثمارات والتمويلخالد خميس هالل المالكي

ان ام سي للتجارةخالد درهان شهداد الرئيسي

شركة بهوان الهندسيةخالد درويش عبيد البدواوي

أوكيو للمصافي والصناعات البتروليةخالد راشد حميد المقبالي

خدمات درع الصحراءخالد راشد خالد العامري

صافي العالميةخالد راشد سالم البريكي

في.سي تي سي آي بي - سي بي آند آي خالد راشد سليمان المقبالي

جلفار للهندسة والمقاوالتخالد راشد سيف البادي

صافي العالميةخالد راشد عبدهللا القرطوبي

خالد رسول بخش عثمان البلوشيخالد رسول بخش عثمان البلوشي

أنوار المجد المتحدة للطاقةخالد ساعد ناصر السعدي

شركة بهوان الهندسيةخالد سالم جمعه الغيالني

سيارات الوطيهخالد سالم حميد العبري

شركة الصناعات العربية للدعم الفنيخالد سالم حميد القرطوبي

مرسى القرم للخدمات الزراعية والتجارة والمقاوالتخالد سالم خلفان التوبي
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أنوار المجد المتحدة للطاقةخالد سالم راشد الزرعي

شركة بهوان الهندسيةخالد سالم سعد البوسعيدي

جلفار للهندسة والمقاوالتخالد سالم سعيد الشحري

شركة الحسن الهندسيةخالد سالم سعيد المشيخي

شركة بهوان للمقاوالتخالد سالم سقيط الجحافي

شركة تنمية نفط عمانخالد سالم سالم القرواشي

قوس اإلنصهار للتقنية والخدماتخالد سالم سليّم الغداني

إبن سالم القصابي للتجارةخالد سالم سليم القصابي

تكنيمونتخالد سالم سيف السعيدي

شركة بهوان الهندسيةخالد سالم عبدهللا السالمي

الطيران العمانيخالد سالم عبدهللا السليماني

نجد االهليهخالد سالم علي السعيدي

شركة عمان للحفريات وتكنولوجيا التربةخالد سالم علي المجرفي

شركه الوليد لالغذيه والخدمات المحدوده المسئوليهخالد سالم غانم المعمري

افيردا إلدارة النفاياتخالد سالم مبارك البريكي

شركة المها لما وراء البحارخالد سالم محمد الزيدي

أنوار المجد المتحدة للطاقةخالد سالم محمد العامري

شركة الكسارات المتحدهخالد سالم محمد المرهون

النجمة الملكية العالميةخالد سالم مسلم زعبنوت

شركة بهوان الهندسيةخالد سالم مطر البادي

أنوار المجد المتحدة للطاقةخالد سالم ناصر المحروقي

الريف ش م مخالد سعود حمد الحوسني

شركة ورلي عمان للهندسةخالد سعيد أحمد العيسري

مركز تاول للسياراتخالد سعيد جمعان بيت النوبي

شركة الخدمات الفنية الخاصةخالد سعيد حميد الرواحي

الحديثة للخدمات النفطيةخالد سعيد حميد المجرفي

داية العالميةخالد سعيد خادم بيت راشد

منتجع برالجصهخالد سعيد خادوم البوسعيدي

خالد الرشيدي المتميزةخالد سعيد خلفان الرشيدي

ركن اليقين العالميةخالد سعيد خليفه الهنائي

أنوار المجد المتحدة للطاقةخالد سعيد خميس الحبسي

طالل األخزمي الدوليةخالد سعيد راشد الشامسي

جلفار للهندسة والمقاوالتخالد سعيد سالم السعيدي

العافية للتطوير واالستثمار الصحيخالد سعيد سالم المقيمي

سهيل بهوان للسياراتخالد سعيد سعد السيابي

شركه النبع للخدماتخالد سعيد سلطان الشكيلي

أنوار المجد المتحدة للطاقةخالد سعيد سليمان الحسني
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شركة عمان شابورجيخالد سعيد سويد البادي

شركة باعمر لخدمات حقول النفطخالد سعيد سويلم المحرمي

أنوار المجد المتحدة للطاقةخالد سعيد شامس العوفي

خط المعلوماتخالد سعيد صالح المصلحي

واحة الكرامة للتجارة توصيةخالد سعيد صبيح الكعبي

الشوامخ للخدمات النفطيةخالد سعيد عبدالعزيز الرقيشي

سهيل بهوان للسياراتخالد سعيد عبدهللا الخصيبي

مؤسسه إبراء للخدمات التجاريةخالد سعيد عبدهللا الكاسبي

جلفار للهندسة والمقاوالتخالد سعيد عبيد الصولي

المجرة العالمية الرائدةخالد سعيد علي المياحي

أنوار المجد المتحدة للطاقةخالد سعيد مبارك الراسبي

هضاب هرمز العالميةخالد سعيد محمد الجحافي

ماجد الفطيم هايبرماركتسخالد سعيد محمد المزروعي

سيح السرية للهندسةخالد سعيد ناصر البدري

هيئة المنطقة االقتصاديه الخاصة بالدقمخالد سليم باروت الخصيبي

شراع السيب الذهبيخالد سليمان حمد السليماني

البركة للخدمات النفطيةخالد سليمان سالم الحديدي

جلفار للهندسة والمقاوالتخالد سليمان سالم الهنائي

النبع للتموين واالعاشة والخدماتخالد سليمان سعيد الغنامي

بنـك نـزوىخالد سليمان محمد البوسعيدي

محالت سلمانخالد سيف خبير الذهلي

شركة أحمدي للتجارةخالد سيف سليّم النزواني

الهيئة العامة للمياهخالد سيف سليمان الرواحي

سباسك عمانخالد سيف سليمان المياحي

شركة كهرباء المناطق الريفيهخالد سيف صالح المرجبي

في.سي تي سي آي بي - سي بي آند آي خالد سيف علي المعمري

شركة فيرتريدخالد شنون مرزوق التميمي

العربية للتكيف والتبريد والتهويةخالد صالح حمدان العبيداني

أبراج لخدمات الطاقةخالد صالح حمدان العلوي

زهرة الحصاد للتجارة ش م مخالد صالح سالم السعدي

شركة الحسن الهندسيةخالد صالح علي السيابي

ع م.م.شركة شليم النفطيه  شخالد صالح محمد الجابري

ابو صقر الزعابي للتجاره خالد صقر ناصر الزعابي

الشركة العامة للسياراتخالد عامر سالم الشبلي

شركة تنمية نفط عمانخالد عامر سالم المسلمي

الغالبي العالمية للهندسة والمقاوالتخالد عامر سعيد العميري

أنوار المجد المتحدة للطاقةخالد عامر سليم الداودي
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جلفار للهندسة والمقاوالتخالد عامر ناصر الغيثي

البروج لتقنية المعلوماتخالد عامر وليد الحبسي

بتروفاك انترناشيونال ليمتدخالد عبدالحكيم عوض الرواس

الشركة الوطنية العمانية للهندسة واالستثمارخالد عبدالرحمن أحمد العجيلي

محالت وصيدلية مسقطخالد عبدالرحمن عبدهللا المحروقي

أوكيو لالستكشاف واالنتاجخالد عبداللطيف داود البلوشي

جامعة الشرقيةخالد عبدهللا الراء النوبى

الوجهه الدارة الفنادقخالد عبدهللا خلفان الفضيلي

شموخ نخل الحديثة ش م مخالد عبدهللا خلفان اليحيائي

شركة ورلي عمان للهندسةخالد عبدهللا خميس الساعدي

أنوار المجد المتحدة للطاقةخالد عبدهللا سالم البكاري

ترك عمان الشماليةخالد عبدهللا سالم العبدلي

القمر للحديد والصلبخالد عبدهللا سليمان الجابري

في.سي تي سي آي بي - سي بي آند آي خالد عبدهللا سهيل الظاهري

الشركة العمانية للنقل البحريخالد عبدهللا صالح البلوشي

الزاوية المستقيمة للتجارة والهندسةخالد عبدهللا علي الزدجالي

أكاديمية مسقط للموسيقى والفنونخالد عبدهللا مبارك الجرداني

شركه النبع للخدماتخالد عبدهللا مبارك الفارسي

شركة الحسن الهندسيةخالد عبدهللا محمد البلوشي

-عمان - ديسكون الهندسية خالد عبدهللا محمد البلوشي

االول لالعمال الذكية خالد عبدهللا محمد الرئيسي

الشركة المتحدة للصناعات البالستيكيةخالد عبدهللا محمد السريري

خالد بن عبدهللا بن محمد الشامسي للتجارةخالد عبدهللا محمد الشامسي

شركة المها لما وراء البحارخالد عبدهللا محمد الشكيلي

شركة المها لتسويق المنتجات النفطيةخالد عبدهللا محمد الفارسي

ابوالوليد البريكي للتجارة والمقاوالتخالد عبدهللا ناصر البريكي

جلفار للهندسة والمقاوالتخالد عبدهللا ناصر العامري

أسفار الواحة التجاريةخالد عبيد خلفان العزيزي

(جينتكو  )الشركة العامة للتجارة والكهرباء خالد عزان محمد الحجري

شركة ابداع السلطنه للتجارة والمقاوالت تضامنيةخالد علي خميس المحروقي

لؤلؤة الحارةخالد علي راشد البرامي

في.سي تي سي آي بي - سي بي آند آي خالد علي سالم الشبلي

شركة بهوان الهندسيةخالد علي سعيد العمري

الشوامخ للخدمات النفطيةخالد علي سلبوخ اليعقوبي

في.سي تي سي آي بي - سي بي آند آي خالد علي عبدالفتاح الوشاحي

شركة بهوان الهندسيةخالد علي عبدهللا البادي

شركة المها لما وراء البحارخالد علي عبدهللا الريسي
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معهد نماء  الدوليخالد علي عثمان الشيزاوي

شركة رمز الجودة العالمية للتجارة والسياحة توصيةخالد علي محاد المعشني

البروج لتقنية المعلوماتخالد علي محمد الرواحي

اوكسيدنتال مخيزنة فرع عمانخالد علي محمد الفزاري

ربوع هيماء الوطنيةخالد عوض سليمان الراشدي

(توكو  )الشركة العمانية لالنشاءات  خالد غدير حمود الوهيبي

ركن اليقين العالميةخالد غدير راشد الوهيبي

الرابطة العالمية  المتحدةخالد غريب حمد المقبالي

شركة الخدمات الخاصة لحقول النفطخالد غالم محمد البلوشي

شركة خالد بن فالت الراشدي للتجارة خالد فالت مسلم يماني الراشدي

مؤسسه آزاد بن سهيل عامر العمري للتجاره والمقاوالتخالد فرج خيرهللا بيت فرج

الطيف للصناعات الهندسية والهياكل المعدنيةخالد ماجد محمد الريامي

معالم مطرح المتكاملةخالد مال هللا سالم الحسني

شركة اورباسيرخالد مبارك جمعه البلوشي

مصنع أسمنت صحارخالد مبارك سالمين البلوشي

مصانع علي الشيهاني للمواد الغذائيةخالد مبارك ناصر القويطعي

مجيس للخدمات الفنيةخالد محمد احمد العلوي

جلفار للهندسة والمقاوالتخالد محمد حمد المشايخي

سيح السرية للهندسةخالد محمد حمود المعولي

شركة عمان لإلستثمارات والتمويلخالد محمد حمود الهاشمي

هضاب الباطنه الهندسيةخالد محمد خميس المقبالي

التسنيم للمشاريع المحدودةخالد محمد راشد الغساني

-شركة كيمجي رامداس  خالد محمد سالم الشامسي

بنك ظفارخالد محمد سالم باقي

شركة المها لتسويق المنتجات النفطيةخالد محمد سالم بامخالف

أوكيو لشبكات الغازخالد محمد سعيد الهنائي

منـــار العمـــران للتجــارة وتأجيـــر السقاالت واألخشابخالد محمد سعيد اليحيائي

افيردا إلدارة النفاياتخالد محمد سليمان الحارثي

التاريخ المتكامل للتجارة والنقل البريخالد محمد سيف البادي

أبراج لخدمات الطاقةخالد محمد شيخان العزري

مركز هوثورن مسقط لتعليم اللغه االنجليزيهخالد محمد عبدهللا الشحيمي

الفئة األولى للهندسةخالد محمد عبدهللا القاسمي

ركن اليقين العالميه للنفط والغازخالد محمد عبدهللا المشرفي

التسنيم للمشاريع المحدودةخالد محمد عبدهللا المقبالي

نجد االهليهخالد محمد عقيل باعمر

شركة بهوان الهندسيةخالد محمد علي الحمداني

شركة الحسن الهندسيةخالد محمد علي السعيدي
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الشركة الدولية لخدمات الحاسب االليخالد محمد مراد البلوشي

امطار صحار ش م مخالد محمد مصبح الجهوري

أنوار المجد المتحدة للطاقةخالد محمد منصور المحرزي

جلفار للهندسة والمقاوالتخالد محمد ناصر السعدي

قمة األهرام للتجارةخالد محمد ناصر السيابي

اينكو الدقم للصناعاتخالد محمد ناصر الضبعوني

جلفار للهندسة والمقاوالتخالد محمد ناصر الكاسبي

واحة الديار المتقدمةخالد محمد هيكل البلوشي

شركة النيزك للخدمات اللوجستية والتجارةخالد محمود محمد البلوشي

الشوامخ للخدمات النفطيةخالد مراد رحيم بخش 

شركة التامين أألهليةخالد مرهون سالم المعمري

أوكيو للمصافي والصناعات البتروليةخالد مرهون مليح الصبحي

بنك صحار الدوليخالد مسلم سالم الشكيري

/شركة ربوع هيماء للتجارة خالد مصبح بخيت الهنداسي

شركة قلهات للخدمات والتجارةخالد مصبح الحق السعدي

نجد االهليهخالد مقبول حسين الزدجالي

الوجهه لالستثمار السياحي واالدارةخالد ملنج فيرمراد البلوشي

تكنيمونتخالد موسى محمد البلوشي

بنك مسقطخالد موسى ميردوست البلوشي

شـركة دبليـو جي تــاولخالد موسى ناصر التوبي

منتجع تالل مسقطخالد ميروك كجر البلوشي

الشركة العمانية للغاز الطبيعي المسالخالد ناصر جمعه السناني

شرف دي جيخالد ناصر حمد الحارثي

الرؤية الممتازة العالميةخالد ناصر خلفان الجابري

التاريخ المتكامل للتجارة والنقل البريخالد ناصر ربيع السيابي

العدسة المحترفة للمشاريعخالد ناصر سالم الذهلي

شركه كاريليون علويخالد ناصر سالم العويسي

جنان المنى للتجارةخالد ناصر عبدهللا الوهيبي

خدمات الخليج للبتروكيماويات  والتجارةخالد ناصر محمد القريني

السماء الزرقاء للخدمات واالستثمارخالد ناصر منصور الوهيبي

الشركة الخليجية للطاقةخالد نصيب مبارك العريمي

مؤسسة السمري للتجارة والمقاوالتخالد هاشل حمدان المحروقي

أنوار المجد المتحدة للطاقةخالد هالل احمد السيفي

السلف االصيل للتجارة والخدماتخالد هالل حمد البوسعيدي

زبير الرحمان وشركائه للتجارةخالد هالل محمد التميمي

نجمة الوشق الفضيخالد وليد حسن البلوشي

الخيوط الثالثة للتجارةخالد وليد علي السليماني
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الطاؤوس للخدمات الصناعيهخالد يحيى خالد العيسري

مركز القبائل للتخفيضات.خالده بيجم محمد صديق 

ابراج العاصمه الدوليةخالده علي احمدبيك جمعه البلوشية

اطلس للتجارة الذكيةخالصه خلفان محمد الوهيبية

مؤسسة عدنان الشحي للتجارة والمقاوالتخالصه خميس مبيوع الظهورية

شركة الكميت للتجاره والمقاوالتخالصه راشد حمد اليزيدية

شركة عمان شابورجيخالصه سعيد خلفان الجابرية

هود وشركاؤهخالصه سعيد سليمان الفهدية

الخدمات الشاملة العالمية الممتازةخالصه سعيد سيف الغافرية

برج عمانخالصه سليمان شحلوب الريامية

شركة اول ساركر العالمية وشركائهخالصه عبدهللا ناصر العوفية

حضانة النجوم الصغارخالصه محمد سليمان الرحبية

خدمات الرواد الهندسيةخالصه محمد سيف العامرية

مشاريع الريادة والتميز للتجارة ش م مخالصه محمد عبدهللا الحسنية

القمر الفضي المضيء للتجميلخالصه محمود سمران أمبوسعيدية

المدرسة العصرية العالميةخالصه يحيى احمد الحسنية

الشركة العالمية االيرانية للتجارةخديجة حسن محمد الفارسية

ميثاق الجودة للمشاريع المتكاملةخديجة سليمان حميد الحوسنية

مستير ش م مخديجة محمد عبدهللا السناوية

اسواق القبائل للهداياخديجة ناصر مسلم الوردية

دار الصفوة لالستثمار العقاري والخدماتخديجه جمعه ابراهيم المرزوقية

مدينة مسقط الفنية والهندسية للخدماتخديجه حبيب وهب الضنكية

شركه النبع للخدماتخديجه حمد ابراهيم البلوشية

العدوي للمشاريع المتطورة ش م مخديجه حميد علي العدوية

في.سي تي سي آي بي - سي بي آند آي خديجه خلفان جمعه الشيدية

العبيداني الدوليةخديجه خلفان عنبر القناعية

طاؤوس لالنظمة الزراعيةخديجه درويش محمد البلوشية

احمد بن خلفان بن جميل العامري للتجارةخديجه راشد أحمد الصوافية

شركه االعداد العالميه للتجارهخديجه سالم سعيد حاردان

شركة الشهد ماوراء البحارخديجه سالم سلطان الحارثية

شركة التقنيات الهندسية والمقاوالت العامةخديجه سبتي جبران 

احمد المغربي لتجاره العطورخديجه سعيد ناصر المكتومية

داية العالميةخديجه سليمان ابراهيم العجمية

كي بي أم جيخديجه سيف سليمان الحارثية

شركه النبع للخدماتخديجه شعبان شمبيه 

االفق الجديد الدوليةخديجه عامر سليّم النعمانية

شركه نحيز للتجاره والمقاوالتخديجه عبدهللا ربيع الشجيبية
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مستشفيات ومستوصفات بدر السماءخديجه علي راشد البرامية

الشركة  العمانية للضيافةخديجه فياض علي اللواتية

شركة الخط الرصاصيخديجه مبارك أحمد البلوشية

شركة مسقط الوطنية للتطوير واالستثمارخديجه مبارك سالم الهاشمية

شركة طاقه الدوليه للتجارة والمقاوالتخديجه مبارك سعيد المشيخية

مؤسسة العقول النيرةخديجه محمد بخيت هوطي الشحري

وزارة الصحةخديجه محمد حمد النبهانية

أركان لإلنشاءاتخديجه محمد خميس الكمالية

شركه الهدير الشامله للتجاره والمقاوالتخديجه محمد سالم باعمر

مركز مسقط لعالج العيون بالليزر ش م مخديجه محمد سعيد الريامية

اصالة هيماء الحديثة للتجارة والمقاوالتخديجه محمد عبدهللا الراشدية

صندوق االحتياطي العام للدولةخديجه محمد عبدهللا الزدجالية

عبدالرضا وعبدهللا للمحاماة واالستشارات القانونيةخديجه محمد عبدهللا العدوية

وير سوليوشنزخديجه محمد علي اليحمدية

شركه ألفا للكهرباء والمقاوالتخديجه محمد علي باعمر

الشركة العمانية للصهاريجخديجه محمد محمود المعمرية

مؤسسه سيف سعيد سيف االخزمى للتجارةخديجه محمد هالل الحزامية

درة المغسيل الدوليةخديجه منصور مطر الريامية

المجرة الوطنية للتجارة والمقاوالتخديجه موسى مبارك البلوشية

مؤسسة السمري للتجارة والمقاوالتخديجه ناصر حمود الشقصية

فهود لخدمات حقول النفط والطاقهخديجه هاشم عبيد الهاشمية

خديم علي نعيف الفتحى وشريكةللتجارة والمقاوالت ش م مخديم علي نعيف الفتحي

مجموعة القرم التجارية للهندسة والمقاوالتخصيب خميس النوبي المشيفري

م0م0شركة نمر للمقاوالت    شخصيب عبدهللا خميس المعولي

م0م0ش -شركة الصاروج لالنشاءات خصيف تعيب مبارك المعولي

م0م0الشركه العامه لخدمات التنميه ش خصيف رجب سنجور الفارسي

الثلج األبيضخضر نبيل حبيب 

شركه الساج االبيض للتجاره والمقاوالتخطاب زايد خليفه العميري

انوار الجبل االخضر للتجارة والمقاوالتخلف خلفان سالم التوبي

سويس بورت عمانخلف سالم بدر المزروعي

شركة المقاوالت المصريه فرع مسقطخلف سالم سعيد المعمري

شركة النيزك للخدمات اللوجستية والتجارةخلف سالم عبيد المزروعي

خلف بن سليمان بن حميد الصبحي للتجارةخلف سليمان حميد الصبحي

الشوامخ للخدمات النفطيةخلف سليمان خلف الهطالي

الشركة الدولية للسالمة المهنيةخلف عوض خلف اللويهي

اينكو الدقم للصناعاتخلف مبارك محمد الخروصي

الجنات الخضراء للتجارةخلف محمد سالم الحميدي
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مؤسسة عبدهللا بن سليمان بن سيف المحروقيخلفان احمد محمد المحروقي

سهيل العامري للمحاماهخلفان أحمد خلفان الرحبي

ترك عمان الشماليةخلفان أحمد ناصر الحارثي

بشائر السدرخلفان بخيت فاضل السيابي

هال للخدماتخلفان ثاني خصيف الجامودي

في.سي تي سي آي بي - سي بي آند آي خلفان جمعه شنين الفزاري

أنوار المجد المتحدة للطاقةخلفان حماد ربيع الراشدي

شركة اريج للزيوت النباتية ومشتقاتهاخلفان حمود خلفان الحارثي

شركه ابناء الفارسي للتجارهخلفان خويدم عاجب الراسبي

أنوار المجد المتحدة للطاقةخلفان درويش خلفان الهادي

شركة التجارة والتمويناتخلفان درويش خميس السريري

الشركة العمانية للتغليفخلفان راشد سعيد السعدي

بي بي أو بلسخلفان راشد سليمان البريكي

فيولياخلفان راشد طالب السعدي

شركة الحسن الهندسيةخلفان سالم حمدان القرطوبي

زهور اللحلو للتجارة والمقاوالتخلفان سالم حميد الصلطي

أنوار المجد المتحدة للطاقةخلفان سالم خلفان البوسعيدي

م0م0ش -شركة الصاروج لالنشاءات خلفان سالم خلفان الغسيني

فايكنج ُعمان لخدمات حقول النفطخلفان سالم خلفان المعشري

جسر الشرق االوسطخلفان سالم عبيد األبروي

زهور الربيع البيضاءخلفان سالم علي البكري

أنوار المجد المتحدة للطاقةخلفان سالم محمد الجعفري

ابو ايمن الرجيبي للتجارةخلفان سالم مفتاح الرجيبي

المتحدة الدارة المنشآت والخدماتخلفان سعود هالل السليمي

الي عمان لتكوير خام الحديد?شركة خلفان سعيد خلفان البريكي

المجموعة العمانية الدوليةخلفان سعيد خلفان السعدي

أبراج لخدمات الطاقةخلفان سعيد خلفان المنعي

البساتين الخضراء العالميةخلفان سعيد سالم البوسعيدي

شركه كاريليون علويخلفان سعيد سعيّد الصوافي

شركه سوجكس عمانخلفان سعيد سليمان الحجي

شركة خدمات النفط المتكاملة المحدودةخلفان سعيد علي الرواحي

واجهة البشائرخلفان سلطان حمد الجنيبي

أنوار المجد المتحدة للطاقةخلفان سليم سالم الراجحي

الشركة العمانيه لاللياف البصريهخلفان سليمان خلفان السيابي

ديمة الرائدة للتجارةخلفان سيف حمد المقبالي

طلبات للخدمات اإللكترونية والتوصيلخلفان سيف خلفان الرقادي

ترك عمان الشماليةخلفان سيف فاضل الصبحي
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شركة النفط العمانيه للتسويق ش م ع عخلفان صالح خلفان البكري

ربوع االرض الخضراءخلفان عامر سليمان الشكيلي

زاهب لألغذيةخلفان عبدهللا خلفان المنظري

أنوار المجد المتحدة للطاقةخلفان عبدهللا صالح الصلتي

في.سي تي سي آي بي - سي بي آند آي خلفان عبدهللا محمد البلوشي

شركة النهضة و ساجر للحلول البيئيةخلفان عبود سالم الهنائي

محطة قمة االلعابخلفان علي حمود الحارثي

شركة بهوان الهندسيةخلفان علي خميس البادي

شركة انترناشيونال انسبكشن سيرفيسزخلفان عوض خلفان الغافري

الشركة العمانية الدارة المطاراتخلفان محمد خلفان المسروري

خدمات الخليج للبتروكيماويات  والتجارةخلفان محمد خلفان المعولي

الفضاء الجديد للتجارة خلفان محمد خميس المبسلي

شركة عالم االحجار العالميةخلفان محمد سعيد المقبالي

أيه زد إينجينيرس  وشركاهمخلفان محمد سليم الشكيري

شركة عمان للمرطباتخلفان مسعود خميس السليمي

شركة سنان للرفع الثقيلخلفان مسلم غانم الحارثي

ميزان العطور المميز للتجارةخلفان مصبح سالم المعمري

المدينه البيضاء المتحدة ش م مخلفان منصور خلفان الفوري

منازل نزوى للتجارة والمقاوالت ش م مخلفان ناصر حميد العبري

أصول الخليج الدولية خلود ابراهيم رمضان بيت بربوقي

مؤسسة انوار تشرين الحديثة للتجارةخلود احمد محمد الفقيه الحميري

قمر مجز للتجارةخلود أحمد عبدهللا البلوشية

شركه الجوف المتحده للتجاره والمقاوالت تضامنيةخلود بخيت رجب البهدور

شركة راك ميكسخلود بخيت مطر سجليل الشنفري

كي بي أم جيخلود جمال محمد المسكرية

مجمع المدينة الطبية الجديدةخلود جمعه عبدوه البلوشية

تكنيمونتخلود حسن ابراهيم السعدية

الرهوان المتحدةخلود حمد احمد الغنامية

واحة األمتياز الوطنيةخلود حمود سالم المشايخية

جنيد للعطور ش م مخلود خالد عبدهللا السلطية

شركة سيح الرول للغازخلود خالد غدير الجنيبية

شركة ورلي عمان للهندسةخلود خالد هالل التميمية

درة سداب للتجارهخلود خلفان سليمان الندابية

مؤسسة سالم العميريخلود خليفه علي الشكيلية

شركه النبع للخدماتخلود خميس جمعه المياسية

تــــفاني العالميةخلود خميس حميد الشماخية

أوان لتجارهخلود خميس حميد المقرشية
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االفق لالعمال المثاليهخلود درويش راشد الخزيمية

أم جنان الرائدةخلود راشد سعيد الفتحية

يوني موني للصرافةخلود سعيد أحمد العبيدانية

شركة هضاب ظهر للتجارة والمقاوالتخلود سعيد حميد المالكية

طاؤوس لالنظمة الزراعيةخلود سعيد عبدهللا الفجرية

التوقيت األخضر للتجارةخلود سعيد علي الوهيبية

واحه دلتا العالميهخلود سعيد مسعود الخصيبية

تقنيات طريق المعرفةخلود سليمان بشير الضويانية

التكنلوجيا المتطورة لالكترونيات ش م مخلود صالح محمد السيابية

الجدارة للحلول التجاريةخلود صالح هديب الحمحمية

الشركة الدولية لخدمات الحاسب االليخلود طالب سالم الهشامية

الشركة العمانية لدرفلة االلمنيوم ،خلود طالب ناصر اليحمدية

منبع الجودة العالمية للتجارةخلود عبدهللا راشد الساعدية

معهد بوليغلوت عمان ـخلود عبدهللا سليّم الشكيلية

مستشفيات ومستوصفات بدر السماءخلود عبدالهادي سعيد الخايف

التقنية الرباعيةخلود علي سالم العبرية

الزمردة للتنظيف واالعمالخلود علي سيف العبرية

قمة لالستثمار والتطويرخلود علي محمد اللمكية

عوض بن احمدبن محي الدين بن سيف للتجارةوالمقاوالت ش م م/شخلود عمر عبدهللا الصيغ

مخبز الكوثر الحديثخلود مزهود العبد الهاشمية

(عمان  )شركه الخليج للحاسبات االليه خلود ميمون فاضل العبرية

الحذفة للتجارةخلود ناصر سالم الريامية

فرع عمان_ سي سي اينرجي ديفالوبمنت ش م ل خلود ناصر سليم الجفيلية

شركة عمان لإلستثمارات والتمويلخلود ناصر سليمان الكندية

شركة اتصاالت التجارة والخدماتخلود هاشل علي القليعية

السوق الصينيخلود هديب سالم الصالحية

التقنية للمطاطخلود هالل علي العبيدانية

مؤسسة سعيد بن حمد الهاشمي للتجارةخلوف حمود خلفان العبرية

شعلة السويق للتجارهخلوف مسخوط خايف المنورية

م0م0ش -شركة الصاروج لالنشاءات خليفة راشد خليفه الهنداسي

الغالبي العالمية للهندسة والمقاوالتخليفة سعيد علي الجنيبي

التسنيم للمشاريع المحدودةخليفه أحمد سليمان الحوسني

بتروفاك انترناشيونال ليمتدخليفه أحمد سليمان الفارسي

الشركة الوطنية العمانية للهندسة واالستثمارخليفه أحمد مسعود المعشنى

سلطان بن خميس بن مبارك الغداني للتجارةخليفه تعيب جمعه الحارثي

كي سي اي ديوتج للطاقةخليفه حماديه سعيد الناصري

مشاريع الديار الوطنية المتقدمة ش م مخليفه حمد راشد الحاتمي
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أنوار المجد المتحدة للطاقةخليفه حمد سليم العريمي

أنوار المجد المتحدة للطاقةخليفه حمد ناصر العريمي

أنوار المجد المتحدة للطاقةخليفه حمود سعيد الحراصي

شركة عمان لإلستثمارات والتمويلخليفه خلفان سليم العويسي

شركة مياه الواحةخليفه خميس خلفان الضنكي

شركة مزون لأللبانخليفه خميس خليفه السعدي

شـركة شـل العمـانية للتسويقخليفه خميس سعيد الحوسني

شركة بهوان الهندسيةخليفه خميس عبدهللا الغافري

الصخور الصلبة العالمية خليفه راشد سالم الجابري

التسنيم للمشاريع المحدودةخليفه راشد سيف الحارثي

شروق الحاجر للتجارةخليفه راشد سيف الوهيبي

شركه النبع للخدماتخليفه راشد شامس المعمري

فايكنج ُعمان لخدمات حقول النفطخليفه زايد خليفه الكيومي

خليفه الدرعي للمشاريع المتميزةخليفه سالم راشد الدرعي

األيدي العاملة الماسيه للتجارهخليفه سالم سليمان السناني

بشائر الخليج للمشاريع والخدمات الفنيةخليفه سالم سيف المقبالي

شركة عمان لإلستثمارات والتمويلخليفه سالم محمد الرئيسي

شركة الحسن الهندسيةخليفه سالم مسعود المشايخي

مزن دار المها للتجارةخليفه سالم ناصر المبسلية

شركة المنصور الدوليةخليفه سعود حموده الجنيبي

أرض الصلف للتجارةخليفه سعيد خلف الغافري

شركة ابو حاتمخليفه سعيد خلفان الكندي

أنوار المجد المتحدة للطاقةخليفه سعيد خميس المخمري

اينكوللهندسةوالتصنيع والتجارةوالمقاوالت المدنيةخليفه سعيد راشد البلوشي

مشاريع أبو منصور المقبالي الحديثة للتجارة خليفه سعيد راشد المعمري

مرتفعات الضويجه للتجارة والمقاوالتخليفه سعيد سالم الحجري

هندسة الغليل للمقاوالتخليفه سعيد سالم الهنداسي

شركة عمان شابورجيخليفه سعيد عبدهللا المقبالي

أسواق ومخابز مدينة عبريخليفه سلطان سيف العبري

أوكيو للمصافي والصناعات البتروليةخليفه سلمان خليفه العبري

الشركة العامة للسياراتخليفه سليم سعيد السعدي

مؤسسة قيس العمانيةخليفه سليمان سيف العيسائي

شركه كاريليون علويخليفه سيف حميد العامري

أنوار المجد المتحدة للطاقةخليفه سيف راشد الخنبشي

مسقط العالمية للشحن والتخزين ش م مخليفه سيف سعيد الحراصي

اينكوللهندسةوالتصنيع والتجارةوالمقاوالت المدنيةخليفه سيف سعيد الفتحي

مناهل الباطنةخليفه سيف علي الخالدي
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سلسلة صحاري للتجارة والخدمات ش م مخليفه صبري خليفه السليماني

أنوار المجد المتحدة للطاقةخليفه طالب حمد الذهلي

ريناردية اس ايه وشركاه لالستشارات الهندسيهخليفه عبدهللا خليفه الشكيلي

طاؤوس للطاقة واالتصاالت ش م مخليفه عبدهللا خليفه العدوي

الســـاحة لإلستشـارات الهندسيـــةخليفه عبدهللا راشد المخمري

شركة بهوان الهندسيةخليفه عبود حسن صعيفوت ثوعار

الغالبي العالمية للهندسة والمقاوالتخليفه عبيد محمد الوهيبي

شركة الخدمات الفنية الخاصةخليفه عطي خميس المالكي

امداد الباطنة لخدمات البيئةخليفه علي راشد البادي

شركه برادات مطرحخليفه علي سعيد الرقيشي

شركه النقل الوطنيه العمانيهخليفه علي سالم العامري

فرع مسقط-بونج للويد المحدوده    خليفه علي مصبح العزيزي

القرش الرائدة للتجارة والمقاوالت.خليفه فايل باروت 

اينكوللهندسةوالتصنيع والتجارةوالمقاوالت المدنيةخليفه محمد خلفان المقبالي

أزهار عفار للتجارةخليفه محمد خميس الجنيبي

الشركة الوطنية العمانية للهندسة واالستثمارخليفه محمد سالم الفارسي

شركه النبع للخدماتخليفه محمد سليم المالكي

محالت وصيدلية مسقطخليفه محمد مراد البلوشي

مؤسسة السمري للتجارة والمقاوالتخليفه محمد مراد البلوشي

قبس الطريق للتجارةخليفه محمد هاشل المقبالي

شركه برادات مطرحخليفه مرهون جميل البدري

شركة الصدر للتجارةخليفه مرهون سالمين البوسعيدي

ياسر علي حميد الشملي للتجارةخليفه مسعود سعيد الشكري

.م.شركةجلوبال لالنظمة الكيميائيةوالصيانةالمحدودة شخليفه مسلم سعيد الجهضمي

األفعال للتجارةخليفه مصبح ثاني النعيمي

ارابيسك للسيراميكخليفه ناجم العبد العمري

شركة الخدمات الفنية الخاصةخليفه ناصر هديب المحروقي

مجيس للخدمات الفنيةخليفه نضال خليفه العبري

أنوار المجد المتحدة للطاقةخليل ابراهيم حاجي البلوشي

الطاؤوس للخدمات الصناعيهخليل ابراهيم حمدان اوالدثاني

مشاريع نسناس صحار للتجارةخليل ابراهيم سالم الهاشمي

شركة سامسونج الهندسية المحدودةخليل ابراهيم طالب البلوشي

المجموعة العمانية الدوليةخليل ابراهيم عبدالعزيز البلوشي

اتحاد الصرح العالمية ش م مخليل ابراهيم موسى البلوشي

شركه برادات مطرحخليل احمد محمد البلوشي

شركة بالد السالم للخدمات الطبيةخليل أحمد خلفان المحمودي

الشركة العمانية للصهاريجخليل أحمد سالم الهنائي
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أنوار المجد المتحدة للطاقةخليل أحمد سليمان الريامي

التسنيم للمشاريع المحدودةخليل ثاني سعيد الراشدي

الريف للعقارات ش م ع مخليل حامد رجب النوبي

النبع للتموين واالعاشة والخدماتخليل حبيب محمد البلوشي

ابهار المتكاملةخليل حمد سعيد العامري

رمال الصحراء للنفط والغازخليل حمد مسعود بني عرابة

شمعة األزدهار للمقاوالت توصيةخليل حمد ناصر العلوي

الشركة الوطنية للعباراتخليل حمود احمد السيابي

شركة بهوان الهندسيةخليل حميد درويش الهنائي

مشاريع المستقبل الباهيخليل خالد أحمد األغبري

جلفار للهندسة والمقاوالتخليل خلفان ثاني السيابي

المجموعة العمانية للطيرانخليل دوشمبيه مراد البلوشي

شركة المها لما وراء البحارخليل راشد خلفان المعمري

معهد التدريب الوطنىخليل سالم سيف الرواحي

جلفار للهندسة والمقاوالتخليل سعيد عامر السيابي

اينكو الدقم للصناعاتخليل سعيد مبارك السهي

خط المعلوماتخليل سعيد محمد السعيدي

شركة الفالحيخليل سعيد هاشل الكليبي

أنوار المجد المتحدة للطاقةخليل سليمان سعيد الحسني

شركة المقاوالت المصريه فرع مسقطخليل سليمان علي البادي

خدمات الخليج للبتروكيماويات  والتجارةخليل سيف حمد الجلنداني

شرف للخدمات المالحية وشركاهخليل شاكر شنبيه البلوشي

روايات ليالي مسقط للتجارةخليل صالح محمد البلوشي

الشركة العمانية لالتصاالتخليل صالح محمد الفرعي

السلسلة للتجزئةخليل عبدالرضا جمعه الزدجالي

شركة السيفة للتنمية السياحيةخليل علي ناصر العوفي

إعمار ريماس للمقاوالت ش م مخليل علي يوسف البلوشي

أبراج لخدمات الطاقةخليل مبارك زاهر الشكيلي

شركة عمان لتنمية الطاقةخليل مبارك سليمان المنذري

مشاريع كرم الغبيراء للتجارةخليل محمد سالم الزكواني

البشائر للحوم خليل محمد سعيد الفليتي

التسنيم للمشاريع المحدودةخليل مصبح سليمان السليمي

شركة الخدمات الفنية الخاصةخليل هاشم غاشم الهاللي

الشرق االوسط لحلول  الموارد البشريةخليل هالل سعيد البلوشي

توصية_ بوادر هيماء للتجارة خميس الدوده سهيل الحرسوسي

اينكو الدقم للصناعاتخميس بالل شمل البلوشي

شركه النبع للخدماتخميس جمعه نافع القطيطي
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مبارك بن عبدهللا بن خميس  الذيابي للتجارةخميس جميل درويش الذيابي

العالمية للهندسة وخدمات النفط والغاز ش م مخميس حمد خميس الغيالني

شركة تاول للخدمات الهندسيةخميس حمد شيخان العوفي

أنوار المجد المتحدة للطاقةخميس حمدون سالم النبهاني

أنوار المجد المتحدة للطاقةخميس خلف سالم الصالحي

شركة المها لما وراء البحارخميس خلفان خميس الزاملي

شركه سوجكس عمانخميس خلفان سويد التوبي

أنوار المجد المتحدة للطاقةخميس خلفان مسلم المحيجري

شركة اتحاد المقاولين العمانيةخميس خليفه جمعه الشامسي

جلفار للهندسة والمقاوالتخميس راشد خميس الهاشمي

بنك مسقطخميس راشد سعيد الراسبي

(شركة منطقة حرة)شركة الحصن اللوجستية وخدمات المستودعات خميس راشد سعيد المقبالي

السلك الالمع للتجارهخميس راشد محمد البادي

أنوار المجد المتحدة للطاقةخميس راشد مسلم العامري

العربية اللوجستيةخميس راشد هدوب الصواعي

شركه أعالف ظفارخميس ربيع خميس المعمري

مشاريع الحلم الذهبي الرائدةخميس رجب حسون العريمي

الخليج للحفرخميس سالم حبيب الشقصي

مؤسسة الرويس للتجاره و المقاوالتخميس سالم خميس الساعدي

االوقية للتجارةخميس سالم خميس المقبالي

عمـــان لألبحــارخميس سالم سليمان الجابري

شركة انفال لالبواب واالنظمة االتوماتيكيةخميس سالم سيف الهطالي

شركة محاجر الروضة ش م مخميس سالم علي الحربي

الموارد الفنية الشاملةخميس سالم علي الزرعي

شركة بهوان الهندسيةخميس سالم عيسى البلوشي

شركة الحسن الهندسيةخميس سالم غريب البادي

شركة المقاوالت المصريه فرع مسقطخميس سالم مبارك الكحالي

شركة ألفا لألسماكخميس سالم محمد العويسي

بحر النجدة لألعمال الجديدةخميس سالم نظيمه العويسي

شركة قلهات لإلستثمار العقاري والخدماتخميس سعيد حمد المشرفي

شركة عمان للمرطباتخميس سعيد خميس الرزيقي

الخليج لالنشاءات الحديديةخميس سعيد خميس الرواحي

نيمخميس سعيد خميس المشايخي

الحلم الذهبي لالعمالخميس سعيد راشد المعمري

أنوار المجد المتحدة للطاقةخميس سعيد سالم الصواعي

شركة مت مكدونالد وشركاهخميس سعيد سليم اليعربي

جمال المدينه الحديثهخميس سعيد عبدهللا العفاري
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المؤسسة العامة للمناطق الصناعيةخميس سعيد ناصر المنيري

أنوار المجد المتحدة للطاقةخميس سلمان سالم العجمي

مرسى القرم للخدمات الزراعية والتجارة والمقاوالتخميس سليّم مسلم الشكيلي

الشركة العامة للسياراتخميس سليمان سويد السليماني

اكسيالنس لوجينجخميس سليمان عبدهللا المفرجي

جلفار للهندسة والمقاوالتخميس سيف جميل الصالحي

خميس بن سيف بن حمدان البادي للتجارةخميس سيف حمدان البادي

مؤسسة ابراج الرستاق للتجارةخميس سيف قضيب المقبالي

الطراز الراقيخميس سيف محمد المقبالي

أنوار المجد المتحدة للطاقةخميس صالح جمعه البوسعيدي

شركة المها لما وراء البحارخميس صالح حمد المقحوصي

وقودي ش م مخميس صالح خميس الجعفري

أبو أحمد الصالحي للتجارةخميس صالح سالم الصالحي

مقهى ابتسامه لذيذهخميس طالب خميس البلوشي

شركة العز للتجارة والنقل والمقاوالتخميس عامر سعيد العلوي

هولروالسالمي لالستشارات الهندسية المعماريةخميس عبدالكريم سعيد المنذري

شركة محاجر الروضة ش م مخميس عبدهللا خميس السعيدي

الطاؤوس للخدمات الصناعيهخميس عبدهللا راشد الحمداني

أنوار المجد المتحدة للطاقةخميس عبدهللا راشد السعيدي

ترك عمان الشماليةخميس عبدهللا سالم الشريقي

اينكوللهندسةوالتصنيع والتجارةوالمقاوالت المدنيةخميس عبدهللا سلطان المقبالي

شركة الدانوب لمواد البناء والتجارةخميس عبدهللا غابش البدري

التسنيم للمشاريع المحدودةخميس عبدهللا محمد المقبالي

شركة عمان لإلستثمارات والتمويلخميس عبدهللا مسعود الحوسني

شركة سوكاتخميس عبيد سالم الهنائي

شركة رصيد عمان للمقاوالتخميس عبيد مفتاح الجابري

أوكيو لالستكشاف واالنتاجخميس علي خميس الساعدي

(شركة منطقة حرة)سانفيرا للكربون خميس علي خميس المسعودي

البيت االخضرخميس علي سعيد الكندي

ادوار العالميةخميس علي مبارك المحفوظي

خميس بن علي بن محمد الزعابي للتجارةخميس علي محمد الزعابي

ادوار العالميةخميس عيسى خميس الحمراشدي

م0م0الحوقاني المتحدة شخميس مبارك أحمد الجابري

شركة كهرباء مجانخميس محمد جابر الزعابي

الشركة العامة للسياراتخميس محمد خميس الحامدي

مركز العائلة الترفيهيخميس محمد خميس الريامي

جلفار للهندسة والمقاوالتخميس محمد خميس الهنائي
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شركة عمان لإلستثمارات والتمويلخميس محمد سعيد العدوي

شركة المشروعات البترولية واالستشارات الفنية بتروجيتخميس محمد سليمان الشامسي

المجموعة العمانية لالتصاالت وتقنية المعلوماتخميس محمد سليمان المعمري

الشركة العامة للسياراتخميس محمد ضحي المقبالي

التكنولوجيا المتطوره لخدمات الفحصخميس محمد مبروك البلوشي

التسنيم للمشاريع المحدودةخميس مرسول خصيب الجهضمي

جلفار للهندسة والمقاوالتخميس مرهون عبيد السديري

الحدود الشمالية الحديثه للتجارة والمقاوالتخميس مرهون علي السناني

(عمان)الرسن وتوبرو وشركاه خميس مسلم سلطان القاسمي

فيولياخميس مشعل خميس المشرفي

مشاريع  ال عزان التجارية والصناعيةخميس مطر خايف البدراني

عبدهللا بن حمود بن محمد الشكيلي للتجارةخميس مطر خميس التوبي

شركة االدراك للتجاره والمقاوالتخميس هاشل حارب الرواحي

شركة اإلتحاد العربية المميزة الدولية للتجارةخميس هالل عاجب السنيدي

نجد االهليهخميس هويشل سالمين النعيمي

مـــــركــــز رواء للـــتــــأهيلخنساء سالم محمد الحسنية

تك شارب الهندسيةخولة بدر عبدهللا الريامية

مؤسسه سيف سعيد سيف االخزمى للتجارةخولة ناصر عبدهللا األخزمية

وسام الشموخ للتجارةخوله المر سالم المفرجية

وزارة الصحةخوله حمد سالم العويسية

سرايا لوى المتحدة للتجارةخوله حمد علي المزروعية

ابو واعد للتجاره والمقاوالت ش م مخوله حميد ناصر الحسنية

تشاينا ثيرد لإلنشاءات الكميائية المحدودةخوله سالم محمد الخروصية

وزارة الصحةخوله سعيد ربيع العلوية

القمر للحديد والصلبخوله سيف سليم السنانية

ابراج السعادة الفضية للتجارةخوله عبدهللا طاهر باعمر

الخليج العالميه لالنشاءاتخوله عبدهللا عباس السيفية

األسطورة لألعمال المثاليةخوله علي خليف السيابية

صيدلية أفالجخوله علي محمد البطاشية

شركه النبع للخدماتخوله غريب حميد الجابرية

شركة باشق السويق للتجارة والخدماتخوله منصور ناصر الريامية

شركة واحه ريسوت للتجارة والمقاوالتخيار اجهام علي فاضل

-شركة رمال مرمول المتحدة للتجارة خيار سالم سهيل قهور

أعمار مجان المثاليةخيار سعيد نصيب فاضل

شركه بر عمان للتجاره والمقاوالتخيار سيلمون سالم البرعمية

اجواء الصعود للتجارةخيار عامر بخيت قطن

شركة احمد بن علي سالم هبيس واوالده للتجارة والمقاوالت خيار علي سالم هبيس
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مؤسسه عناقيد الذهب المتحده للتجاره خيار علي مسعود المعشنية

مؤسسة مسلم سالم علي جعبوب للتجارهخيار محاد أحمد المعشنية

مؤسسة ركن االبداع المتحدة للتجارةخيار محمد سهيل العامرية

روائع العاصمه العالميهخير سعيد عمر الهاللية

شركه الوثبه العالميهخير عبدهللا احمد سمحان المسهلية

مجان لالتصاالتخيره مسعود علي الفرعية

مستشفى ادراك الدولى متعدد التخصصاتخيريه عبيد سبيح الحجرية

بي بي أو بلسدادشاه محمد حسين البلوشي

وزارة الصحة.دارين حسني فؤاد 

الشركة العمانية لالتصاالتدارين مهدي أحمد متواني

الشركة العمانية إلتصاالت المستقبلداليا جميل صالح الحسنية

شركة تنمية نفط عمانداليه راشد المر العدوية

وزارة الصحةدانه حسين غلوم العجمية

الشركة العمانية إلتصاالت المستقبلدانه سليمان حمدان الفارسية

الخوير للضيافة واالستثماردانه عبدهللا خميس الرئيسية

بنك ظفاردانه محمد علي الرزيقية

نزوى المتكاملة للعقاراتدانه محمد هالل الريامية

الشركة العمانية للغاز الطبيعي المسالدانه محمدجواد حسن 

تنوين للحلول و األعمال داود حمد مبارك الشحي

شركة كهرباء مجانداود حمد محمد البحري

ركن اليقين العالميةداود سعود محمد الغريبي

مؤسسة داود الصايغ للتكنولوجيا داود سليمان حمد الفارسي

شركة أورينت للتأمين فرع عمانداود سليمان حمد المعمري

الهيئة العامة للمياهداود سليمان خلفان السيابي

الشوامخ للخدمات النفطيةداود سليمان خميس الشيادي

شركة رمال الداخلية للتجارة و المقاوالتداود سليمان راشد المغيزوي

سراب العوابي الالمع للتجارةداود سليمان سويد اليعربي

الرهوان المتحدةداود سليمان سيف المزيدي

شركة اسكان للمقاوالتداود سليمان شنين الخاطري

أبعاد الدولية لإلستثمارداود سليمان ضحي الهطالي

كنتك العالمية ش م مداود سليمان عبدهللا المفرجي

البركة للخدمات النفطيةداود سليمان محمد البرومي

المزايا العالميةداود سليمان محمد الرمضاني

الجدارة للحلول التجاريةداود سليمان محمد الناصري

شركة أحمدي للتجارةداود سهيل داود البلوشي

الطيران العمانيداود مبارك سيف السليمي

شركة كهرباء مزونداود محمد سالم العبري
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أبراج لخدمات الطاقةداود محمد علي الصالحي

الشوامخ للخدمات النفطيةداود محمد علي الهطالي

اطياب للصناعات الغذائيةداوود سليمان راشد الحراصي

أنوار المجد المتحدة للطاقةداوؤد سليمان خميس الهنائي

جلفار للهندسة والمقاوالتداؤد سليمان راشد الهنائي

جلفار للهندسة والمقاوالتداؤد سليمان سالم الوائلي

الطاؤوس للخدمات الصناعيهداؤد سليمان سيف الوردي

-إعمار الشاطي لإلنشاءاتداؤد سليمان عبدهللا البلوشي

مركز الرسيل الصحيداؤد سيف السبع المقبالي

شركة تنمية نفط عمانداؤود مسلم المر الحمراشدي

شركة تاول للخدمات الهندسيةدختور مسلم سليم الجحافي

صروح الغبيراء الحديثةدرويش ثابت حميد الصنيدعي

القنديل األخضر للتجارةدرويش خصيب عيد السالمي

أنوار المجد المتحدة للطاقةدرويش خميس سليّم السعدي

شركة بهوان الهندسيةدرويش عبدهللا سالم الرشيدي

شركة الخدمات الفنية الخاصةدرويش مبارك خميس الرشيدي

تشاينا ايليفنث لإلنشاءات الكيميائيةدرويش مبارك درويش المعمري

الشركة  العمانية للضيافةدرويش محمد درويش البلوشي

صحار العالميه لصناعة اليوريا والكيماوياتدرويش محمد درويش البلوشي

اينكوللهندسةوالتصنيع والتجارةوالمقاوالت المدنيةدرويش محمد عبدهللا البلوشي

مسقط العالمية للشحن والتخزين ش م مدرويش محمد عبدهللا المقبالي

شركة عقيل بن احمد بن عقيل الكاف للتجارةدريس مصلح عبيدان بيت النوبي

في.سي تي سي آي بي - سي بي آند آي دريه علي مراد البلوشية

النجمة الملكية العالميةدعاء سالم مستهيل بيت جمعان

الشركة الدولية لخدمات الحاسب االليدعاء سليمان سعيد الوهيبية

مؤسسه هاشم الشامله للتجاره دعاء علوي احمد الحداد

وزارة الصحةدعاء محمد ناصر الريامية

شركة بو يوسف النوبي للتجارة والمقاوالت تضامنيةدالل حسن سالم البلوشية

مخيليف للتجارة والمقاوالت ش م مدالل سعيد علي المكتومية

نـفـحــات الساكبيةدالل عبدهللا علي الهاشمية

طاؤوس لالنظمة الزراعيةدالل عبيد شنطور البدرية

فخر الطودليله سعيد سالم الجلندانية

مركز زيتون لطب األسنان والتقويمدنيا سالم مسلم الوهيبية

النجمة الملكية العالميةديما جمعه راشد السعيدية

الشركة العمانية لمحطة الحاويات العالميةدينا عبدهللا سالم الشعيلية

مشاريع دينا فتحي عايديدينا فتحي سعيدعايده 

العربية لمعالجة خدمات المدفوعاتذكرى حسين جمعه البلوشية
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المجموعة العمانية الدوليةذكرى حمد حمود البريكية

شركة إتقاء لخدمات األمن اإللكترونيذكرى عبدالقادر جمعه الهنائية

الشركة الوطنية للصناعات الدوائيةذكرى محمد سباع الصوافية

مستشفى جامعة السلطان قابوسذكرى هالل حمد الذهلية

شهى للمــواد الغذائية والتوابلذكريات احمد سعيد العجمية

مشاريع المسافر الوطنيةذكريات سالم علي الوهايبية

امداد الباطنة لخدمات البيئةذكريات سلطان عبدهللا الشبلية

منير احمد سليمان للتجارهذكريات سيف حمد العيسرية

العبيداني الدوليةذكريات عبدهللا مبارك الشرجية

الوجهه لالستثمار السياحي واالدارةذكريات محفوظ سعيد الريامية

شركة رصيد عمان للمقاوالتذهب رمضان ابراهيم بربوقي

شركة بهوان الهندسيةذياب السبع سهيل الجابري

-شركة التسهيالت العصرية ذياب خالد محمد الشامسي

شركة الخدمات الخاصة لحقول النفطذياب خميس حمدان التوبي

شركة المها لما وراء البحارذياب عبيد سليّم الراشدي

جلفار للهندسة والمقاوالتذياب علي خادم البطيني

جلفار الطموح للخرسانة الجاهزةذياب محمد حمود الحبسي

(فرع عمان)فرع مسقط - سي اند الند دريلينج كونتراكتورز انك ذياب محمد سعيد السيابي

مزارع الزينذياب ناصر سعيد العامري

شركة عمان شابورجيرابعه راشد خلفان البادية

اليرقة الحديثةرابعه محمد عبدهللا الفالحية

أنوار المجد المتحدة للطاقةراجي سالمين راشد الشكيلي

شركة مزون لأللبانراشد احمد علي البلوشي

0أوبال للتسويق والصناعة راشد احمد مسعود الحبسي

فيولياراشد أحمد سعيد الفراجي

الشركة الحديثة لخدمات التنظيف والتجارةراشد أمين راشد الشهومي

شركة الرجاء الوطنية للتجارةراشد جمعه خميس البطاشي

مؤسسة االنصاري التجاريةراشد جمعه راشد الساعدي

القمر للحديد والصلبراشد جمعه نصيب الحوسني

الكواكب العربية للتجارة والتسويقراشد جميل خميس الحمداني

أنوار المجد المتحدة للطاقةراشد حامد نجي النهدي

شركة البروج العالميهراشد حمد جمعه العريمي

نجد االهليهراشد حمد راشد العلوي

إنتاجراشد حمد سالم الهنائي

الي عمان لتكوير خام الحديد?شركة راشد حمد سعيد الخمبشي

الشوامخ للخدمات النفطيةراشد حمد محمد الطوقي

شركة الخدمات الفنية الخاصةراشد حمد مزهود الزرعي
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مزارع الزينراشد حمود الحميدي النعماني

الحديثة للخدمات النفطيةراشد حميد حمود الوهيبي

أنوار المجد المتحدة للطاقةراشد حميد راشد المقبالي

العمانية للمناولة األرضيةراشد حميد سعيد البادي

مطعم ومقهى فاضل وجورجراشد حميد سعيد العيسائي

أنوار واحة العارض للتجارةراشد حميد عبدهللا الشكيلي

جلفار للهندسة والمقاوالتراشد خصيف صالح الشقصي

شركه كاريليون علويراشد خلفان حمد الشبيبي

أنوار المجد المتحدة للطاقةراشد خلفان سالم الرطيبي

اينكو الدقم للصناعاتراشد خلفان سالم السعيدي

جلفار للهندسة والمقاوالتراشد خلفان مبارك المخمري

شركة عمان شابورجيراشد خليفه راشد الجعفري

المطر للخدمات الهندسية والبنية التحتيةراشد خليفه راشد الربيعي

شركة بهوان الهندسيةراشد خليفه راشد الصالحي

في.سي تي سي آي بي - سي بي آند آي راشد خليفه محمد النجادي

اينكو الدقم للصناعاتراشد خميس حسن الكمشكي

مؤسسة راشد بن خميس الهنداسي للتجارة والمقاوالتراشد خميس خلف الهنداسي

نبتة الوادي للتجارةراشد خميس سالم الجمري

شركة الخدمات الفنية الخاصةراشد خميس سعيد الزرعي

شركة الخدمات الفنية الخاصةراشد خميس عبدهللا الهطالي

شركة الصناعات العربية للمشاريعراشد راشد توفيق البلوشي

شركة الخدمات الفنية الخاصةراشد ربيع عبدهللا الخضوري

أنوار المجد المتحدة للطاقةراشد سالم حمد السعدي

شركة خدمات النفط المتكاملة المحدودةراشد سالم راشد األبروي

شـركة دبليـو جي تــاولراشد سالم راشد األخزمي

شركة الصناعات العربية للتصنيعراشد سالم راشد البدراني

أنوار المجد المتحدة للطاقةراشد سالم راشد الحبسي

خدمات الخليج للبتروكيماويات  والتجارةراشد سالم راشد السيابي

األصالة إلدارة الفنادق والمنتجعاتراشد سالم راشد العبري

مؤسسة االنصاري التجاريةراشد سالم راشد الغداني

بوابة حيبي للمقاوالتراشد سالم راشد المعمري

مرتفعات  محضه للتجارهراشد سالم سعيد الكعبي

صخور الطيبراشد سالم سلطان الخميسي

أنوار المجد المتحدة للطاقةراشد سالم عبدهللا الجعفري

أنوار المجد المتحدة للطاقةراشد سبيح حافظ الرحبي

فخر البحارراشد سعيد حمد الوهيبي

 م0 م 0مشاريع هرمز المتحدة   ش راشد سعيد خليفه العجمي
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شركة الخدمات الفنية الخاصةراشد سعيد راشد السيابي

برج المعترض للتجارة والمقاوالت تضامنيةراشد سعيد راشد العامري

كوبرا تداجوا للمقاوالتراشد سعيد راشد الكلباني

المطر للخدمات الهندسية والبنية التحتيةراشد سعيد راشد المخيني

أنوار المجد المتحدة للطاقةراشد سعيد راشد المشايخي

خدمات التطوير والصيانهراشد سعيد رهين السيابي

شركة المها لما وراء البحارراشد سعيد سليمان الغريبي

أنوار المجد المتحدة للطاقةراشد سعيد صالح الشماخي

جلفار للهندسة والمقاوالتراشد سعيد عامر الحارثي

التمدن للتطويرراشد سعيد مبارك المنوري

أنوار المجد المتحدة للطاقةراشد سعيد محمد الزعابي

شركة زهور الغيل للتجارة تضامنيةراشد سعيد محمد الشبلي

الخدمات  االلكترونية والميكانيكية ش م مراشد سعيد مسلم القلهاتي

شركة بهوان للمقاوالتراشد سعيد هليّل المشرفي

جلفار للهندسة والمقاوالتراشد سلطان حمد الخميسي

الشوامخ للخدمات النفطيةراشد سليمان راشد الربخي

أنوار المجد المتحدة للطاقةراشد سليمان ناصر البحري

المجموعة العمانية الدوليةراشد سويلم ربيع السعدي

المظلة الخضراء لتطوير األعمالراشد سيف ناصر الحامدي

مؤسسة السمري للتجارة والمقاوالتراشد سيف ناصر المنجي

جلفار للهندسة والمقاوالتراشد شامس سلطان الحجري

أل سي سي مسقطراشد صالح علي الكلباني

شركة المشروعات البترولية واالستشارات الفنية بتروجيتراشد ضاعن راشد الكعبي

العمانية للمناولة األرضيةراشد عامر راشد الحارثي

ركن اليقين العالميةراشد عامر سليمان الحبسي

هارسكو العربية للتجارة  وتصنيع الحديدراشد عبدهللا حميد الزعابي

شركة عمان لإلستثمارات والتمويلراشد عبدهللا راشد العريمي

أبالتوراشد عبدهللا راشد الغساني

الشركة الوطنية العمانية للهندسة واالستثمارراشد عبدهللا رشود الظهوري

نزوى المتكاملة للعقاراتراشد عبدهللا سعيد الخصيبي

مصنع الوادي للمياه المعدنية الطبيعيةراشد عبدهللا مسعود المجرفي

مؤسسة السمري للتجارة والمقاوالتراشد عبدهللا ناصر التوبي

(شركة منطقة حرة)شركة الفطيم لوجستكس راشد عبيد سعيد المخمري

الي عمان لتكوير خام الحديد?شركة راشد علي حارب البادى

أنوار المجد المتحدة للطاقةراشد علي حمد السنيدي

أنوار المجد المتحدة للطاقةراشد علي راشد الزرعي

جلفار للهندسة والمقاوالتراشد علي راشد الساعدي
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اينكوللهندسةوالتصنيع والتجارةوالمقاوالت المدنيةراشد علي راشد السعيدي

في.سي تي سي آي بي - سي بي آند آي راشد علي راشد الكعبي

اينكوللهندسةوالتصنيع والتجارةوالمقاوالت المدنيةراشد علي سعيد الخروصي

إعمار صحار المثالية للتجارةراشد علي سعيد الشبلي

أنوار المجد المتحدة للطاقةراشد علي عبدهللا العلوي

اينكو الدقم للصناعاتراشد علي مبارك المخيني

أنوار المجد المتحدة للطاقةراشد فاضل حمدان الفهدي

شركة بهوان الهندسيةراشد مبارك جمعه البريكي

ماجد الفطيم هايبرماركتسراشد مبارك سالم النظيري

الطاؤوس للخدمات الصناعيهراشد مبارك محمد الشماخي

جلفار للهندسة والمقاوالتراشد محمد حليس الهاجري

أنوار المجد المتحدة للطاقةراشد محمد حمد الغيالني

شركة يونيكاي وشركائهاراشد محمد حمود الدهماني

شركة مزون لأللبانراشد محمد خميس البادي

جلفار للهندسة والمقاوالتراشد محمد راشد البهلولي

غرس للمنتجات الزراعية واالستزراع السمكيراشد محمد راشد الفزاري

القمر للحديد والصلبراشد محمد راشد المعمري

شركة إدارة منتجع المصنعةراشد محمد سالم العفاري

عبدهللا بن حمود بن محمد الشكيلي للتجارةراشد محمد سعيد الفارسي

الحاتمي المتحدة للتجارة راشد محمد عامر الحاتمي

ترك عمان الشماليةراشد مرهون علي الغافري

أنوار المجد المتحدة للطاقةراشد مسلم علي المسروري

شركه النبع للخدماتراشد مصبح راشد المخمري

المجاديف للتجارهراشد مصبح مهيوب الشامسي

الشركة العامة للسياراتراشد مطر سعيد المزروعي

قبس الطريق للتجارةراشد مطر سليّم الكلباني

راشد بن ناصر بن جمعه الجابري للتجارة والمقاوالتراشد ناصر جمعه الجابري

الشركة العامة للسياراتراشد ناصر راشد العلوي

ترك عمان الشماليةراشد ناصر راشد الهنائي

القمر للحديد والصلبراشد ناصر سعيد البلوشي

كويك كونكترز الشرق االوسط ش م مراشد ناصر علي الحراصي

أنوار المجد المتحدة للطاقةراشد ناصر علي المشايخي

جلفار للهندسة والمقاوالتراشد ناصر محمد الحارثي

مؤسسة العهد للتجارة والمقاوالتراضي زايد عيد السعدي

شركة بهوان الهندسيةراضي سعيد محمد الحسني

المجموعة العمانية الدوليةراضي صفر سياهيه البلوشي

طلبات للخدمات اإللكترونية والتوصيلرافاء سليمان مالك الشماخية
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شركة الثمره للمشاريع الزراعيهراكان سعد سعيد سمحان

الشركة  العمانية للضيافةراماش فيريا سيثان 

م0م0صحار المتحدة شرامس خدوم رامس البلوشي

فوزيه حسن للتجارهرامي سعيّد سالم الهطالي

شركة الرسن توبرو االلكتروميكانيكيهرامي ضحي عبدهللا الهدابي

.فرع مسقط . هاليبورتون ورلدوايد المحدوده  رامي عيسى راشد االغبري

كي بي أم جيرانيا هالل خلفان الطوقية

شركة تنمية نفط عمانراويه حمد زهران األغبرية

خط المعلوماتراويه سالم علي الحراصية

الخليلي للمشاريع المتحدهرايد خلفان نغموش الوهيبي

بنك صحار الدوليرايد عبيد هاشل المحروقي

اللوجستية للمعارض الدوليةرايده حبيب غالم البلوشية

المؤشر العصري للتجارةراين مبارك سعيد بيت خمسين

الشركة العمانية للصهاريجرايه حمد سعيد الخيالي

قبس الطريق للتجارةرايه خلفان محمد المحروقية

همم باترايه خليفه ناصر الكلبانية

جوي الوكاس للصرافةرايه سالم خميس البطاشية

شموخ عويبية للتجارةرايه سالم علي الحجرية

مصيره العالميه لخدمات التقنيه البحريهرايه سعد خميس البكرية

تالل وادي الحواسنة للتجارةرايه سيف عامر المعمرية

لمسة فن الخليجرايه علي عبدهللا الفارسية

أرياف الدار الماسية للتجارةرايه محمد شامس المجرفية

شركة مزون لأللبانرائد خليفه سلطان النبهاني

الل بخش وفولتاس للخدمات الهندسيةوالتجارةرائد خميس عبدهللا الحوسني

المجموعة العمانية الدوليةرائد راشد سعيد الربعاني

شركة المفاتيح الكهربائية المتطورة ش م مرائد راشد محفوظ الوهيبي

كيمجي رامداس للخدماترائد سعيد خميس الكحالي

ماجد الفطيم هايبرماركتسرائد سعيد سليمان العوفي

شركة ريسوت لالسمنترائد عرفه حنجوش البراكه

شركة نهضة الدقم للمساكنرائد علي مراد البلوشي

ايرمك عمانرائد محمد ماجد البارحي

فوزيه حسن للتجارهرائد موسى خميس المنصوري

الشركةالعالمية للتنميهرائد ناصر سالم الوهيبي

الخليجيه لخدمات الطاقهرائد نبيل سعيد الغساني

شركة عمان لإلستثمارات والتمويلرائد يعقوب سليمان الهنائي

ركن اليقين العالميه للنفط والغازرائده عبدهللا خلفان البوسعيدية

بنك مسقطرباب حسين جمعه الخائط
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الواسط العالميةرباب محمد سليمان البلوشية

جامعة صحارربيع الماس دهيم العامري

جامعة نزوىربيع المر علي الذهلي

أنوار المجد المتحدة للطاقةربيع أحمد سالم الريامي

شركة عمان لإلستثمارات والتمويلربيع خلفان علي السيابي

مشاريع العيديربيع راشد احمد العيدي

الرموز الوطنية للخدمات الهندسيةربيع سنان منصور الهنائي

بي بي اكسبلوريشن ابسيلون ليمتدربيع عامر سالم المسكري

مرسى مضيق هرمز ربيع علي سعيد الهنداسي

/انوار مدينة التاريخ للتجارة ربيع مبروك ربيع البوسعيدي

-صدى الجبال للتجارة والمقاوالت ربيعه سالم سليم الحبسية

التكنلوجيا المتطورة لالكترونيات ش م مرتيبه محمود خدابخش البلوشية

النجمة الملكية العالميةرجا سعيد رجب بيت عجزون

شركه النبع للخدماترجاء ابراهيم حسن اليحمدية

األســــــتقامة العالميةرجاء إبراهيم خميس العجمية

شركة ابو حاتمرجاء أحمد عبدهللا بني عرابة

الوان الشمس المشعة للتجارةرجاء جمعه علي البلوشية

صقور مجان العالمية ش م مرجاء حمود محفوط الناعبية

(عمان  )شركه الخليج للحاسبات االليه رجاء سالم حمود الحراصية

المحورية للمشاريع والخدماترجاء سليمان حمود السليمية

العـــمود العـــمانيرجاء سيف ناصر المحاربية

شركة النهضة العمانيةرجاء عبدهللا سعيد الجابرية

أقطار العاصمة للتجارةرجاء عبدهللا سعيد الراشدية

النداف ألنظمة التبريد ش م مرجاء عبدهللا صالح 

ركن الرقه للتجارة والمقاوالترجاء محمد حسن العجمية

شهى للمــواد الغذائية والتوابلرجاء محمد راشد الغسانية

خط النجم الملكيرجاء محمد ناصر المهمولية

شركة المها لما وراء البحاررجب شمبيه هيكل البلوشي

قوافل ثمريت للتجارةرجب غريب بخيت بيت مبروك

الشركة العمانية المتحدة للتأمينرجوى سعيد محمد الحبسية

الطاؤوس للخدمات الصناعيهرجوى شطيط سبع المقبالية

الهداية الشاملةرحاب ساري خصاف اليحمدية

شرف دي جيرحاب سعيد سالم السالمية

بنك مسقطرحاب سعيد ناصر السيابية

روضة المستكشف الصغير الخاصة ش م مرحاب سيف محمد الهديفية

البنك االهلي.رحاب صادق أحمد 

شركة برشوتم كانجي للصرافةرحاب صالح عوض بيت سويد
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العالمة البسيطة الدوليةرحاب عامر علي الكيومية

م0م0ش -شركة الصاروج لالنشاءات رحاب عامر ناصر اليحمدية

شركة عمان لإلستثمارات والتمويلرحاب قصور سالم السعدية

أمجاد للهنـــدسة والمقـــاوالترحاب مبارك خلفان الوهيبية

الشركة العمانية إلدارة النقل والطرقرحاب محمد سالم الرحبية

تكافل مسقط الرائدةرحمة خدابخش جنيد البلوشية

الذكاء الهندسي للخدمات والتجارةرحمة خصيف سالم العامرية

شركه النبع للخدماترحمة فاضل مبارك الهدابية

شهى للمــواد الغذائية والتوابلرحمه احمد سعيد العجمية

الشركة الوطنيه للصناعات الكهربائيهرحمه احمد محمد العلوية

مركز الرحيل للتجميل الراقيرحمه جمعه مسلم السيابية

المركز الوطني للطاقةرحمه حمد سيف العميرية

السامية الدوليةرحمه حميد سالم الوهيبية

مشاريع الشاهر التجاريهرحمه خلفان عبدهللا العامرية

أبو علي المزامي للتجارةرحمه خلفان ناصر السنيدية

مؤسسه دار السالم الوطنيه للتجاره والمقاوالترحمه خليف صالح الهاجرية

الزهرة الوردية المميزة للتجارةرحمه خميس سالم البلوشية

الحصن الراسخ الحديثهرحمه خميس علي الغيالنية

مركز الجودة والتوفيررحمه سالم أحمد الشنوية

الداخليه العالميهرحمه سالم حمد الشقصية

شركة عمان لإلستثمارات والتمويلرحمه سالم حمود الجابرية

شركه النبع للخدماترحمه سالم حميد السيابية

أكاديمية اعداد القادةرحمه سالم راشد العيسائية

المدينة الحلوةرحمه سالم سليم البطاشية

شركة االثنينرحمه سالم عبدهللا البلوشية

شركة كوس شاحك للتجاره و المقاوالترحمه سعيد حمود الوهيبية

مشاريع عبد العزيز الصقري للتجارةرحمه سعيد محمد الصقرية

شركة عمان للحوض  الجافرحمه سلطان سعيد المسكرية

احالم الطائيين للتجارةرحمه سليمان سعيد السوطية

مشاريع الجابري المتحدةرحمه سليمان علي الرواحية

شركة عمان لإلستثمارات والتمويلرحمه سيف أحمد الهاشمية

شركه النبع للخدماترحمه شمبيه كلير البلوشية

صيدليات اوكسجين الخليجرحمه طالب المر الرواحية

عالم االنتظاررحمه طالب علي العجمية

توصية/ مشاريع الشارق الجديده لالعمار رحمه عاقب راشد البلوشية

الطاؤوس للخدمات الصناعيهرحمه عائل محمد الفليتية

مستشفى ادراك الدولى متعدد التخصصاترحمه عبدالحميد دادمحمد البلوشية
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الفتيات الحديثات للتجميل واألزياءرحمه عبدالكريم حمدان الميمنية

العنقاء لإلعالنات ش م مرحمه عبدهللا حميد الرحبية

صيدلية عالجرحمه عبدهللا خلفان السالمية

العاجل لألعمال و التكنولوجيارحمه عبدهللا سالم الساعدية

مشاريع المصدر الوطنيرحمه عبدهللا مبارك العامرية

مدرسة مازن بن غضوبة الخاصةرحمه علي جمعه الميمنية

الولجة الخضراء للتجارةرحمه علي حميد الخاطرية

الفخامة للتجارة والمقاوالترحمه علي سعيد المشرفية

أعالي للبناء والتعميررحمه علي شنين البلوشية

جعفر البلوشي للتجارةرحمه علي عبدالكريم البلوشية

وعل قريات للتجارهرحمه علي ناصر البطاشية

رحمة لخدمات التنظيف واألعمال التجاريةرحمه عيد مالك الراشدية

المرسى الجميل للمشاريعرحمه غالم علي اللواتية

المتحدة للمختبرات المتكاملةرحمه محمد حمد الحجرية

االسيل الماسي للتجارةرحمه محمد حمدان السيابية

جنرال للمقاوالت الدوليةرحمه محمد سعيد الصوطية

خط الجنوب لالستثماررحمه محمد سعيد قطن

قطار المستقبل للتجارةرحمه محمد عبدهللا المالكية

االفق للتجاره واالستثماررحمه محمد علي العبرية

شركة عمان لإلستثمارات والتمويلرحمه محمد مسعود الحراصية

شركة منتجات  البولي المحدودةرحمه مرزوق مبارك الهدابية

شركة أبو سندس الوهيبيرحمه مصبح حمد الوهيبية

الشركة المتحدة لالوراق المالية ش م مرحمه وني عامر الوهيبية

كهالن للتجارة والمقاوالترحيمه جمعه سويد المعولية

طفره للتجارة الشاملةرحيمه خلفان خميس الرواحية

البحير للتجارةرحيمه طالب محمد الناصرية

جنيد للعطور ش م مرحيمه عويقب خليف الجابرية

الطاؤوس للخدمات الصناعيهرخاء سعيد سالم الهادية

فرع مسقط- اوكسيدنتال عمان انكربوريتد ردينه عبدهللا خصيب الحضرمية

شركه النبع للخدماتردينه ناصر سالم المعمرية

بنك مسقطرزان حسين حبيب العجمية

بدر الستخراج النفط المعززرزان علي حسن اللواتية

مدرسة الوصل لتحفيظ القرآن الكريم الخاصةرزان منصور ناصر السيابية

بنك عمان العربيرزان نصيب خميس الرئيسية

النهضة للتموين والخدماترزيق خنيفر مرط السعدي

الفناء الشاملة للتجارةرسميه سالم فتح شروبة

صيدلية عالجرشا راشد سيف الشريقية
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مستشفى كيمز عمانرشا زايد سالم المحرزية

مؤسسة علي عيديد للتجارةرشاء احمد حسن عيديد

النجمة الملكية العالميةرشاء رشيد رمضان النويره

جلفار للهندسة والمقاوالترشاد جمعه حمد الجعفري

مقهى بوابة التميز العالميةرشاد خدابخش عبدوك البلوشي

الشبكة الذكية للتجارةرشاد خلفان راشد الشريقي

جلنار للسياحةرشاد عبدالكريم عبدهللا الرئيسي

شركة تاركترشاد عيسى سعيد الحميدي

جلفار للهندسة والمقاوالترشيد عامر حميد الهاشمي

الشركة الكندية لحقول النفط والخدمات المتكاملةرشيد ناصر علي الريامي

النخبة العالمية النظمة المعلوماترشيده ابراهيم سليمان البلوشية

مستشفى جامعة السلطان قابوسرشيده سعيد سعد الدغيشية

العالمية لتقنية الحفررشيده عيد راشد الدرعية

جلفار للهندسة والمقاوالترضا خالد ناصر الدغيشي

مور ستيفنزرضا صادق علي اللواتي

كلية الشرق االوسطرضا محمد جان محمد البلوشي

الشوامخ للخدمات النفطيةرضا محمد حسن اللواتي

عمان- شركة شل للتنمية  رضا محمد حسن اللواتي

سيبر  ترافل  نتورك  ميدل   ايسترضا محمدحسن داود اللواتي

شركة االصول العقاريهرضاء اقبال صفر العجمي

مؤسسة جنات العالميةرضيّه خليفه اسماعيل البلوشية

شهى للمــواد الغذائية والتوابلرضيه خميس مبارك العجمية

 م0 م 0 ش 0شركة سماء السويق للتجاره رضيه سالم سعيد العدوانية

وزارة التربيه والتعليمرضيه سعيد أحمد المحروقية

الشرق األوسط لخدمات التأمينرضيه عبدالعزيز جنكي العجمية

ثيروكير الخليج للمختبراترضيه ناصر سعيد الخروصية

مؤسسة طيبات السالم الدولية رضيه ناصر محمد العوفية

صدف البحر االزرق للتجارةرعد زايد سالم السعيدي

مؤسسة رغبون العامريرغبون سعيد علي العامرية

الشركة العمانية لالتصاالت.رفيق عبدالرزاق الناصر 

وزارة النفط والغـــازرقية احمد عيسى الزدجالية

مشاريع الماس الساطع العالمية.رقية رحيم بخش محمد 

شركه النبع للخدماترقية سالم حميد السيابية

أنجاز األصالة المتحدةرقية سلطان عابد البطاشية

اإلمتياز العالمية العصريةرقية مالك سلطان الصلطية

فندق السالم الدوليرقية محمد حمود المرهوبية

-شركه صالح جمعه دلوش واوالده  للتجاره رقيه جمعه سالم الحكمانية
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المؤسسة العامة للمناطق الصناعيةرقيه جمعه عبدهللا الحوسنية

شركه الحياة للتنميهرقيه حمود سالم الحارثية

سعيد الشامسي للتجارةرقيه حميد عبدهللا الغافرية

شركة بهوان الهندسيةرقيه خلفان سالم اليحيائية

سواري عبري للتجارةرقيه سالم خليفه الناصرية

جوي الوكاس للصرافةرقيه سالم صباح العمرانية

محسن حيدر درويشرقيه سالم قحطان البروانية

شركة رمز العطاء الماسيرقيه سعيد عبدهللا الحديدية

التقنية الرباعيةرقيه سليمان علي الخروصية

كي بي أم جيرقيه عبدهللا جمعه الوهيبية

تاج األمل للتجارةرقيه عبدهللا سالم المفرجية

مستشفيات ومستوصفات بدر السماءرقيه عبدهللا مصبح الصبارية

المتحده لخدمه وسائل االعالمرقيه عدنان علي المديلوية

السوق الصينيرقيه علي سعيد العامرية

هاودن لوسطاء التأمينرقيه محمد حامد الوهيبية

شركة مطمئنة للتجارةرقيه محمد سعود الشبلية

مؤسسة بن ربعات للتجارهرقيه محمد ظاهر الكثيرية

مركز العافية الطبي للعناية بالصحة.رقيه محمد عبدهللا 

الحلول الرئيسية لألعمالرقيه محمد عبدهللا الشيدية

الشركة العالمية لتقنية المعلوماترقيه محمد عمر باحجاج

أمجاد الحمراءرقيه محمد مطر الهطالية

البنك االهليرقيه محمود عبدالرسول اللواتية

في.سي تي سي آي بي - سي بي آند آي رقيه ناصر سعيد الزعابية

التقدير للتجارةرميسه قاسم مراد البلوشية

بهوان سايبرتكرنا حمدان سيف الضويانية

بنك عمان العربيرهام سيف سعيد الكيومية

سعيد الشامسي للتجارةروان جمعه عبدهللا الغافرية

شركة الصادق للخدمات الفنية والتجارةروان رياض علي الزدجالية

مؤسسه سيف سعيد سيف االخزمى للتجارةروان سعيد سالم األخزمية

(فرع عمان)اليكنور اس اي روان سعيد مرهون الوهيبية

الصراف الجديدروان صالح جان محمد البلوشية

شركة البروج العالميهروان عبدالرحيم محمد البلوشية

شركة صناعة الكابالت العمانيةروان عبدهللا سعيد الرحيلية

وزارة الصحةروان علي جعفر اللواتية

المدينة للمعارض.روان فقير محمدالنسكندي 

شموع الشرق الدوليةروحة عثمان محمد العثمانية

جامعة البريميروضه سعيد سليـّم الكلبانية
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تقنية ادارة المشاريع والخدماتروفه نكتل سالم الريامية

هيئة تنظيم الكهرباءرونزا ابراهيم عامر اليحمدية

بنك ظفاررويدا سيف ناصر الريامية

فرع عمان_ سي سي اينرجي ديفالوبمنت ش م ل رويدا مبارك خميس البلوشية

مشاريع السمو المتحدةرويده سالم عيسى البوسعيدية

محمد بن صالح بن الزدجالي لآلعمال التجاريهرويه محمود لشكران الزدجالية

كي بي أم جيرؤى رحمت هللا كريم بخش البلوشية

الشركة العمانية إلعادة التأمينرؤى سالم محمد الوهيبية

م0م0الشركه العامه لخدمات التنميه ش رؤى محسن عبدالرحمن العبرية

شوامخ بدية للتجارهريا عامر حمود الحجرية

المحيط االزرق للخدمات الهندسيةريا مسلم سالم العامرية

شركة الخدمات الخاصة لحقول النفطرياء خلفان محمد المعمرية

شركة إعمار مسكن للتجارة و المقاوالترياء راشد حارب الغريبية

مسقط. فرع - تراورز اند هملنز رياء راشد سيف الحارثية

الشركة العالمية لتقنية المعلوماترياء سعود سالم الصوافية

شركة تنمية نفط عمانرياء سليمان سالم الخروصية

الغالبي العالمية للهندسة والمقاوالترياء سيف سعود الحبسية

شركة مرتفعات دماء للتجاره و المقاوالت تضامنيةرياء عبدهللا سعيد األغبرية

مستشفيات ومستوصفات بدر السماءرياء عبدهللا سعيد الراشدية

الشركة العمانية الهندية للسمادرياء علي حمود الفرعية

أسوار عندام للتجارةرياء محمد حمود الحبسية

مدرسه احمد بن ماجد الخاصهرياء محمد ناصر الهديفية

أجيال مجان المتحدةرياء ناصر سالم الحجرية

ينابيع وادي بني هنيرياء ناصر مسعود الغافرية

شركة الفيروز للتجارة والمقاوالترياض حسن موسى العجمي

شركة الخدمات الفنية الخاصةرياض حمد خليفه الهدابي

جلفار للهندسة والمقاوالترياض خصيب حمد الجلبوبي

الماس المتألق لألعمالرياض خلفان ربيع الهدابي

اينكوللهندسةوالتصنيع والتجارةوالمقاوالت المدنيةرياض سالم راشد الرزيقي

المركز الطبي االزرقرياض سلطان سالم الغنامي

مناظر الصحراء للتجارةرياض سلوم سالم الهيملي

الخليلي لالنشاءاترياض ضحي غريب البارحي

هايفلكس لخدمات المياهرياض عبدالرحيم عبدهللا البلوشي

أنوار المجد المتحدة للطاقةرياض مبارك ناصر البلوشي

شركة جنوب ظفار المتحدةريام سعيد رجب دهيش

مدرسة الوصل لتحفيظ القرآن الكريم الخاصةريان تعيب سعيد الحسنية

ركن اليقين العالميةريان خميس علي العبري
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شركة جسر الجزيرة للتجارة والمقاوالتريان سعيد علي المسهلية

المركز الفنلندي الطبيريان عبدالفتاح عبيد الطائية

التقدير للتجارةريحانه قاسم مراد البلوشية

أم نصر الدولية للتجارة والمقاوالتريحانه مشتاق قادر داد البلوشية

كي بي أم جيريدان يوسف مسعود السنانية

طاؤوس لالنظمة الزراعيةريم أحمد سعيد العويسية

الجزيرة الزرقاء العالميةريم حمد محمد الراسبية

هيماء للخدمات الهندسيةريم حميد صالح الحرسوسية

مفهوم التكنولوجيا ش م مريم خالد مرهون السعيدية

الطموح لتقنية المعلوماتريم خلفان سعيد الندابية

مركز الجودة والتوفيرريم خميس راشد السيابية

فهود لخدمات حقول النفط والطاقهريم راشد محفوظ الوهيبية

شركة الشرق والغربريم زايد جمعه المشيفرية

شركة تنمية نفط عمانريم سالم مرهون المجرفية

البعد الثالثي للتنمية واإلستثمارريم سعود حارب المعولية

الوثاق الرائدةريم سعيد عبيد المقبالية

مدرسه احمد بن ماجد الخاصهريم سعيد علي المكتومية

الشركة العالمية لتقنية المعلوماتريم سليمان راشد الصوافية

الرداء الشرقي للتجارة العامةريم سليمان عامر البهالنية

عيادة القرم البيطريةريم عامر سعيد الشبيبية

الطاؤوس للخدمات الصناعيهريم عبدهللا جمعه الردينية

ريفولي وشركاهمريم عبدهللا راشد الجابرية

المجموعة العمانية الدوليةريم علي حميد المقبالية

شركه النبع للخدماتريم علي عامر المحرزية

النجمة الملكية العالميةريم غانم شعبان بيت سليم

البسمة للخدمات الطبية والتجاريةريم محمد عبدهللا الكندية

الشركة العمانية لالتصاالتريم ميرغني حمزه المدني 

سامي بن مال هللا البلوشي للتجارةريما صادق عبدالعزيز 

مستشفى جامعة السلطان قابوسريما محمد أحمد البروانية

عيون السنينهريما محمد مسلم الرزيقية

بوابة العامرات  الحديثةريه سليمان خميس العبرية

شركه النبع للخدماتريه سيف ثاني الحديدية

مركز التفاح االخضر للتعليم المبكرريه صالح سالم البروانية

سهول وادي المعاول للتجارة ريه عامر سعيد السالمية

صحراء الخوض للتجارةريه علي سعيد البادية

بنك صحار الدوليريهام مالك سلطان الطوقية

بنـك نـزوىزاهد يحيى محمد البوسعيدي
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الشركة العمانية القطرية لالتصاالتزاهر أحمد زاهر الكندي

الخطوط اآلمنة للخدمات الهندسيةزاهر أزهر زاهر الحوقاني

أنوار المجد المتحدة للطاقةزاهر جمعه مطر العبدلي

الشوامخ للخدمات النفطيةزاهر حمد عبدهللا البراشدي

شركة عمان شابورجيزاهر حميد مبارك الغافري

مكتب سما البصيرة لخدمات التدريب ش م مزاهر خلفان سالم الكندي

شركة بهوان الهندسيةزاهر رمضان سليمان المجرفي

أنوار المجد المتحدة للطاقةزاهر سالم سليمان القرواشي

أنوار المجد المتحدة للطاقةزاهر سعيد سيف الناصري

(توكو  )الشركة العمانية لالنشاءات  زاهر سعيد ياسر الجنيبي

شركة وصال الوسطى الحديثه للتجارة والمقاوالتزاهر سلطان الصغير الحكماني

التموين المتحدةزاهر سلطان صالح الحموي

البركة للخدمات النفطيةزاهر عبدهللا حمد الجنيبي

زاهر بن عبدهللا بن مراد البلوشي للتجارةزاهر عبدهللا مراد البلوشي

انظمة التحكم المتقدمة واالتصاالت ش م مزاهر علي سعيد الفهدي

شركة أركان الخليج للتجارة والمقاوالت تضامنيةزاهر غصن شامس السيفي

الشوامخ للخدمات النفطيةزاهر محمد زاهر السيباني

اثير الشرق األوسطزاهر محمد سعيد السنيدي

شركة المها لما وراء البحارزاهر محمد سعيد الوهيبي

منتجع برالجصهزاهر محمد سليّم الهطالي

افضل لحلول النفط والغاززاهر محمد غابش السيفي

شركه الرواحي الدوليهزاهر مسعود غبيش الناصري

جلفار للهندسة والمقاوالتزاهر ناجع حامد النهدي

فلج العتبي للتجارةزاهر هالل زاهر الحزامي

الطيران العمانيزاهر هالل سيف السالمي

شركه سوجكس عمانزاهر هالل شيخان العبري

جلفار للهندسة والمقاوالتزايد حمد علي الكاسبي

الرابطة الطيفية للحلول التجارية ش م مزايد حمدون سعيد الحبسي

أنوار المجد المتحدة للطاقةزايد خادم زايد الحارثي

عمان- شركة شل للتنمية  زايد خليفه محمد الشرياني

يوني موني للصرافةزايد خليفه مسعود الشهومي

صافي العالميةزايد سعيد راشد المخمري

المها للسيراميكزايد سعيد زايد الريسي

إنتاجزايد سعيد سالم الجنيبي

أنوار المجد المتحدة للطاقةزايد سلطان أحمد الحبسي

شركة مزون لأللبانزايد سليم سالم الحراصي

شركة زايد البكري للتجارة زايد سويد سعد البكري
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المجموعة العمانية الدوليةزايد عبدهللا سالم السالمي

خط السماء الدوليةزايد عبدهللا علي 

رامز العالميةزايد محمد خليفه الهنائي

هيماء الجديدة للتجارةزايد محمد سهيل الحرسوسي

جلفار للهندسة والمقاوالتزايد محمد طحنون الجنيبي

صقر السماء للتجارةزايد مطر عمران الشهيمي

مخبز الكوثر الجديدزايد يحيى ضبيب الحكماني

الشركة الدولية لخدمات الحاسب االليزايده دلمراد دوشمبيه البلوشية

مسقط للتمويلزبيده خدابخش عيد محمد البلوشية

مركز الشاهين للتخفيضاتزبيده درويش محمد الزهيبية

شركة بهوان الهندسيةزبير محمد حمد البطاشي

شركة عمان لإلستثمارات والتمويلزعيمه سليم سالم الريامية

محالت وصيدلية مسقطزعيمه سليمان سيف السلمانية

السطوع الماسي للتجارةزعيمه ناصر أحمد الحراصية

الشركة العمانيه لاللياف البصريهزكريا أحمد زاهر الخصيبي

شركة بهوان الهندسيةزكريا أحمد عبدهللا الراشدي

أبراج لخدمات الطاقةزكريا حميد حمد البشري

شركة الخدمات الفنية الخاصةزكريا خلف عبدهللا الربعاني

شركة الخدمات الفنية الخاصةزكريا خلفان خميس الحبسي

شركة الرسن توبرو االلكتروميكانيكيهزكريا خلفان محمد النبهاني

شركة بهوان الهندسيةزكريا راشد حميد العبرى

أنوار المجد المتحدة للطاقةزكريا سالم راشد الخروصي

أباف الخليج ش م مزكريا سعود سليم العنقودي

الطيران العمانيزكريا سعيد عبدهللا البلوشي

العمانية للمناولة األرضيةزكريا سعيد علي المنذري

جلفار للهندسة والمقاوالتزكريا سليمان ناصر الصبحي

 م0 م 0مشاريع هرمز المتحدة   ش زكريا عادل سالم القطيطي

أبراج لخدمات الطاقةزكريا عبدهللا علي الكندي

جلفار للهندسة والمقاوالتزكريا عبدهللا عمر الفرقاني

الشركة العمانية الهندية للسمادزكريا عبدهللا مبارك الشامسي

شركه كاريليون علويزكريا علي حميد المسروري

إل إس كابل أند سيستم ليمتدزكريا علي راشد اليعقوبي

أبراج لخدمات الطاقةزكريا علي زاهر الخصيبي

دار المحامد للتجارةزكريا عيسى سيف الراشدي

عين الزين العالميةزكريا مبارك ثاني الهاروني

مركز هوثورن مسقط لتعليم اللغه االنجليزيهزكريا مبارك عبيد الخصيبي

مؤسسة قيس العمانيةزكريا محمد حميد المحروقي
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العربية اللوجستيةزكريا محمد خلفان السلطاني

اوكسيدنتال مخيزنة فرع عمانزكريا محمد سليمان الهنائي

شركة النسر لألبواب واألنظمة اإللكترونيةزكريا محمد علي القويطعي

مركز تاول للسياراتزكريا محمد غنيم الصوطي

التسنيم للمشاريع المحدودةزكريا محمد ناصر الراشدي

شركة اتحاد المقاولين العمانيةزكريا هالل حمد الرواحي

ظفار للسياراتزكريا يحيى بهرام البلوشي

رتاج السيب الشامخ للمشاريع ش م مزكريا يحيى سالم السيابي

(القيد مرهون  )لولو مسقط للتسوق السريع زكريا يحيى ناصر المنذري

شركة ورلي عمان للهندسةزكرياء راشد عبيد الهنائي

جلفار للهندسة والمقاوالتزكي خصيب حمد الجلبوبي

المجموعة العمانية الدوليةزكي سليمان سعود المعشري

شركه المواد الزراعيه المحدوده ش م مزكي صالح حرب بيت فضة

بوابة الخليج الشمالية.زكية أمان أمان هللا 

زكية حبيب علي بني عرابهزكية حبيب علي بني عرابه

سام العالمية ش م مزكية حمد راشد المالكية

سفريات اكبرالهندية وشركاهزكية حميد سالم الهاشمية

داود لالستشارات الهندسيةزكية زهران سعيد الشريقية

شركة بنت مالك للتجارةزكيه حمود محمد الرشيدية

 جدارا لالستثمار ش م مزكيه خميس نبهان الحسينية

شركة عمان لإلستثمارات والتمويلزكيه سالم خميّس بني عرابه

شركة عمان لإلستثمارات والتمويلزكيه سالم مرهون العميرية

أيه زد إينجينيرس  وشركاهمزكيه سعيد سيف السيابية

نهاد للخدمات الزراعيةزكيه سيف حمد البكي

الكفاءة للخدمات الصناعيةزكيه سيف حميد الهاشمية

كلية البيانزكيه سيف سعود البسامية

بريق نزوى الذهبيزكيه صالح حمد البرومية

شركة محمد البرواني لخدمات النفطزكيه عبدهللا حمد المحرزية

المجموعة العمانية الدوليةزكيه مبارك ناصر الظامرية

البنك االهليزكيه محمد خميس الزدجالية

الشركة الدولية لخدمات الحاسب االليزكيه محمد زهران الهاللية

شركه النبع للخدماتزكيه محمد غريب الشامسية

الدقم العالمية لالنشاءاتزكيه منصور ياسر المياحية

سلمان الرمحي وشريكهزلخه ناصر سيف الغافرية

زلفة البرواني ش م مزلفه محمد ثروت هالل البروانية

شركة الصاعق العمال التفجير والمقاوالتزلفه ناصر سعيد الحسنية

شركة ميناء الدقمزلفى سعيد محمد الجابرية
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-ربوع العرف للتجارة والمقاوالت  زليخه سعيد مبارك الجهورية

جامعة صحارزليخه عبدالرحمن يوسف الفارسية

االسراء وشركاه لالستشارات الهندسيـــــةزليخه هاشم سالم الرمضانية

ركن الملكة العصرية زليخى راشد مصبح الهنائية

شركة ابو حاتمزمرد حميد سالم الهطالية

تقنية صناعة المسنناتزمزم احمد صالح باطرفه

شركة سيح الرول للغاززمزم خالد غدير الجنيبية

مزايا القرحة للتجارةزمزم خلفان حميد الشيادية

منـــار العمـــران للتجــارة وتأجيـــر السقاالت واألخشابزمزم خميس علي المعشرية

مشاريع زمزم الحوسنيه للتجارةزمزم راشد حمدان الحوسنية

شركة المدينة للخدمات اللوجستيةزمزم راشد سيف السابعية

جلفار للهندسة والمقاوالتزمزم سعدهللا علي البلوشية

تقنية صناعة المسنناتزمزم سعيد مبروك غفرم الشحري

األميرة الراقية للتجارةزمزم سيف سليمان الحسنية

طاؤوس لالنظمة الزراعية.زمزم ضاحي فايل 

أزياء مسقط الدوليةزمزم عبدهللا حمد العامرية

العمانية للمناولة األرضيةزمزم عبدهللا راشد الكلبانية

شركة مشاريع الغربية للتجارة والمقاوالتزمزم علي سعيد عامر جيد

شركه ألفا للكهرباء والمقاوالتزمزم محمد سعيد كشوب

شركه صالله لصناعه المستلزمات الطبيهزمزم مسعود حسن الكثيرية

خــــــــــــــــــــط الهفوف المتكاملة تضامنيةزمزم ناصر علي الزرعية

شركه النبع للخدماتزمزم هاشل عامر الهنائية

الخليج لالستشارات األقتصادية والماليةزهراء تقي عبدالرضا 

شركة نسيم السالم الدوليةزهراء حمد سالم البطينية

عالم االنتظارزهراء سعيد سيف العجمية

وزارة الصحةزهراء سيف ناصر الراسبية

بنك إتش إس بي سي عُمـــــــــانزهراء علي جعفر الخابورية

الشركة العمانية إلتصاالت المستقبلزهراء علي محمد اللواتية

السهول الخضراء لألعمال الرائدةزهراء محمد علي البلوشية

النوى لالستشارات اإلدارية وتنمية الموارد البشريةزهراء محمد علي العجمية

الشركة الوطنية للصناعات الدوائيةزهراء محمود عبدالكريم الموسوية

شركة مزون لأللبانزهران حمد زهران الفهدي

مؤسسة الخدمات الوطنيةزهران حمد سلطان الهنائي

مشاريع عريق العالمية ش م مزهران حمود حمد الحضرمي

شركه برادات مطرحزهران خالد جمعه آل عبدالسالم

شركة بهوان الهندسيةزهران راشد زهران الهاشمي

قطرات الديمزهران سالم حمود الراشدي
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مؤسسة الكمياني للتجارة والمقاوالتزهران سعيد علي الكمياني

التعرفة المتقدمةزهران عبدهللا زهران آل عبدالسالم

شركة المها لما وراء البحارزهران محمد راشد المعمري

شركه النبع للخدماتزهرة إبراهيم عبدالكريم الزدجالية

أن أم سي للرعاية الصحيةزهرة رجب مراد البلوشية

شركه النبع للخدماتزهرة سالم سويد المنذرية

سهول الفيحاء للتجارةزهرة سالم محمد الحراصية

النواصف الدولية للتجارةزهرة سليمان محمد العامرية

إسناد البرونزيةزهرة عبدهللا محمد السيابية

النجمة الملكية العالميةزهرة مبارك عبدهللا البلوشية

م0م0شركة ساسال للتجارة والمقاوالت شزهره حمد ماجد المعمرية

الفيرزهره خليفه حامد الراشدية

الدفق العالميةزهره خميس زاهر المحروقية

تضامنية/ شركة العاديات المميزة زهره راشد سيف السعيدية

شركه نسيم ابراء للتجارهزهره سلطان سعيد اليزيدية

مشاريع زهرة المتكاملةزهره سلمان نصيب الرحبية

شركة عمان لإلستثمارات والتمويلزهره سليمان سيف الريامية

مؤسسة سعيد بن حمد الهاشمي للتجارةزهره سيف منصور الهاشمية

كي بي أم جيزهره صالح عبدهللا البحرانية

نسيم بهالء للتجارةزهره عامر راشد الخاطرية

المتميز للتجارةزهره عبدهللا محمد المعولية

(عمان)الرسن وتوبرو وشركاه زهره علي سليّم السيابية

شركه النبع للخدماتزهره علي محمد البلوشية

شركة بالد السالم للخدمات الطبيةزهره علي يوسف البلوشية

فرع عمان - (عثمان احمد وشركاه )المقاولون العرب زهره مبارك سلوم الجلندانية

مناظر دلما للتجارةزهره محمد حمد الحجرية

شركة النهضة العمانيةزهره محمد راشد العلوية

الفرصه العالميةزهره محمد سالم األغبرية

الفرصه العالميةزهره محمد سالم الريامية

تضامنية- مشاريع الحاتمي الذهبية زهره محمد يوسف الحاتمية

الرموز الوطنية للخدمات الهندسيةزهره ناصر عبدهللا النعمانية

المرحلة األولىزهوه طالب هالل الحوسنية

التكنولوجيا المبتكرة للحلول التعلميةزهير ابراهيم سعيد البوصافي

شركه الوليد لالغذيه والخدمات المحدوده المسئوليهزهير بخيت صالح السعدي

الخليج لالستشارات األقتصادية والماليةزهير تقي عبدالرضا العبدواني

جلفار للهندسة والمقاوالتزهير حمد محمد اليعربي

بنك مسقطزهير خلفان شنن الزوائدي
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شركة شاهر المتحدة للتجارة والمقاوالتزهير ربيع عديم اليعربي

/نور رويحة للتجارة زهيه هاشل عبدهللا السعيدية

شركة الفليج للتجارة و المقاوالت ش م مزوان أحمد ناصر المعشرية

المجموعة العمانية الدوليةزوان خميس معيوف اليعربية

طاؤوس لالنظمة الزراعيةزويده موسى مبارك السعدية

نور سعيد العالميةزوينة سعيد علي البوسعيدية

أشبيليه للخدمات العامهزوينة سعيد ناصر المحرزية

شركة بارس حساسزوينة عبدهللا محمد الحكمانية

سماء الحاجر الحديثةزوينه أحمد سويف األغبرية

شركة أنابيب عمان المتحدةزوينه جمعه محمد الخزيمية

الخزائن للتجارة ش م مزوينه حمدان ناصر السنانية

العالمية لتطوير المشاريعزوينه خلفان راشد الطالعية

مستشفى جامعة السلطان قابوسزوينه سالم راشد الرحبية

مستشفى النجمه للعنايه الطبيهزوينه سعود علي الحبسية

مؤسسة الشرقية المتطورةزوينه سعيد ساعد الريامية

ساري للتجارة والخدمات ش م مزوينه سعيد سالم 

شركة المها لما وراء البحارزوينه سعيد علي المعمرية

الوان الحضارةزوينه سلّيم سالم الحبسية

شركة الممرات الدولية لإلنشاءاتزوينه سيف محمد الكلبانية

اساس التعمير للمقاوالتزوينه صالح سالم األغبرية

أن أم سي للرعاية الصحيةزوينه عبدالعزيز امام بخش البلوشية

شركة الممرات الدولية لإلنشاءاتزوينه علي سيف الخنبشية

شركه النبع للخدماتزوينه مدغم سعيد الحسنية

طموح المستقبل للشقق الفندقيهزوينه ناصر حمد المحروقية

كي بي أم جيزياد احمد سعيد البهانته

مراسيم جعالن للخدماتزياد راشد خميس السنيدي

عمان للبيانات الرقميةزياد سعيد شعبان الزدجالي

شركة عمان لإلستثمارات والتمويلزياد سعيد عبدهللا الشكيلي

شركة محمد البرواني لخدمات النفطزياد سيف راشد الزيدي

(القيد مرهون  )لولو مسقط للتسوق السريع زياد صالح ناصر البوصافي

أنوار المجد المتحدة للطاقةزياد غريب ثاني الرشيدي

شركه السياج السلكيهزياد فاضل زايد الهاجري

شركة بالد السالم للنقلزياد محمد عبدهللا السليماني

شركة اتصاالت التجارة والخدماتزياد مرهون سعيد العامري

مؤسسة زياده بنت فتح بن سمير للتجارةزياده فتح سمير 

طاؤوس لالنظمة الزراعيةزيانة سليمان سيف العوفية

الهدف للتنمية واإلستثمارزيانه ابراهيم سعيد الجابرية
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مسقط الحديثه للتجاره و االستثمار ش م مزيانه أحمد حمود الحارثية

تاتفا لخدمات البيئةزيانه أحمد سالم الرواحية

مخبز الكوثر الحديثزيانه حماد المر الزيدية

المدرسة الهنديةزيانه حمد علي الحسنية

تي يو في راينالندزيانه حمدان سعيد المحاربية

جنائن الفريحات للتجاره ش م مزيانه خميس فريش أمبوسعيدية

محالت سواحل الشرق للتجارةزيانه سالم هالل الشامسية

بنغازي الجديده للتجاره و المقاوالتزيانه سعيد خربوش الحبسية

مدرسةالصلت بن مالك الخاصةزيانه سيف علي المقبالية

كاظمي العالميةزيانه عبدهللا محمد الحرملية

تجارة المعدات التكنولوجيةزيانه محمد بدر العيسرية

شركة محمد وحمد السليميزيانه محمد عبدهللا الرواحية

دار ريما المتميزةزيانه ناصر خلفان المحروقية

شركة الصناعات العربية للدعم الفنيزيد خميس عبيد الغفيلي

الي عمان للتوزيع?مركز زيد سعيد حميد الشبلي

مركز خدمات السيبزيد سيف يحيى الراشدي

بي بي اكسبلوريشن ابسيلون ليمتدزيد عبدهللا حمود المنجي

-شركة ترك عمان زيد علي خلف المجرفي

فرع عمان- بنك قطر الوطني زيد محمود علي آل عبداللطيف

الشركة الدولية لخدمات الحاسب االليزيد مزهود درويش الصالحي

/الشعاع المتكامل الدولية زينب ابراهيم حمد الهاشمية

مجمع الفاروق الطبي التخصصيزينب ابراهيم عبدهللا البلوشية

-رمال السلع للتجارة والمقاوالت زينب احمد صفر البلوشية

شركة شجرة األتحادزينب احمد محمد الهوتية

أركان لإلنشاءاتزينب أحمد عثمان البلوشية

في.سي تي سي آي بي - سي بي آند آي زينب أحمد محمد البلوشية

البستان لإلنشاءاتزينب جمعه فائل الحكمانية

مستشفى جامعة السلطان قابوسزينب حمد مبارك الكمالية

نبض الجمالزينب حمدان سليمان الشبلية

شركة ابو حاتمزينب حميد سالم الهطالية

هانون للمشاريع الحديثةزينب خلفان بخيت المقبالية

جامعة البريميزينب خميس راشد البادية

شركة البروج العالميهزينب خميس صالح البلوشية

صيدلية ابن سيناءزينب خميس عبدهللا الوهيبية

طاؤوس لالنظمة الزراعيةزينب خميس عبيد الحراصية

شركةالخليج للخدمات والتجهيزات الصناعيةالمحدودةش مزينب خميس محمد الوهيبية

الرموز الوطنية للخدمات الهندسيةزينب راشد مبارك الجنيبية
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خط السماء الدوليةزينب راشد ناصر السيابية

مركز تاج الياسمين للرشاقة والتجميلزينب زاهر محمد الهنائية

البروج لالستثمار و الخدماتزينب سالم أحمد الغافرية

نسيم قريات لألعمالزينب سالم سعيد الشماخية

وارة لإلنشاءات ش م مزينب سعيد مسلم عموش المهري

البرواز للتجارةزينب سعيد ناصر الكلبانية

شركة فجر الروضه للتجاره و المقاوالتزينب سلطان سعيد الحبسية

الهضاب الذهبية للتجارةزينب سليمان سالم الوهيبية

القمر الساطع للمشاريع الحديثةزينب سويد مبارك اليعقوبية

البنك الوطني العمانيزينب سيف سليمان المعنية

شهى للمــواد الغذائية والتوابلزينب سيف عيسى الغسانية

القدرة الجديدةزينب صالح سليمان البلوشية

أرض النفط للمشاريعزينب صالح علي الهوتية

الشرق االوسط للموضه واالزياءزينب عبدالرسول صالح البلوشية

مركز بهوان للعناية الصحيهزينب عبدهللا خميس البلوشية

القمر للحديد والصلبزينب عبدهللا شاهين البلوشية

مركز رامز للتسوقزينب عبدالهادي سعيد الخايف

الشركة المتميزة لخدمات النقلزينب عبدالوحيد عبدالرحيم الزدجالية

رواد العلم العالميةزينب علي بدر الرواس

األنوار الرئيسية للتجارةزينب علي حسين العجمية

طيف األميره للتجارهزينب علي عبدهللا البلوشية

زينب علي للتجارةزينب علي محمد البلوشية

شركه النبع للخدماتزينب عيسى مبارك البلوشية

النجمة الملكية العالميةزينب غالم حسين البلوشية

طريق الخير لتقنية المعلوماتزينب غالم حسين عبدهللا البلوشية

مقاطع لألعمال زينب فيصل عبدهللا التميمية

شركة عمان لإلستثمارات والتمويلزينب مبروك سرور الحبسية

وزارة التربيه والتعليمزينب محمد سالم الفارسية

بوابة االتحاد الدولية للتجارة زينب محمد سلمان العجمية

تالل للتطويرزينب محمد علي الكلبانية

برج عمانزينب محمد فهيم المحروقية

البروج لتقنية المعلوماتزينب محمد مبارك الحسنية

العنقاء لخدمات حقول النفط و المقاوالتزينب محمدعلي مراد 

شركه درايه للخدمات والتموينزينب محمود محسن آل طالب

مؤسسة االنصاري التجاريةزينب مسلم عبدهللا الخضورية

شركة الراده الشاملةزينب ناصر سالم الحسينية

وزارة الصحةزينب ناصر سعيد الراسبية
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شركه النبع للخدماتزينت علي محمد الزدجالية

مؤسسة الوقيف الحديثة للتجارة والمقاوالتزينه أحمد حمود الحارثية

العالمية لألعمال الخشبيةساجده شعبان دلوش البلوشية

شركة بهوان الهندسيةسارة ايلي جوزيف 

أواصر عمان وشركائهمسارة حمود هالل البوسعيدية

تضامنية- شركة مرتفعات سدب للتجارة والمقاوالت سارة خلفان محمد العوفية

الشركة العمانية المتحدة للتأمينسارة سعيد عبيد العويسية

مجان لحلول األعمالسارة سيف راشد الشقصية

شركة اوشنيرينج مسقطسارة علي سالم الفرقانية

البرج األخضر الدوليةسارة محمد عثمان البلوشية

الشركة العمانية للنقل البحريسارة محمد عزت محمد صادق 

معهد الخليج الجديد للتدريب الفني والسالمهسارة يحيى أحمد الرواحية

القمر للحديد والصلبساره ابراهيم حسن الفارسية

طلبات للخدمات اإللكترونية والتوصيلساره أفلح سليمان الطائية

نور المستقبل لالعمال الرائدةساره جاسم محمد العجمية

البنك الوطني العماني.ساره حسن حبيب 

مدرسه مونتيسوري عمان الخاصهساره حسن علي اللواتية

ميدتراساره حسين جامع بيت اسحاق

كي بي أم جيساره حمد سالم المحروقية

اريج مسقط لمستلزمات التجميل والعطور ش م مساره حمد عبدهللا العيسرية

شركة ورلي عمان للهندسةساره حمود سعيد الهديفية

ساره المقرشية للتجارةساره خميس عبدهللا المقرشية

محيـط اإلتحـادساره خميس ناصر الحسنية

سعيد الشامسي للتجارةساره راشد حميد العلوية

بساتين المقصورة للتجارةساره راشد سند الحاتمية

مركز عبدهللا العيسريساره زاهر مسعود العزوانية

العمانية للمناولة األرضيةساره سالم رمضان الهادية

الشركة الدولية لخدمات الحاسب االليساره سالم عبدهللا السعيدية

مركز الشاهين للتخفيضاتساره سعيد خميس المشرفية

األفق لتكنولوجيا الذكاء األصطناعي والطيارات المسيرةساره سعيد سالم المزيدية

القرية الهندسيةساره سعيد عبدهللا الهطالية

األولى لخدمات المساندةساره سلطان سالم النعمانية

شركة بهوان الهندسيةساره سليّم خلفان الخصيبية

نادان للتجارةساره سليمان سعيد الجابرية

شركة الرباعي المتحدةساره سليمان سعيد الحسنية

كنتك العالمية ش م مساره سليمان عبدهللا الغافرية

نزوى المتكاملة للعقاراتساره سليمان علي المحروقية
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هيئة تنظيم الكهرباءساره سيف أحمد البروانية

مؤسسة مجان الحديثة للمستلزمات الصحية والطبيةساره سيف حمود المعمرية

شركة االمتياز للمشاريع والتوريدات الهندسيةساره سيف حميد الغافرية

شركة الزهراوي للتجهيزات الطبيةساره سيف سعيد العوفية

ارابيسك للسيراميكساره صالح ابراهيم البلوشية

(منطقة صاللة الحره)أوكتال ساره صالح محمد الفهدية

الشركة المتحدة الخليجية للمناولةساره عبدهللا هاشل الفالحية

مركز هوثورن مسقط لتعليم اللغه االنجليزيهساره محمود دادين البلوشية

سعيد الشامسي للتجارةساره مسعود راشد المعمرية

الشركه العمانيه القطريه للتامينساره ناصر سليمان المحرزية

سارة لالعمالساره ناصر محمد باعوين

مركز مسقط لألنف و األذن و الحنجرةساره ناصر مصبح الكيومية

العالم الملكي للهندسة والتجارةساره هالل عبدالرحمن الخروصية

سعود بهوان للسياراتساره يعقوب سالم الخروصية

طاؤوس لالنظمة الزراعيةساره يوسف محمد الرئيسية

شركه النبع للخدماتساريه خميس سعيّد الصبحية

مشاريع الشاطر الجديدة للتجارة ساعد حمد خميس الهاشمي

الشركة العمانية الهندية للسمادسالم ابراهيم سالم أوسنجلي

مشاريع النادر الحديثة  سالم احمد حمد اليحيائي

امداد الباطنة لخدمات البيئةسالم احمد سالم العيسائي

نجد االهليهسالم احمد سالم باعمر

تاف لخدمات التشغيلسالم احمد سالم بيت باقي

شركة المجلي للتجارة والمقاوالت توصيةسالم احمد سالم هبيس الكثيري

مؤسسة االختيار العربية للتجارة والمقاوالتسالم احمد سعيد العمري

أنوار المجد المتحدة للطاقةسالم احمد هالل الرواحي

شركة الخدمات الفنية الخاصةسالم المر حمد الهطالي

وكالة حمدان للسفروالسياحةسالم امان شعبان بيت جميل

التسنيم للمشاريع المحدودةسالم أحمد سالم النهدي

شركة بهوان الهندسيةسالم أحمد عبيد الجابري

التسنيم للمشاريع المحدودةسالم باروت ضاوي 

المؤسسة العامة للمناطق الصناعيةسالم بخيت سالم كشوب

الشركة العامة للسياراتسالم بخيت علي غواص الكثيري

أنوار المجد المتحدة للطاقةسالم تعيب فريش الغساني

المجموعة العمانية الدوليةسالم ثاني خميس البوسعيدي

شركة البروج العالميهسالم جمعه خميس الغيالني

خط النجم الملكيسالم جمعه سيف الهنداسي

 م0 م 0وسط السماء للتجارة والمقاوالت ش سالم جمعه محمد الكاسبي
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شركة اورباسيرسالم جمعه هاشل العفاري

فيولياسالم جميع راشد الشعيبي

شركة الخدمات الفنية الخاصةسالم حثيث سالم الزرعي

أنوار المجد المتحدة للطاقةسالم حسن بدوه البلوشي

نجد االهليهسالم حفيظ سالم باعمر

شركة المها لما وراء البحارسالم حليس علي الهاشمي

مؤسسة بيت القرواشي للتجارةسالم حمد حميد األزكي

المد لألعمالسالم حمد سالم الحراصي

أنوار المجد المتحدة للطاقةسالم حمد سالم الراجحي

أنوار المجد المتحدة للطاقةسالم حمد سالم الفجري

الشركة الوطنية للحفريات والخدمات ش م مسالم حمد سعيد الحبسي

مشاريع مها جعلوني للتجارةسالم حمد سعيد الحرسوسي

شركة الخدمات الفنية الخاصةسالم حمد سعيد الخاطري

خدمات الخليج للبتروكيماويات  والتجارةسالم حمد سعيد العامري

الشموخ للخدمات العامه والمشاريعسالم حمد سعيد العويسي

أنوار المجد المتحدة للطاقةسالم حمد سليم العلوي

فيولياسالم حمد سيف السرحاني

نجد االهليهسالم حمد علي العويسي

أنوار المجد المتحدة للطاقةسالم حمد مسعود العمري

أنوار المجد المتحدة للطاقةسالم حمد ناصر السيابي

شركة خدمات النفط المتكاملة المحدودةسالم حمد وني الهاشمي

شركة عمان لإلستثمارات والتمويلسالم حمد يوسف اليحمدي

شركة المطاعم السياحية العالميةسالم حمدان سالم الهطالي

أنوار المجد المتحدة للطاقةسالم حمدون سرحان السعدي

اسطوره الجزيره للتجاره ش م مسالم حمود حمد الرزيقي

مجموعة شركات الرموز الوطنيةسالم حمود راشد الوهيبي

شركة المها لتسويق المنتجات النفطيةسالم حمود سالم الحارثي

جلفار الطموح للخرسانة الجاهزةسالم حمود سالم الغفيلي

نخيل العفية للتجارة والمقاوالتسالم حمود سعيد المالكي

الدقم األهلية للتنميةسالم حميد ساعد العريمي

الذهبي لخدمات التدقيق واإلستشاراتسالم حميد سالم البوسعيدي

سالم بن حميد بن سالم الكيومي للتجارةسالم حميد سالم الكيومي

مؤسسة خدمات االمن والسالمةسالم حميد علي المعمري

شركة مسقط لتوزيع الكهرباءسالم حميد محمد البادري

التسنيم للمشاريع المحدودةسالم حميد ناصر العامري

بي جي بي لخدمات النفط والغازسالم خادم راشد الزرعي

شركة الخدمات الفنية الخاصةسالم خادم محمد المدهوشي
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بي جي بي لخدمات النفط والغازسالم خصيب ناصر الرحبي

جلفار للهندسة والمقاوالتسالم خلف سالم االسماعيلي

شركة صيانة المعدات الثقيلة والتجارهسالم خلف سالم الصبحي

شركة عمان لإلستثمارات والتمويلسالم خلف سعيد الجديدي

عبدهللا بن حمود بن محمد الشكيلي للتجارةسالم خلفان خميس العزري

شركة تنمية نفط عمانسالم خلفان راشد الصبحي

أجيال مجان المتحدةسالم خلفان سالم الغسيني

 ع0 ع 0 م 0شركة زجاج مجان     ش سالم خلفان سالم اليحيائي

أنوار المجد المتحدة للطاقةسالم خلفان سليـّم الحبسي

شركة ورلي عمان للهندسةسالم خلفان علي العامري

النورس الالمع للتجارة والمقاوالتسالم خليفه راشد القتبي

شركة بهوان للمقاوالتسالم خليفه سالم السوطي

التسنيم للمشاريع المحدودةسالم خليفه سعيد الحمداني

جلفار للهندسة والمقاوالتسالم خليفه عبدهللا الغيالني

المجاديف للتجارهسالم خليفه مبارك السكيتي

أنوار المجد المتحدة للطاقةسالم خميس جمعه العلوي

نجد االهليهسالم خميس حمد العلوي

مرتفعات ضباب العصريةسالم خميس حمد الغزيلي

شركة بهوان الهندسيةسالم خميس سالم السعيدي

شركة الحسن الهندسيةسالم خميس سالم العجمي

شركه برادات مطرحسالم خميس سالم العريمي

شركة البروج العالميهسالم خميس سالم الغيثي

شركة حماية للخدمات االمنيةسالم خميس سعيد العريمي

الفارعة للمشاريع المتميزةسالم خميس سعيد العيسائي

أنوار المجد المتحدة للطاقةسالم خميس سعيد المقحوصي

شركة المها لما وراء البحارسالم خميس سعيد الهنائي

شركة الخدمات الفنية الخاصةسالم خميس سليم الخصيبي

شركة المها لما وراء البحارسالم خميس سليمان العبري

شركة الغاز الوطنيةسالم خميس عبدهللا الغافري

جلفار للهندسة والمقاوالتسالم خميس علي البلوشي

جلفار للهندسة والمقاوالتسالم خميس علي العويسي

أنوار المجد المتحدة للطاقةسالم خميس فرحان الراشدي

أنوار المجد المتحدة للطاقةسالم خويدم جعريف الحبسي

الطاؤوس للخدمات الصناعيهسالم درويش سيف الحمداني

أنوار المجد المتحدة للطاقةسالم درويش مبارك الصالحي

سعود بهوان للسياراتسالم راشد جميل الفارسي

مؤسسه دار السالم الوطنيه للتجاره والمقاوالتسالم راشد حمد العامري
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الشركة الصينية ألنابيب البترول والهندسة المحدودةسالم راشد حمد الهنائي

شركة تعمير الدارة المرافق والمشاريعسالم راشد خميس الغماري

الحلول المتكاملة لسمسرة التأمينسالم راشد سالم البادي

أنوار المجد المتحدة للطاقةسالم راشد سالم النعماني

شركة عمان لإلستثمارات والتمويلسالم راشد سليم الزرعي

شركة الصناعات العربية للمشاريعسالم راشد عبدهللا الحارثي

التسنيم للمشاريع المحدودةسالم راشد عبدهللا الفزاري

جلفار للهندسة والمقاوالتسالم راشد علي العبري

اينكوللهندسةوالتصنيع والتجارةوالمقاوالت المدنيةسالم راشد محمد القاسمي

السمه للتجارة والمقاوالتسالم راشد ناصر المشايخي

جلفار للهندسة والمقاوالتسالم ربيّع ربيع السيابي

شركة المقاوالت المصريه فرع مسقطسالم زايد علي البلوشي

شركه ألفا للكهرباء والمقاوالتسالم سعد حميد يسهول

شركة الثمره للمشاريع الزراعيهسالم سعد سعيد سمحان

مركز سعيد الشحري للتدريب القانونيسالم سعد فرج الشحري

شركة تنمية نفط عمانسالم سعود احمد البطاشي

التسنيم للمشاريع المحدودةسالم سعود علي الشبلي

شركة شاهر المتحدة للتجارة والمقاوالتسالم سعيد بخيت البطحري

الخليلي لالنشاءاتسالم سعيد حبيب الجلنداني

شركة المها لما وراء البحارسالم سعيد خاطر المنذري

شركة الرسن توبرو االلكتروميكانيكيهسالم سعيد خميس الصبحي

بنك مسقطسالم سعيد راشد الكلباني

رموز الشمال المتميزة للمقاوالتسالم سعيد ربيع الشيدي

الشركة الوطنية للعسل الطبيعيسالم سعيد سالم البطراني

سالم بن سعيد بن سالم الجابري للتجارة والمقاوالتسالم سعيد سالم الجابري

االول للفالترسالم سعيد سالم الدغيشي

/شركة ربوع هيماء للتجارة سالم سعيد سالم الشعيلي

تالل الظاهرة لالعمال الشاملةسالم سعيد سالم الشملي

رؤية الشباب للخدمات واالستثمارسالم سعيد سالم العرفاتي

البركة للخدمات النفطيةسالم سعيد سالم الكاسبي

شركه الشنفرى لاللمنيومسالم سعيد سالم اللوغاني

شركة الرسن توبرو االلكتروميكانيكيهسالم سعيد سالم المخمري

مشاريع العالم لتكنولوجيا وانظمه ادارة االساطيلسالم سعيد سالم المسكري

مشاريع سالم سعيد المقباليسالم سعيد سالم المقبالي

مؤسسه مستهيل بن سعيد سالم شماس للتجارهسالم سعيد سالم شماس

أركي العالمية للخدمات ش م مسالم سعيد سليّم الكيومي

أنوار المجد المتحدة للطاقةسالم سعيد سليم الشعيلي
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شركه الشنفرى لاللمنيومسالم سعيد سليمان المحرزي

الطاؤوس للخدمات الصناعيهسالم سعيد سليمان المعمري

الشركة العمانية المتحدة للتأمينسالم سعيد سليمان الوهيبي

شركة جلفار للغازات ش م مسالم سعيد سهيل بيت باقي

مشاتي للسياحة ش م مسالم سعيد سهيل مسن

التسنيم للمشاريع المحدودةسالم سعيد سيف الصبحي

تالل الهفوف المتحدة للتجارة والمقاوالت توصيةسالم سعيد عامر الشبلي

شركة المشروعات البترولية واالستشارات الفنية بتروجيتسالم سعيد عبدهللا الكعبي

فلحه لالستثمار ش م مسالم سعيد عبدهللا الوهيبي

أس أن سي الفاالن إنكسالم سعيد علي فاضل

ركن اليقين العالميه للنفط والغازسالم سعيد فرج بيت ربيع

شركة بسيم وشريكه للتجارةسالم سعيد مبروك الهديفي

منبع الجودة العالمية للتجارةسالم سعيد محمد الساعدي

في.سي تي سي آي بي - سي بي آند آي سالم سعيد محمد المعمري

شركه برادات مطرحسالم سعيد محمد المقبالي

أنوار المجد المتحدة للطاقةسالم سعيد محمد الهاشمي

المؤسسة العامة للمناطق الصناعيةسالم سعيد محمد جعبوب

الشركةالوطنيةالعمانيةلتنميةالثروةالحيوانيةسالم سعيد مسلم المرهون

مرتفعات العارضية للتجارة والمقاوالتسالم سعيد مطر الناصري

شركة عمان لإلستثمارات والتمويلسالم سعيد ناصر الجعفري

البحيرة الزرقاء للتكنولوجياسالم سعيد ناصر السليمي

الحديثة للخدمات النفطيةسالم سعيد هديب العمري

الشركة الصينية ألنابيب البترول والهندسة المحدودةسالم سلوم سالم الجنيبي

خدمات التطوير والصيانهسالم سليّم ناصر المزيدي

الشوامخ للخدمات النفطيةسالم سليم خلفان الصبيحي

نجد االهليهسالم سليم سالم السويدي

سلسلة صحاري للتجارة والخدمات ش م مسالم سليمان حمد االسماعيلي

السالسل الجبلية للتجارةسالم سليمان راشد العوفي

تضامنية/ بهجة الحمراء للتجارة و الخدمات سالم سليمان زاهر العبري

سعود بهوان للسياراتسالم سليمان سالم االغبري

دروب العلياء للتجارةسالم سليمان سالم البحرى

الثبات القابضةسالم سليمان سالم الجابري

سهيل بهوان للسياراتسالم سليمان سالم الكعبي

أنوار المجد المتحدة للطاقةسالم سليمان سعيد المفرجي

مرتفعات المزاحيط الحديثةسالم سليمان سالم المنذري

أنوار المجد المتحدة للطاقةسالم سليمان سليم الهنائي

مؤسسة التناضل الماسي للتجارة والمقاوالتسالم سليمان صالح القصابي
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ركن اليقين العالميةسالم سليمان يونس الناعبي

شركة ابو دانه لتأجير المعدات والتجارة توصيةسالم سهيل سالم خوار

(منطقة صاللة الحره)أوكتال سالم سهيل عامر اليافعي

عمان للخدمات التعليميةسالم سويد خلفان الوهيبي

الصفاء للصناعات الغذائيةسالم سويد سالم البلوشي

شركة سوط الحاجر للتجارة والمقاوالت تضامنيةسالم سيف حمود الشكيلي

شركة الخدمات الفنية الخاصةسالم سيف خميس العفاري

أبراج لخدمات الطاقةسالم سيف سليمان الحبسي

شركة عمان لإلستثمارات والتمويلسالم سيف علي المقبالي

أنوار المجد المتحدة للطاقةسالم سيف محمد العزواني

شركة بدر الرواحي وشركاه للتجارةسالم شنان جمعان الجابري

الشركة العمانية لألبراجسالم شيخان زاهر العبري

مشاريع حسن وشركائه للتجارة العامةسالم شيرمحمد رحيم بخش البلوشي

اوائل الجزيرة للتجارةسالم صالح بالحلوس المسلمي

أنوار المجد المتحدة للطاقةسالم صالح جمعه العلوي

مخيزنة الهندسية ش م مسالم صالح حمد الحرسوسي

أنوار المجد المتحدة للطاقةسالم صالح خميس العريمي

روائع الخابورة العصرية للتجارة والمقاوالتسالم صالح سالم البلوشي

الشوامخ للخدمات النفطيةسالم صالح سالم الغيالني

شركة مزون لأللبانسالم صالح سليم الجعفري

االختيار االفضل الجديدسالم صالح سليمان السليمي

(مبادره)شركة عمان لإلستثمار والتطوير القابضة سالم صالح محمد الخروصي

برج عمانسالم صالح ياسر الهطالي

شركة مسقط الوطنية للتطوير واالستثمارسالم طالب محمد الصبحي

أنوار المجد المتحدة للطاقةسالم عامر حمد المطاعني

(متاليف)-الشركة األمريكية للتأمين على الحياهسالم عامر حمود الشرجي

درة المغسيل الدوليةسالم عامر سالم الطوقي

شركة الخدمات الفنية الخاصةسالم عامر سالم العبري

جلفار للهندسة والمقاوالتسالم عامر سالم الغنيمي

شركة المها لما وراء البحارسالم عامر سعود الجابري

الخليج للحفرسالم عامر سعيد المشرفي

شركة خدمات فحص معدات حقول النفطسالم عامر سليم السعدي

الغالبي العالمية للهندسة والمقاوالتسالم عامر علي الخوذيري

أنوار المجد المتحدة للطاقةسالم عائل خصيف البوسعيدي

ع م.م.شركة شليم النفطيه  شسالم عبدالعزيز سالم النقش  المهري

رأس الجنز للضيافةسالم عبدهللا حمد الوهيبي

تيكنيكاس ريونداز دايوو ش م مسالم عبدهللا حمدون الجنيبي
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كي سي اي ديوتج للطاقةسالم عبدهللا حمود البراشدي

مشاريع البريق الساطع للتجارةسالم عبدهللا خميس البوسعيدي

سيف بن سالم بن عيسى الحراصي وشركاهسالم عبدهللا خميس الوشاحي

شركة بهوان الهندسيةسالم عبدهللا سالم البلوشي

جلفار للهندسة والمقاوالتسالم عبدهللا سالم البويقي

افيردا إلدارة النفاياتسالم عبدهللا سالم الجابري

أنوار المجد المتحدة للطاقةسالم عبدهللا سالم الساعدي

شركة المرابط العمانيةسالم عبدهللا سالم المعمري

فرع مسقط-بونج للويد المحدوده    سالم عبدهللا سالم المعمري

أوكيو لشبكات الغازسالم عبدهللا سعود األسماعيلي

مطاعم ال داودسالم عبدهللا سعيّد الرحبي

شركة بهوان الهندسيةسالم عبدهللا سعيد العلوي

مشاريع جواهر حلة الحصن للتجارةسالم عبدهللا سليمان الفجري

أنوار المجد المتحدة للطاقةسالم عبدهللا علي العبري

الهيئة العامة للمياهسالم عبدهللا محمد الحسيني

أنوار المجد المتحدة للطاقةسالم عبدهللا محمد الحكماني

تكنولوجيا االنظمة المتطورة للحواسيبسالم عبدهللا محمد العوفي

شركه السياج السلكيهسالم عبدهللا مزهود الهوسي

في.سي تي سي آي بي - سي بي آند آي سالم عبدهللا هالل المعمري

الشركة العمانية للغاز الطبيعي المسالسالم عبيد سعيد الحجري

أنوار المجد المتحدة للطاقةسالم عبيد سعيد السلطي

شركة تاركتسالم عبيد غاصب السنيدي

سويتز الدولية المحدودةسالم علي حمد الريسي

أنوار المجد المتحدة للطاقةسالم علي حمد الهاشمي

م0م0ش -شركة الصاروج لالنشاءات سالم علي حميد الستمي

أنوار المجد المتحدة للطاقةسالم علي حميد العويسي

ضواحي الباطنة العصرية للتجارةسالم علي خادوم الشبلي

مؤسسة منارة المحافظة للتجارةسالم علي خميس العيسائي

أبراج لخدمات الطاقةسالم علي راشد الساعدي

الشركة العامة للسياراتسالم علي راشد المقبالي

أفـــــنان ســــدي الوطنــيـــــةسالم علي سالم الداودي

مشاريع روشسالم علي سالم الراشدي

شركة المها لما وراء البحارسالم علي سالم الشكيلي

في.سي تي سي آي بي - سي بي آند آي سالم علي سالم المعمري

مستشفى جامعة السلطان قابوسسالم علي سالم المقبالي

أوكيو للمصافي والصناعات البتروليةسالم علي سالم الهادي

أنوار المجد المتحدة للطاقةسالم علي سالم الوهيبي
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اينكو الدقم للصناعاتسالم علي سعيد المقبالي

شركه سوجكس عمانسالم علي سويدان الجنيبي

بنك مسقطسالم علي سيف المعمري

الملينه للتجارهسالم علي شنين الغيثي

رمال صحم المميزة للتجارةسالم علي صالح الحضرمي

سماء الذهبية لالعمال ش م مسالم علي عبدهللا الراسبي

مناهل الباطنةسالم علي محمد الشرقي

الشركة الصينية ألنابيب البترول والهندسة المحدودةسالم علي محمد الهاشمي

شركة اتحاد المقاولين العمانيةسالم علي محمد الوشاحي

أوكيو للمصافي والصناعات البتروليةسالم علي مطر المقبالي

شركة بهوان الهندسيةسالم علي هاشل العامري

مؤسسه ماج الدوليه للتجاره   سالم عمر محمد العيدروس

مشاريع طيبات عبري للتجارةسالم عوض بخيت اليعقوبي

ينقل لخدمات االنشاءاتسالم عوض عبيد العلوي

اثير الشرق األوسطسالم عيد سالم الشكيلي

شركة الكرامه الهندسية تضامنيةسالم عيسى سعيد رعفيت

شركة االبداع للخدمات الصناعيهسالم عيسى محمد السنيدي

افاق مسقط لالنشاءت الحديثةسالم غاشم محمد الجحافي

شركة ريسوت لالسمنتسالم غانم عامر طويب اليعقوبي

المهمة لخدمات الطاقةسالم فاضل سالم الزكواني

 الساهر الحديثة للتجارة والمقاوالتسالم فاضل سعيد السعدي

بساتين الحوقين للتجارة والمقاوالتسالم فاضل عبدهللا السالمي

أرض النور لإلستثمارسالم فايز محمد الهنائي

طائر شناص للتجارةسالم فرج نوبي المعمري

شركه التغليف المحدودهسالم مبارك ابراهيم العجمي

نجد االهليهسالم مبارك احمد مشرح الشحري

رمال الحجيرة للتجارةسالم مبارك العبد القريني

-شركة كيمجي رامداس  سالم مبارك حسن البريكي

الغالبي العالمية للهندسة والمقاوالتسالم مبارك سالمين التمتمي

أسطورة العمران الوطنيةسالم مبارك سعيد السهي

شركة مزون لأللبانسالم مبارك سعيد المطاعني

-شركة التسهيالت العصرية سالم مبارك سعيد النعيمي

صواعق بوشر العالميةسالم مبارك سليم 

نجم الداخليه للتجارة والمقاوالت تضامنيةسالم مبارك علي الديهني

أنوار المجد المتحدة للطاقةسالم مبارك مسلم الحجري

شركة صقر مرمول للتجارة و المقاوالتسالم مبخوت سعد مقدم المهري

مارينا والقنطار الشاملةسالم محسن سعيد الرقيشي
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أن أم سي للرعاية الصحيةسالم محمد حمد البوسعيدي

شركة العز للتجارة والنقل والمقاوالتسالم محمد حمد الدرعي

ابو قصي البريكي للتجارهسالم محمد حميد البريكي

شركة مزون لأللبانسالم محمد خميس البلوشي

شركة كاكتوس بريمير للخدمات والحفرياتسالم محمد خميس الشكيلي

الل بخش وفولتاس للخدمات الهندسيةوالتجارةسالم محمد راشد الضباري

قائد االعمال الذكيسالم محمد سالم البادي

جلفار للهندسة والمقاوالتسالم محمد سالم البريكي

البروج لتقنية المعلوماتسالم محمد سالم البلوشي

شركة الصناعات العربية للمشاريعسالم محمد سالم الحراصي

الطاؤوس للخدمات الصناعيهسالم محمد سالم العامري

جلفار للهندسة والمقاوالتسالم محمد سالم العريمي

بهوان للمفروشات والتجارةسالم محمد سالم العلوي

شركة مزون لأللبانسالم محمد سالم العمري

شركة مزون لأللبانسالم محمد سالم الكحالي

الهيئة العامة للمياهسالم محمد سالم المعمري

الماس للخدمات العامةسالم محمد سالم المقبالي

(القيد مرهون  )لولو مسقط للتسوق السريع سالم محمد سالم النعماني

النصل الماسي للتجارة  ش م مسالم محمد سالم الهادي

أنوار المجد المتحدة للطاقةسالم محمد سعيد البداعي

الصفاء لألغذيةسالم محمد سعيد الشعشعي

الوقاية و الخدمات العالميةسالم محمد سعيد النظيري

شركة راية المها للتجارة والنقل والمقاوالت  تضامنيةسالم محمد سعيد مسن

دار البركة الشاملة للمقاوالت ش م مسالم محمد سليم المعشري

نبتون العالمية للخدماتسالم محمد سيف الجابري

خليل عبدهللا يوسف البلوشي للتجارةسالم محمد سيف الذهلي

شركة االدراك للتجاره والمقاوالتسالم محمد شنون العجمي

شركة المها لما وراء البحارسالم محمد عبدهللا الجنيبي

مؤسسة سالم بن محمد بن عبدهللا الكثيري للتجارةسالم محمد عبدهللا الكثيري

سالم بن محمد بن عبيد البلوشي للتجاره والمقاوالتسالم محمد عبيد البلوشي

بساتين البريك للتجارةسالم محمد علي البلوشي

شركة يور العالمية سالم محمد عوبد العمري

ويلبور للحلول المتكاملةسالم محمد مرهون الناعبي

الوستاد للتجارةسالم محمد ناصر البوصافي

بي جي بي لخدمات النفط والغازسالم محمد ناصر الغفيلي

القمر للحديد والصلبسالم محمد هالل السعدي

مؤسسة االنصاري التجاريةسالم مرزوق عامر الزرعي
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مدرسة تبارك الخاصةسالم مرهون حمد الرحبي

(عمان)الرسن وتوبرو وشركاه سالم مسعود خير الريامي

موننكو لالستشارات الهندسيهسالم مسعود سعيد العريمي

شركة مزون لأللبانسالم مسعود سعيد الكثيري

بتروجيت و شركائها- شركة المشروعات البترولية سالم مسلم حمد الجنيبي

فالديل ش م مسالم مسلم سالم الجساسي

أنوار المجد المتحدة للطاقةسالم مصبح سليم الشماخي

شركه النبع للخدماتسالم مصبح سويد القطيطي

شركه النبع للخدماتسالم مهناء حموده السعدي

أنوار المجد المتحدة للطاقةسالم ناصر احمد النبهاني

المتحدة الدارة المنشآت والخدماتسالم ناصر سالم الحبسي

أنوار المجد المتحدة للطاقةسالم ناصر سالم المعمري

مؤسسة انوار المزارع للتجارةسالم ناصر سعيد السناني

أشراقة الوادي الشاملة للتجارةسالم ناصر سليم الساعدي

المجموعة العمانية الدوليةسالم ناصر سليمان السالمي

شركة المها لما وراء البحارسالم ناصر صالح بالفورا

التسنيم للمشاريع المحدودةسالم ناصر عامر الجابري

الطاؤوس للخدمات الصناعيهسالم ناصر عبدهللا الراشدي

أنوار المجد المتحدة للطاقةسالم ناصر علي الشرياني

أنوار طوي النصف للتجارةسالم ناصر محمد الجامودي

مدرسة السيب العالميةسالم ناصر محمد السيابي

في.سي تي سي آي بي - سي بي آند آي سالم ناصر محمد الشامسي

هوادونغ عبري إلنشاءات الطاقةسالم ناصر محمد الغافري

بن مقدم للمشاريعسالم نوح حمد السقطري

شركة االسماك العمانيةسالم هدوب سالم الهاشمي

عمران التميز للمقاوالتسالم هدوب سالم الوهيبي

الغالبي العالمية للهندسة والمقاوالتسالم هالل صالح الزدجالي

بي بي اكسبلوريشن ابسيلون ليمتدسالم هالل محمد الحجري

شركة شاهر المتحدة للتجارة والمقاوالتسالم ياسر خليل الحجرى

شركة الخدمات الفنية الخاصةسالم يحيى حمدون الصوافي

جامعة السلطان قابوسسالم يحيى سالم الخروصي

وزارة التربية والتعليمسالم يعقوب سالم الخصيبي

محسن الرزيقي للتجارةسالمة حجي عبيد الغزالية

مركز بيانات الجبل األخضرسالمة محفوظ شنون الحسنية

علي الشيهاني لصناعة المشروبات الغازيةسالمة محمد سالم الهادية

أن أم سي للرعاية الصحيةسالمة منصور محمد المزروعية

مناهل الخوير الحديثةسالمه جمعه مسعود البطاشية
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العمانية للمناولة األرضيةسالمه حمد سليمان الرمضانية

وزارة الصحةسالمه سالم خميس المشرفية

وزارة الصحةسالمه سالم محمد الوهيبية

فرع عمان - (عثمان احمد وشركاه )المقاولون العرب سالمه سالم هديب المسكرية

بنك مسقطسالمه سبيت غريب السعدية

مشاريع الشاهر التجاريهسالمه سعيد عبدهللا الفهدية

مالك الفيحاء للتجارة سالمه سعيد علي السيابية

شركة الراسبي وأوالدة للتجارة والمقاوالتسالمه سلطان منصور الراسبية

انوار الوطن للتجارة والمقاوالت توصيةسالمه سويلم عيسى الخاطرية

موسسة االستقرار للتوزيعسالمه سيف خلفان العذوبية

يوسف بن احمد العامري للتجارهسالمه عامر خميس السنيدية

لؤلؤة الخوض للتجارةسالمه عبيد محمد الدويكية

المركز الحديث  لالعمال الكهربائية والصحيةسالمه علي حمود الغافرية

(عمان  )شركه الخليج للحاسبات االليه سالمه علي سعيد العلوية

بوابة االتحاد الدولية للتجارة سالمه علي سلمان العجمية

المخيني الوطنيةسالمه علي عبدالرحمن المخينية

شركة عمان لإلستثمارات والتمويلسالمه محمد جمعه الدائرية

الجود للموارد الطبيعيةسالمه محمد سالم العلوية

اليقظة للمشاريع الوطنيةسالمه محمد سالم المطاعنية

الشركة العالمية لتقنية المعلوماتسالمه ناصر محمد الخمياسي العريمي

سماء الجبية للمشاريع الماسيةسالمه نصيب سعيد الكلبانية

تصاميم الرؤية الالمحدودةسالمه هالل محمد الشرجية

نسيم بهالء للتجارةسالمين مطر سالمين الشكيلي

شركة عمان لإلستثمارات والتمويلسالي سالم نصير الراشدية

المراس للمشاريع الدوليهسام نوح سبيل البلوشي

جلفار للهندسة والمقاوالتسامح خاطر زايد البدري

القصر األنيق الحديثسامر الذئب السبع الجديدي

الشوامخ للخدمات النفطيةسامر إبراهيم شمبيه البلوشي

شركه النبع للخدماتسامر خليفه سالم البلوشي

سهيل بهوان للسياراتسامر سعيد سيف المنجي

الوجهه لالستثمار السياحي واالدارةسامر سليم خصيف الفجري

شركه برادات مطرحسامر صالح محمد البلوشي

شركة مزون الدولية للسفر والسياحةسامر علي خلفان المعشري

المبتكر للنفط والغازسامي جمعه خليفه العامري

األسخم للتجارةسامي جمعه مبارك المرشودي

أوكيو للمصافي والصناعات البتروليةسامي حسن هللا داد البلوشي

أنوار المجد المتحدة للطاقةسامي حسن زايد النوفلي
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التقنية الرباعيةسامي حكيم حمد بني عرابة

شركة بهوان للمقاوالتسامي حمد سالم العامري

شركة مطاحن صحارسامي حمد هاشم الفكري

.فرع مسقط . هاليبورتون ورلدوايد المحدوده  سامي حمود محمد الحبسي

الخليج للحلول البتروليهسامي حميد محمد المصلحي

مركز رامز للتسوقسامي خدوم زايد الغداني

شركة الشرق والغربسامي خصيب محمد الحراصي

شركة مزون لأللبانسامي خميس راشد األشخري

شركة عمان لإلستثمارات والتمويلسامي خميس سالم الريامي

سعود بهوان للسياراتسامي خميس عبيد العويسي

جلفار للهندسة والمقاوالتسامي راشد خميس الصالحي

الشركة الوطنية العمانية للهندسة واالستثمارسامي راشد سليمان الهنائي

أنوار المجد المتحدة للطاقةسامي ربيع مبارك القلهاتي

مصنع الوادي للمياه المعدنية الطبيعيةسامي سالم خلفان اليعقوبي

هيما للنفط والغازسامي سالم سعيد العلوي

طالل األخزمي الدوليةسامي سالم عبدهللا العلوي

الشوامخ للخدمات النفطيةسامي سالم ناصر الهنائي

األصالة إلدارة الفنادق والمنتجعاتسامي سعيد خميس الرواحي

الوطنية للعلب المعدنيةسامي سعيد سالم الحبسي

شركة عمان شابورجيسامي سعيد سلطان الراشدي

مسقط الدولية للتوريداتسامي سعيد سيف المعشري

مشاريع سامي سعيد الحضرمي للتجارةسامي سعيد كرم الحضرمي

الشركة العمانية العالمية لخدمات النفط والطاقةسامي سعيد محمد المغيري

التكنولوجيا المتطوره لخدمات الفحصسامي سليم راشد التوبي

شركة الرسن توبرو االلكتروميكانيكيهسامي سليم سالم البوسعيدي

الرمز العالمية لإلنشاءات الحديثةسامي سليمان حمد الراجحي

أنوار المجد المتحدة للطاقةسامي سليمان شيخان العبري

مناظر الصحراء للتجارةسامي سيف خميس الرواحي

كنتك العالمية ش م مسامي سيف سالم الزهيمي

الشركة العمانية الدارة المطاراتسامي سيف عبدهللا الخنجري

خدمات الخليج للبتروكيماويات  والتجارةسامي سيف نايع البريكي

محسن حيدر درويشسامي عبدهللا ابراهيم البلوشي

شركة عبداللطيف للتجارة والنقلياتسامي عبدهللا خميس العلوي

خدمات الخليج للبتروكيماويات  والتجارةسامي عبدهللا زايد الشيادي

المهري للنفط والغازسامي عبدهللا ناصر الجساسي

الرموز الوطنية فيولياسامي عبيد سليم الشكيلي

صقر العالم العربي للتنمية واالستثمارسامي عبيد نقي العويسي
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بابل للخدمات الطبيـــــــة ،،سامي علي عيسى الجهوري

الكترو ميكانيكسامي عيسى علي الحوسني

الشركة العامة للسياراتسامي غالب منصور الشنفري

عبدالعزيز واخوانهسامي كمال محمد البلوشي

الشعفار الدوليةسامي محمد أحمد المعشني

الخطوط اآلمنة للخدمات الهندسيةسامي محمد سالم الجلنداني

الهيئة العامة للطيران المدنيسامي محمد سليمان باعمر

واحة أسود للتجارة والنقلسامي محمد علي النيري

شركة عمان لإلستثمارات والتمويلسامي مصبح سليمان الصالحي

المخيني العالمية للتجارة والمقاوالتسامي هالل ناصر الحبسي

شركة طريق الحرير الذهبي الدولية للتجارةسامية رجب خميس بيت شجيب

الوجهه لالستثمار السياحي واالدارةسامية زايد خميس البدرية

شركة النهضة العمانيةسامية محمد سالم المعشرية

مؤسسه سيف سعيد سيف االخزمى للتجارةساميه احمد حمود الشعيبية

شركة ورلي عمان للهندسةساميه حديد سليّم الغزالية

الشركة العالمية لتقنية المعلوماتساميه حمود سلطان البطاشية

منارة الزهور للتجارةساميه حميد ساعد المسلمية

شركة ظفار للتأمينساميه حميد سالم العويسية

الرموز الوطنية للخدمات الهندسيةساميه خصيب سالم الحضرمية

مستشفى الحياه العالمي الطبيساميه خليفه سالم السنانية

الــطموح الــعالــي المـتـحدةساميه خميس سعيد السليمية

شركه النبع للخدماتساميه خميس مفتاح الهنائية

شركة السد المنيع للتجارة و المقاوالتساميه راشد مبارك القرطوبي

شركه النبع للخدماتساميه رمضان شمبيه البلوشية

الخليج للحفرساميه سالم حمد الراشدية

كلية الشرق االوسطساميه سالم سليّم الريامية

هاودن لوسطاء التأمينساميه سالم محمد البريكية

المبادرات العالميةساميه سعيد سليمان العلوية

مؤسسة لمسات الباطنة للتجارةساميه سعيد عبدهللا الحوسنية

شركه النبع للخدماتساميه سعيد محمد السيابية

مشاريع عبق الحياة الماسيهساميه سعيد مسعود العبرية

مشاريع ناصر بن سليمان المفرجيساميه سليمان سعيد المفرجية

شركة اول ساركر العالمية وشركائهساميه سيف سعيد السهيلية

المؤسسة العامة للمناطق الصناعيةساميه عبدهللا أحمد البوسعيدية

مصباح الغرب الماسيساميه مبارك علي الحراصية

مركز األناقة الطبيساميه محمد داود البلوشية

شهى للمــواد الغذائية والتوابلساميه محمد سعيد الغسانية
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شركه النبع للخدماتساميه مدغم سعيد الحسنية

زوايا الحويل للتجارةساميه ناصر سالم الغافرية

الرموز الوطنية للخدمات الهندسيةساميه ناصر عبدهللا النعمانية

قصر النعمان العالميساهي بيكم بركت علي فقير 

مها الشرق الدوليةسباء شاه محمد مراد البلوشية

مدينه االشبالسبأ مسعود سليمان الكندية

أنوار المجد المتحدة للطاقةسبيت زايد سبيت المخيني

التسنيم للمشاريع المحدودةسبيت غريب صالح السعدي

مؤسسة االنصاري التجاريةسبيل محمد أحمد البلوشي

صيدلية طيبا الجديدهسجاء خميس عبدهللا الحربية

الطيران العمانيسجود علي محمد آل عبدهللا

عمان- شركة شل للتنمية  سجى علي صالح الحشار

المجموعة العمانية الدوليةسجى محمد حمود الوهيبية

شركة ابو حاتمسحر عامر علي العوفية

المركز الوطني للطاقةسحر عبدهللا محسن الجابرية

إينرفليكس ميدل  إيستسديري مبارك صقر الحرسوسي

سرحان البوسعيديسرحان سعيد ثني البوسعيدي

الميسور الذهبي للتجارةسرحان سيف ساعد السعدي

اوكسيدنتال مخيزنة فرع عمانسرمد رياض يحيى الزدجالي

شركة مزون لأللبانسرور درويش خصاف 

التسنيم للمشاريع المحدودةسرور فاضل سرور السعدي

الخطوط الفضية الحديثة ش م مسريه سليمان زاهر الصبحية

أم رنا العبدلية للتجارةسريه عبدهللا حمود الصائغية

شركه النقل الوطنيه العمانيهسطين محمد سالم المالكي

في.سي تي سي آي بي - سي بي آند آي سعاد أحمد عيسى البلوشية

شركه الهاجري المتحده للتجارهسعاد جمعه صابر المخينية

عالم السفريات السريعه ش م مسعاد حمد سعيد المخينية

حوت المريغات للتجارةسعاد راشد خليف العامرية

شركه الهاجري المتحده للتجارهسعاد ربيع فايل العريمية

عروس الشهباءسعاد ربيع ناشر العريمية

شركة سيح الرول للغازسعاد زايد صالح الجنيبية

الشركة العمانية للمشاريع الطبيةسعاد سالم خميس الصلطية

شركة عمان لإلستثمارات والتمويلسعاد سعيد ابراهيم الجابرية

المركز الحديث لالمراض الجلديةسعاد سعيد سيف الحارثية

الشركة الدولية لخدمات الحاسب االليسعاد سليمان مسلم الجفيلية

فرع عمان - (عثمان احمد وشركاه )المقاولون العرب سعاد صالح سلطان القاسمية

العالمية لخدمات النظافة والضيافةسعاد عبدهللا خايف البدرانية
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مجمع جمعه الحبسي الطبيسعاد عبدهللا رزيق الشهيمية

نورس صحار الذهبي للتجارةسعاد عبدهللا علي المقبالية

األبطال المتحدون للرياضهسعاد عبدهللا محمد المرشودية

شركه النبع للخدماتسعاد عبدهللا هديب المالكية

مؤسسة خالد بن جمعان عبدالكريم طاهر للتجارةسعاد علي هالل الفارسية

شركه النبع للخدماتسعاد غبيش عبدهللا 

النجمة الملكية العالميةسعاد نصيب مستهيل بيت باروت

شركة عمان لإلستثمارات والتمويلسعاد هالل نصير الحمحامية

الشركة الدولية لخدمات الحاسب االليسعاده تميم محمد الشرجية

وزارة الصحةسعاده خليفه محمد المشايخية

شركة فتى الحاجر للتجاره و المقاوالت تضامنيةسعاده سعود عبدهللا األغبرية

النجمة الملكية العالمية.سعاده ضحي فيروز 

مؤسسة راشد بن سالم بن حمد الهاشمي للتجارهسعاده علي سليّم الهاشمية

لؤلؤة البقاعسعاده ناصر سليمان الوهيبية

ابن جميل البلوشي للتجارةسعد جميل سالم البلوشي

جامعة صحارسعد حمود سيف الشرجي

الزواوي لتقنية الطاقة الهندسيةسعد خالد علي المالكي

شركة الخدمات الفنية الخاصةسعد خلفان خميس النعيمي

شركة الجزيرة الخضراء المثالية للتجارةسعد خلفان سيف الرزيقي

نور مدينة االحالم للتجارةسعد خميس بخيت الريسي

شاهين صور للتجارهسعد خميس حمد اليعربي

الشركة الدولية لخدمات الحاسب االليسعد زايد سويد البكري

شركة سمهرم الهندسيةسعد سالم سعد مقدم ثوعار

شركة بهوان الهندسيةسعد سعيد سعد المهري

شركة شاهر المتحدة للتجارة والمقاوالتسعد سعيد عبدهللا التوبي

المتحدة لالسماكسعد سعيد علي الجنيبي

شركه الشنفرى لاللمنيومسعد سليمان صروخ الحبسي

مطاعم ال داودسعد صالح مبارك العلوي

مشاريع بن احمدسعد عيسى سعيد الهنائي

الزواوي لتقنية الطاقة الهندسيةسعد مبارك سالم العامري

غنتوت للنقل والمقاوالت العامةسعد محمد هدن الدرعي

اوائل الجزيرة للتجارةسعد ناصر حمد الوهيبي

الزواوي لتقنية الطاقة الهندسيةسعد ناصر عامر العويسي

محسن الرزيقي للتجارةسعده سالم فايل المسكرية

التوبة العالميةسعده مبارك منصور المحرزية

مدرسه مونتيسوري عمان الخاصهسعده محمد مرهون المعمرية

برجاتي جالس الخليجسعديه خميس جمعان البوسعيدية
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الفنيةالعربية للتسويقسعديه سالم جميل الرزيقية

جامعة نزوىسعود ابراهيم أحمد البوسعيدي

أتكو للصناعات الغذائيةسعود أحمد سعود الحبسي

كنتز اوفرسيزسعود حمد سعود أمبوسعيدي

شركة أحمدي للتجارةسعود حمد هاشل الرحبي

الشركة العمانيه لخدمات الصرف الصحيسعود حمد هالل الخنجري

تكنيمونتسعود حمدان سالم الغيثي

ركن اليقين العالميةسعود حمود أحمد النوفلي

المكارم للتموين والخدماتسعود خالد وني الراسبي

جلفار للهندسة والمقاوالتسعود خلفان سعود الحربي

بهوان أكسلسعود خميس سرور السالمي

شركة الحسن الهندسيةسعود خميس سعيد الريسي

الشركة العمانية البادة الحشراتسعود داود درويش الزدجالي

شركة عمان لإلستثمارات والتمويلسعود راشد سالم الحسني

مخبز الكوثرسعود ساعد سعيد الجحافي

شركة خدمات النفط المتكاملة المحدودةسعود سالم عامر البلوشي

مشاريع أبو سلطانسعود سعيد حمد الرواحي

شركة شاهر المتحدة للتجارة والمقاوالتسعود سعيد سالم المرزوقي

الشركة الفنية التجاريةسعود سعيد سلمان الهنائي

شركة الخدمات  والتسويقسعود سليمان خدابخش البلوشي

شركة المها لما وراء البحارسعود سليمان سعيد الريامي

الشركة العمانية للنقل البحريسعود سليمان يعقوب النعماني

شركة األحذية الواقيةسعود سويد سبيل السيابي

برج عمانسعود سيف مسعود العامري

شركة باعمر لخدمات حقول النفطسعود سيف ناصر المحرزي

شركة بهوان للمقاوالتسعود صالح عيسى المقحوصي

شركة المها لما وراء البحارسعود صبّيح سعيد الحبسي

الكواكب العربية للتجارة والتسويقسعود عبدالعزيز جمعان العمري

صرح الشمال للتجارة والمقاوالت ،،سعود عبدالعزيز ناصر الشبلي

الهيئة العامة للتأمينات االجتماعيةسعود عبدهللا سعيد النبهاني

درياس سمدسعود علي حمد الراشدي

أوكيو لشبكات الغازسعود علي سالم الغيالني

شركه سوجكس عمانسعود علي سعيد المجعلي

أيوب وشريكه للتجارةسعود علي سيف السعيدي

التبصر لتقنية المعلوماتسعود قاسم حسن المقبالي

قاسم بن عوض بن جعيريف البلوشي للتجارة والمقاوالتسعود قاسم عوض البلوشي

تنمية المواهب ش م مسعود ماجد سعود المعمري
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نزوى المتكاملة للعقاراتسعود محسن عبدهللا الصباحى

الثبات القابضةسعود محمد سالم الخروصي

شركة ورلي عمان للهندسةسعود محمد سالم الشكيري

كمرون الشرق االوسط للخدماتسعود محمد سعود البوسعيدي

أنوار المجد المتحدة للطاقةسعود محمد سعود الفرقاني

جلفار للهندسة والمقاوالتسعود محمد سعيد العبري

الخليلي لتقنية المعلوماتسعود محمد عبدهللا الخزيري

الشركه الوطنيه للتمويلسعود محمد علي المعمري

التغرود للتجارةسعود محمد مبارك الشكيلي

الي عمان لتكوير خام الحديد?شركة سعود محمد مسعود آل خليفين

شركة مزون لأللبانسعود محمد مطر الشامسي

م0م0شركة نمر للمقاوالت    شسعود مسعود علي الجنيبي

مجموعة القرم التجارية للهندسة والمقاوالتسعود موسى شمبيه البلوشي

شركة الخدمات الخاصة لحقول النفطسعود نابت الخويفي المهري

أنوار المجد المتحدة للطاقةسعود ناصر سالم الحكماني

عبير الدوح للتجاره و المقاوالتسعود ناصر سعيد الراشدي

المبتكر للنفط والغازسعود هالل سعود السليماني

(القيد مرهون  )لولو مسقط للتسوق السريع سعيّد سعيد سعيّد القاسمي

االتحاد لخدمات االطفاء والسالمةسعيـّد عبدهللا محمد الناصري

ع م.م.شركة شليم النفطيه  شسعيّد محمد بخيت النقش المهري

ركن اليقين العالميةسعيد ابراهيم أحمد الكندي

سعيد بن ابراهيم بن سعيد الذهلي للتجارةسعيد ابراهيم سعيد الذهلي

الزواوي لتقنية الطاقة الهندسيةسعيد احمد سعيد السرحاني

بتروفاك اي اند سي عمانسعيد احمد عامر المنجي

سعيد بن احمد بن علي البلوشي للتجارهسعيد احمد علي البلوشي

نجد االهليهسعيد ازاد سهيل العمري

شركة مزون لأللبانسعيد الذيب عوض الدرعي

خليفه الهنائي للمحاماة واالستشارات القانونيةسعيد الذئب ناصر الهنائي

هيثرو العالمية سعيد العبد سالم الجنيبي

الشركة الصينية ألنابيب البترول والهندسة المحدودةسعيد العبد سالم الجنيبي

ماجد الفطيم هايبرماركتسسعيد أحمد بخيت الشحري

شركة باعمر لخدمات حقول النفطسعيد أحمد بخيت جعبوب

تشاينا ايليفنث لإلنشاءات الكيميائيةسعيد أحمد حاجي البلوشي

شركة الفيروز للتجارة والمقاوالتسعيد أحمد سعيد البلوشي

تاف لخدمات التشغيلسعيد أحمد سعيد جعبوب

شركه النبع للخدماتسعيد أحمد سعيد صفرار

جلفار للهندسة والمقاوالتسعيد أحمد علي قطن
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جلفار للهندسة والمقاوالتسعيد بخيت مسلم المعشني

أوكيو لشبكات الغازسعيد بدر سعيد الرحبي

العربية اللوجستيةسعيد بالل متعب الهاشمي

مؤسسة سعيد بن حمد الهاشمي للتجارةسعيد جمعة خميس الريامي

شركة ابو حاتمسعيد جمعه خليفه الهنائي

-شركة ابو زعيم للتجارة سعيد جمعه خميس الخصيبي

التسنيم للمشاريع المحدودةسعيد جمعه سعد اليعقوبي

ترك عمان الشماليةسعيد جمعه سعيد الربعاني

شركة الخدمات الفنية الخاصةسعيد جمعه سعيد المفرجي

سعيد بن جمعه بن سويد المعولي للتجارةسعيد جمعه سويد المعولي

أنوار المجد المتحدة للطاقةسعيد جمعه صالح الساعدي

غنتوت للنقل والمقاوالت العامةسعيد جمعه عبيد البدواوي

مجيس للخدمات الفنيةسعيد جميل سعيد الرحبي

شركة السرين العالمية للتجارة والمقاوالتسعيد حبيب عبدهللا الوهيبي

بنك عمان العربيسعيد حسن جنكي البلوشي

خدمات الخليج للبتروكيماويات  والتجارةسعيد حسن سعيد الشكيلي

شركة ويلهمسن تاولسعيد حسن سعيد العموري

شركة ريسوت للصناعات الحديديهسعيد حسن شطف سمحان المسهلي

المدرسة الباكستانية مسقط و فروعهاسعيد حسين داد محمد البلوشي

جاناتا للشرق األوسط ش م مسعيد حمد سالم الوهيبي

.فرع عمان .حبيب بنك المحدود    سعيد حمد سعيد الحارثي

مؤسسة الحبي للتجارة والمقاوالتسعيد حمد سعيد الحوسني

شركه الشنفرى لاللمنيومسعيد حمد سعيد الرحبي

مطبعة الفيحاء ش م مسعيد حمد سعيد السيابي

ركن اليقين العالميه للنفط والغازسعيد حمد سعيد الشقصي

غنتوت للنقل والمقاوالت العامةسعيد حمد سعيد العويسي

الشركة العمانية الدارة المطاراتسعيد حمد سعيد اليعربي

شركة المها لما وراء البحارسعيد حمد سلطان الغافري

المجموعة العمانية الدوليةسعيد حمد سليمان النقبي

نجد االهليهسعيد حمد سويعد الحراصي

بوابة  صحار للمقاوالت سعيد حمد سيف الشبلي

شركة التوفيق المتحدةسعيد حمد عامر الحسني

تشاينا ثيرد لإلنشاءات الكميائية المحدودةسعيد حمد علي الحميدي

(فرع عمان)اليكنور اس اي سعيد حمد محمد النعيمي

واحة أسود للتجارة والنقلسعيد حمد مسعود الشهومي

أنوار المجد المتحدة للطاقةسعيد حمد ناصر البلوشي

جلفار للهندسة والمقاوالتسعيد حمد ناصر الجابري
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النماء للدواجنسعيد حمد يوسف الوشاحي

شركة الفالحيسعيد حمدان سلطان المسعودي

صدف لوى الحديثة للتجارةسعيد حمدان سليم الذهلي

نسائم صحار الذهبية للتجارة توصيةسعيد حمدان سيف المعمري

ديمة الرائدة للتجارةسعيد حمدان عامر العيسائي

شركة الخدمات الفنية الخاصةسعيد حمدان عبدهللا الريسي

شركه النبع للخدماتسعيد حمود حبيب المقيبلي

شركة الجبل األخضر إلدارة الفنادق والمنتجعاتسعيد حمود سالم الجابري

ترك عمان الشماليةسعيد حمود سالم الغافري

بنك مسقطسعيد حمود سعيد العامري

نسيم جبل شمس للتجارة و النقلسعيد حمود سعيد العبري

أنوار المجد المتحدة للطاقةسعيد حمود سلطان الريامي

سعيد الشكيلي وشريكة ش م مسعيد حمود عبدهللا الشبيبي

.م.شركةجلوبال لالنظمة الكيميائيةوالصيانةالمحدودة شسعيد حميد سالم الساعدي

التسنيم للمشاريع المحدودةسعيد حميد سعيد الغافري

نبض الخليج للتجارة والخدماتسعيد حميد عبدهللا الحارثي

أبراج لخدمات الطاقةسعيد حميد محمد السعيدي

شركة عمان شابورجيسعيد خالد حميد الجابري

أرجان لإلنشاءاتسعيد خالص سعيد الحارثي

شهى للمــواد الغذائية والتوابلسعيد خصيب مبارك 

افيردا إلدارة النفاياتسعيد خلف محمد اليحيائي

أضواء الوثبة للتجارة والنقلسعيد خلفان ابراهيم الدرمكي

أنوار المجد المتحدة للطاقةسعيد خلفان خلف التوبي

المؤسسة العامة للمناطق الصناعيةسعيد خلفان راشد الشبيبي

شركة المطاحن العمانيةسعيد خلفان راشد الوهيبي

سهول السلطيه للتجارةسعيد خلفان سالم الدرعي

لدائن عمانسعيد خلفان سالم المنجي

سعيد بن خلفان الحبسي للتجارهسعيد خلفان سعيد الحبسي

أنوار المجد المتحدة للطاقةسعيد خلفان سعيد الرحبي

معهد التدريب التقني واالداريسعيد خلفان سعيد العدوي

جلفار للهندسة والمقاوالتسعيد خلفان سيف الحارثي

أنوار المجد المتحدة للطاقةسعيد خلفان سيف الرحبي

التسنيم للمشاريع المحدودةسعيد خلفان علي الفليتي

شركة بهوان الهندسيةسعيد خليفه سعيد المعمري

شركة عمان شابورجيسعيد خميس خلفان اللمكي

شركه الشنفرى لاللمنيومسعيد خميس سعيد العوفي

جلفار للهندسة والمقاوالتسعيد خميس سيف الهنائي
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شركة الصناعات العربية للمشاريعسعيد خميس علي الحربي

الجدارة للحلول التجاريةسعيد خميس علي الساعدي

/شركة ربوع هيماء للتجارة سعيد خميس علي السليمي

سهول الفيحاء للتجارةسعيد خميس عيد اوالدثاني

التسنيم للمشاريع المحدودةسعيد خميس غالوج الرصادي

شركة تاركتسعيد خميس مبارك العويسي

شركة ويلهمسن تاولسعيد خميس محمد الكعبي

شركه الوليد لالغذيه والخدمات المحدوده المسئوليهسعيد درويش سليمان البلوشي

شركة تنمية نفط عمانسعيد درويش محيل العبري

زهره صحار للتجارهسعيد راشد بخيت المقبالي

بن ذياب للتجارةسعيد راشد ذياب المعمري

الحديثة للخدمات النفطيةسعيد راشد سالم الشرجي

هالل الشرس للتجارةسعيد راشد سعيد الحمادي

السردين الحديثةسعيد راشد سعيد الرواحي

جلفار للهندسة والمقاوالتسعيد راشد سعيد العامري

رمال الباطنة الذهبية للتجارةسعيد راشد سعيد المعمري

شركة عمان شابورجيسعيد راشد سيف الزيدي

شركة باعمر لخدمات حقول النفطسعيد راشد علي الجابري

شعاع المكارم للتجارةسعيد راشد علي العيسائي

سعيد بن راشد الشامسي للتجارةسعيد راشد عيد الشامسي

شركة عمان لإلستثمارات والتمويلسعيد راشد مرهون الخنبشي

شركة النهضة العمانيةسعيد زايد جمعه الندابي

الخليج للحفرسعيد زهير زاهر الشريقي

شركه كاريليون علويسعيد ساعد مسعود الرزيقي

النجمة الملكية العالميةسعيد سالم احمد فاضل

االرزن لالستشارات االداريةسعيد سالم ثاني السيابي

القمر للحديد والصلبسعيد سالم حسن البلوشي

السالم األبيضسعيد سالم حمد المنذري

ابهار المتكاملةسعيد سالم خلفان الرحبي

شركة بهوان الهندسيةسعيد سالم خميس الفزاري

الخط الذهبي الحديث للخدمات التجاريةسعيد سالم راشد السيابي

الي عمان لتكوير خام الحديد?شركة سعيد سالم سعيد الجساسي

مدرسة األجيال العصرية الخاصةسعيد سالم سعيد الحبسي

-شركة كيمجي رامداس  سعيد سالم سعيد الحراصي

أنوار المجد المتحدة للطاقةسعيد سالم سعيد الرواحي

جلفار للهندسة والمقاوالتسعيد سالم سعيد السعيدي

شركة باعمر لخدمات حقول النفطسعيد سالم سعيد العامري
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شركة المها لما وراء البحارسعيد سالم سعيد العويسي

أوكيو للمصافي والصناعات البتروليةسعيد سالم سعيد العيسائي

الشركة العمانية القابضة لخدمات البيئةسعيد سالم سعيد النوفلي

الهائل النتاج السيراميكسعيد سالم سعيد الوهيبي

طاقة الدارة الفنادقسعيد سالم سعيد بيت حولي

شركة مزون لأللبانسعيد سالم سقاط الهطالي

جلفار للهندسة والمقاوالتسعيد سالم سليمان الكلباني

التسنيم للمشاريع المحدودةسعيد سالم عامر السوطي

آرا للبترول واألستكشاف واألنتاجسعيد سالم عامر المسروري

ايه.بي.سايبم اسسعيد سالم عبدهللا الحديدي

أنوار المجد المتحدة للطاقةسعيد سالم عبدهللا السليماني

مؤسسة سعيد بن سالم بن عبدهللا العدويسعيد سالم عبدهللا العدوي

مركز سلطانسعيد سالم علي التمتمي

أنوار المجد المتحدة للطاقةسعيد سالم علي العويسي

جلفار للهندسة والمقاوالتسعيد سالم علي الهادي

شركة عمان لإلستثمارات والتمويلسعيد سالم محمد الحجري

شركة الحسن للكهرباء ش م مسعيد سالم محمد الراشدي

شركة بهوان الهندسيةسعيد سالم محمد الراشدي

شركة مرافي أسيادسعيد سالم محمد الريامي

روافد البندر المتحدةسعيد سالم مرهون الريامي

مؤسسه إبراء للخدمات التجاريةسعيد سالم مسلم األبروي

شركة المها لما وراء البحارسعيد سالم مصبح الزعابي

أنوار المجد المتحدة للطاقةسعيد سعود سعيد التوبي

شركة فاندر الند للصناعات بي في   فرع عمانسعيد سعود سعيد الحاتمي

م0م0ش -شركة الصاروج لالنشاءات سعيد سعيدان بخيت صندل المحرمي

شركة عمان شابورجيسعيد سلطان سالم المنعي

شركة الرسن توبرو االلكتروميكانيكيهسعيد سلطان سعيد الفارسي

جلفار للهندسة والمقاوالتسعيد سلطان سعيد المحروقي

شركة مزون لأللبانسعيد سلطان سعيد النيادي

(عمان)الرسن وتوبرو وشركاه سعيد سلطان علي العويسي

سماء الشرقية الرائدهسعيد سلطان علي المشرفي

شركة بهوان الهندسيةسعيد سلطان عمر النعماني

محسن حيدر درويشسعيد سلطان محمد الخميسي

جلفار للهندسة والمقاوالتسعيد سليـّم خميس الجابري

سالم بن حمد بن راشد الغزالي للتجارهسعيد سليم حمد الحربي

الروابي العامرةسعيد سليم سالم السعدي

شركه الشنفرى لاللمنيومسعيد سليمان سالم الضوياني
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فرسان مزون للتجارة والمقاوالتسعيد سليمان سالم المعمري

إنتاجسعيد سليمان سليم الربخي

مشاريع المسافر الوطنيةسعيد سليمان صالح الراجحي

سرب بركاء للتجارة سعيد سليمان علي البلوشي

ابهار المتكاملةسعيد سليمان علي المحروقي

الخليج لالنشاءات الحديديةسعيد سمسوم زيد المغربي

جلفار للهندسة والمقاوالتسعيد سهيل أجهام باعوين

الشركة العمانية القطرية لالتصاالتسعيد سهيل علي عيرون الشحري

شركه ألفا للكهرباء والمقاوالتسعيد سهيل مسعود سجليل الشنفري

شركة الخدمات الفنية الخاصةسعيد سويد مطر الراسبي

شركة صيانة المعدات الثقيلة والتجارهسعيد سيف حمد الراشدي

إل إس كابل أند سيستم ليمتدسعيد سيف سعيد البادي

بشائر الصومحان للتجارة ش م مسعيد سيف سعيد الرشيدي

جسر الشرق االوسطسعيد سيف سعيد السريري

التسنيم للمشاريع المحدودةسعيد سيف سعيد القريني

تشاينا ثيرد لإلنشاءات الكميائية المحدودةسعيد سيف سعيد الهنائي

الفجر الباسم الوطنيــــــــة ش م مسعيد سيف سعيد الوهيبي

صروح المدينة الرائدة للتجارة والمقاوالت ش م مسعيد سيف عمير الشبلي

بيكر هيوزسعيد سيف محمد المحرزي

ابهار المتكاملةسعيد سيف محمد الوردي

اطياب للخدمات الفنيةسعيد سيف نورمحمد البلوشي

شركة مزون لأللبانسعيد شعبان مبارك بيت رمضان

شركة ابو حاتمسعيد شنين حمد الزعابي

أنوار المجد المتحدة للطاقةسعيد صالح سالم العريمي

مشاريع معمر سعيد للمقاوالت ش م مسعيد صالح سعيد الغافري

الوقاية و الخدمات العالميةسعيد صالح سعيد الهطالي

التسنيم للمشاريع المحدودةسعيد صالح محمد السيابي

شركة المشروعات البترولية واالستشارات الفنية بتروجيتسعيد ضاعن راشد الكعبي

جلفار للهندسة والمقاوالتسعيد عامر حمد المشرفي

الموارد العربية العالميةسعيد عامر حمدان المالكي

الشركة العامة للسياراتسعيد عامر سعد المبسلي

جلفار للهندسة والمقاوالتسعيد عامر سعيد الجلنداني

شركة بهوان الهندسيةسعيد عامر سعيد الروشدي

الشركة العالمية لتقنية المعلوماتسعيد عامر محمد الحارثي

بابل للخدمات الطبيـــــــة ،،سعيد عامر مسعود الكيومي

شركة رمز هرويل الدولية للتجارهسعيد عامر منشر بالحاف

البروج لتقنية المعلوماتسعيد عبدالغفور نورمحمد الزدجالي
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عمان إلعادة الشحنسعيد عبدالكريم علي البلوشي

اجنحة اليمامة للتجارة والمقاوالتسعيد عبدهللا أحمد المجيني

الشركه الوطنيه للتمويلسعيد عبدهللا حمود الشقصي

أنوار المجد المتحدة للطاقةسعيد عبدهللا حميد الهاشمي

المجموعة العمانية الدوليةسعيد عبدهللا راشد البريكي

شركة طيران السالمسعيد عبدهللا زاهر الراشدي

الجيد الذهبي للتجارةسعيد عبدهللا سالم الطوقي

مشاريع رعد الصحراء المتحدةسعيد عبدهللا سالم الهنائي

في.سي تي سي آي بي - سي بي آند آي سعيد عبدهللا سعيد الجهوري

شركة الكساء الدوليةسعيد عبدهللا سعيد الكيومي

أمير وأميرمنابات لألغذية والتجارةسعيد عبدهللا سعيد الناصري

-عمان - وذرفورد لمعدات الزيت للشرق األوسط سعيد عبدهللا سعيد اليعقوبي

شركة بهوان الهندسيةسعيد عبدهللا سليمان البريكي

التاريخ المتكامل للتجارة والنقل البريسعيد عبدهللا سليمان الغماري

افيردا إلدارة النفاياتسعيد عبدهللا سيف الحكماني

شركة اتصاالت التجارة والخدماتسعيد عبدهللا مبارك البلوشي

الشركة العامة للسياراتسعيد عبدهللا محسن الشنفري

الشركة العمانية لالتصاالتسعيد عبدهللا محمد الريامي

فوزيه حسن للتجارهسعيد عبدهللا محمد السرحني

في.سي تي سي آي بي - سي بي آند آي سعيد عبدهللا محمد الشافعي

الشركة العمانية للغاز الطبيعي المسالسعيد عبدهللا محمد الشماخي

(تعمل الشركة فى منطقة صحار الحرة  )شركة النجم الثالثى للخدمات البحريه سعيد عبدهللا محمد المقبالي

تالل حفيت المتميزة ش م مسعيد عبيد سعيد الزعابي

أنوار المجد المتحدة للطاقةسعيد عبيد سعيد السنيدي

البركة للخدمات النفطيةسعيد عبيد سليّم الجنيبي

روائع الشاطر للتجارة ش م مسعيد عبيد محسن الوهيبي

شركة بهوان الهندسيةسعيد عبيد محمد البدواوي

موسسة ركن الجنوب الحديثه للتجارة والمقاوالتسعيد علي احمد العمري

شركه درايه للخدمات والتموينسعيد علي ثانى العوفى

شركة الخدمات الفنية الخاصةسعيد علي راشد العلوي

برج الصلمة للتجارةسعيد علي سالم الرواحي

خط المعلوماتسعيد علي سعود المنجي

الطيران العمانيسعيد علي سعيد الحجري

مشاريع ديار الشرق المتطورةسعيد علي سعيد الشبلي

أنوار المجد المتحدة للطاقةسعيد علي سعيد الشقصي

جلفار للهندسة والمقاوالتسعيد علي سعيد العلوي

شركة بهوان الهندسيةسعيد علي سعيد العلوي
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شركة الحسن الهندسيةسعيد علي سعيد المعمري

شركة االدراك للتجاره والمقاوالتسعيد علي سعيد النيري

(ع 0ع0م0ش )شركة مطاحن صالله سعيد علي سعيد فاضل

شركة تنمية نفط عمانسعيد علي سليم الجهضمي

جلفار للهندسة والمقاوالتسعيد علي سيف العدوي

كي سي اي ديوتج للطاقةسعيد علي سيف الوضاحي

شركة صحوة هيماءسعيد علي صالح الهنائي

المتحدة لالسماكسعيد علي عبدهللا الجنيبي

أنوار المجد المتحدة للطاقةسعيد علي مبارك الحسني

شركة سعيد علي مبارك وشريكة للتجارة والمقاوالت تضامنيةسعيد علي مبارك المشيخي

شركة عمان لإلستثمارات والتمويلسعيد علي ناصر العريمي

أتكو للصناعات الغذائيةسعيد عمر سعيد المعمري

مطاعم ال داودسعيد عيسى عبدهللا العبري

جبال الفلج للتجارةسعيد غريب عيد الجابري

أنوار المجد المتحدة للطاقةسعيد غريب ناصر الحراصي

اطياب للخدمات الفنيةسعيد ماجد عبدهللا العنبوري

لمسة المستقبل الشاملةسعيد مبارك حمود الخنبشي

الرموز الوطنية فيولياسعيد مبارك سالم البوسعيدي

-مارش عمان سعيد مبارك سعيد الجابري

شركة الحسن الهندسيةسعيد مبارك سعيد السعدي

الدقم للمحاجر والكساراتسعيد مبارك سعيد السيابي

روائع المنقل للتجارة توصيةسعيد مبارك فاضل المحاربي

شركة ابو حاتمسعيد مبارك فرحان المقبالي

مؤسسة ابراج الرستاق للتجارةسعيد محسن ناصر السيفي

(القيد مرهون  )لولو مسقط للتسوق السريع سعيد محمد احمد المشيخي

شركة عمان لإلستثمارات والتمويلسعيد محمد ثابت المشرفي

حلول وخدمات سالسل الثقةسعيد محمد حسن الرمضاني

الزواوي لتقنية الطاقة الهندسيةسعيد محمد حمود الحكماني

النهضة لإلعمار سعيد محمد خميس المسكري

الشركة العامة للسياراتسعيد محمد ذياب الهنائي

جلفار للهندسة والمقاوالتسعيد محمد راشد المخيني

شركة عمان لإلستثمارات والتمويلسعيد محمد راشد المشايخي

الغالبي العالمية للهندسة والمقاوالتسعيد محمد سالم العامري

مرتفعات شليم للتجارة و المقاوالتسعيد محمد سالم الكاسبي

فرع مسقط- اوكسيدنتال عمان انكربوريتد سعيد محمد سالم الهدابي

شركة المها لما وراء البحارسعيد محمد سعيد الجابري

شركة بهوان الهندسيةسعيد محمد سعيد الحارثي
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اتحاد الصرح العالمية ش م مسعيد محمد سعيد الدرمكي

جلفار للهندسة والمقاوالتسعيد محمد سعيد الرحبي

شركة ورلي عمان للهندسةسعيد محمد سعيد الرواحي

شركه واحه الجزي للتجارهسعيد محمد سعيد الشامسي

التسنيم للمشاريع المحدودةسعيد محمد سعيد الشحي

نجد االهليهسعيد محمد سعيد العامري

رأس الجنز للضيافةسعيد محمد سعيد العامري

الشركة العمانية الهندية للسمادسعيد محمد سعيد العريمي

شركة طيران السالمسعيد محمد سعيد المخيني

أس أن سي الفاالن إنكسعيد محمد سعيد المرهون

مشاريع الفقيه لالعمالسعيد محمد سعيد المعمري

شركة المها لما وراء البحارسعيد محمد سعيد المعمري

مشاريع سعيد الهنائي الوطنيةسعيد محمد سعيد الهنائي

شركة الخدمات الفنية الخاصةسعيد محمد سعيد الوهيبي

نجد االهليهسعيد محمد سعيد باوزير

شركة بهوان الهندسيةسعيد محمد سعيد ثوعار

جلفار للهندسة والمقاوالتسعيد محمد سليّم غواص

أسواق هدايا العين الذهبيةسعيد محمد سليمان الريامي

روائع الحاجر للمقاوالتسعيد محمد سليمان الوهيبي

مشاريع النجد لخدمات البيتروكيماويات ش م مسعيد محمد سهيل جداد الكثيري

سعيد بن محمد بن صالح الزعابي للتجارة والمقاوالتسعيد محمد صالح الزعابي

أنوار المجد المتحدة للطاقةسعيد محمد صالح السيابي

الي عمان للتوزيع?مركز سعيد محمد طالب العبري

التقنية للمطاطسعيد محمد عبدهللا البريكي

مشاريع سعيد المتطورة سعيد محمد عبدهللا البلوشي

أنوار المجد المتحدة للطاقةسعيد محمد علي الفرقاني

شركة مزون لأللبانسعيد محمد علي المزروعي

حلقة الشرق للتجارة ش م مسعيد محمد ناصر الرحبي

أنوار المجد المتحدة للطاقةسعيد محمد ناصر السعدي

شركه الرواحي الدوليهسعيد مرهون حميد المقبالي

شركه الشنفرى لاللمنيومسعيد مسعود خميس السيابي

التسنيم للمشاريع المحدودةسعيد مسعود سعيد الهنائي

جيت اكسسعيد مسعود سليم المزروعي

شركة المشروعات البترولية واالستشارات الفنية بتروجيتسعيد مسعود محمد العزيزي

شركة عمان لإلستثمارات والتمويلسعيد مسلم سالم الحارثي

الشركةالوطنيةالعمانيةلتنميةالثروةالحيوانيةسعيد مسلم سالم مصدع العمري

شركة الرسن توبرو االلكتروميكانيكيهسعيد مسلم سعيد البادي



الجهةاالسم  

النجمة الملكية العالميةسعيد مسلم علي المعشني

شركه ابناء الفارسي للتجارهسعيد مصبح سويدان الهاشمي

ديمة الرائدة للتجارةسعيد مطر علي الساعدي

الشركة العامة للسياراتسعيد مظفر محمد العبري

عبدهللا بن حمود بن محمد الشكيلي للتجارةسعيد منصور محمد المزروعي

شركة بيروا العالميةسعيد موسى عبدهللا البوسعيدي

سالك العالميةسعيد ناصر خلف المفرجي

أنوار المجد المتحدة للطاقةسعيد ناصر راشد الغريبي

خدمات الخليج للبتروكيماويات  والتجارةسعيد ناصر سالم الجابري

دار الصحراء للخدمات الهندسيةسعيد ناصر سالم الحجري

ماجد الفطيم هايبرماركتسسعيد ناصر سعيد الجابري

شركة مرافي أسيادسعيد ناصر سعيد الحجري

(فرع عمان)اليكنور اس اي سعيد ناصر سعيد الشكيلي

جلفار للهندسة والمقاوالتسعيد ناصر سعيد النقبي

محالت و مخبز شاطىء صحارسعيد ناصر سليمان السيفي

ش م م (الشرق األوسط)منتجعات آيتكن سبنس سعيد ناصر سيف الجابري

الشوامخ للخدمات النفطيةسعيد ناصر سيف السعيدي

شركه كاريليون علويسعيد ناصر عبدهللا الناعبي

شركة ورلي عمان للهندسةسعيد ناصر عبيد البطاشي

شركة ورلي عمان للهندسةسعيد ناصر مسعود العيسري

البروج لتقنية المعلوماتسعيد هاشل سويلم الصبحي

شركة االنوار المضيئة العالمية للتجارة والمقاوالتسعيد هالل احمد الجابري

شركة الحسن الهندسيةسعيد هندي خميس القطيطي

بنك ظفارسعيد يحيى فارح البهانته

شركة فخر لألستثمار العالميةسعيد يعقوب خميس الغافري

البرعمي لمواد البناء والتجارةسعيد يعقوب عبدهللا الخروصي

اينكوللهندسةوالتصنيع والتجارةوالمقاوالت المدنيةسعيد يوسف سعيد الجعفري

شركة محمد البرواني لخدمات النفطسعيد يوسف سعيد الصبحي

شركة حي الرحبة للتجارة والمقاوالتسعيد يوسف سعيد الكندي

المكان الساميسعيدة منير ناجي بامصير

الميــار للخدمات الفنيــــة ش م مسعيدة ناصر سليمان الريامية

شركه النبع للخدماتسعيده كايد سالم 

مؤسسة بن سمسوم للتجارهسعيده مبارك سمسوم الكعبية

مجموعة الخدمات الشاملهسعيده محمد سعيد صفرار الشحري

جلفار للهندسة والمقاوالتسفيان ثابت أحمد الحراصي

شركه برادات مطرحسفيان محمود مسلم محمود محمد 

الشركة العمانية للمشاريع الطبيةسقراط احمد درويش الصابري
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الدوسري العالميهسكينه جاويد عبدالقادر البلوشية

في.سي تي سي آي بي - سي بي آند آي سكينه عبدهللا موسى البلوشية

بهوان لهندسة المعادن والزجاجسكينه عبدهللا موسى العجمية

مدرسه الهدى الخاصةسكينه فداحسين طالب اللواتية

اينكوللهندسةوالتصنيع والتجارةوالمقاوالت المدنيةسكينه محمد حسن اللواتية

برجاتي جالس الخليجسالم سالم سلطان البوسعيدي

أنوار المجد المتحدة للطاقةسالم سالم عيسى العنقودي

شركه النبع للخدماتسالمة سالمين رمضان الهنائية

لؤلؤة الجنان الشاملةسالمة سعيد مسعود البكرية

كهالن للتجارة والمقاوالتسالمه جمعه سويد المعولية

الفجر الساطع للمشاريع الجديدةسالمه حمد سعود المالكية

الضيافه الملكية للتمورسالمه درويش ناصر الشريقية

شركة الفيافي لإلنشاءاتسالمه دليكم علي العامرية

قبس الطريق للتجارةسالمه راشد سعيد المعمرية

مؤسسة سعيد بن حمد الهاشمي للتجارةسالمه ّسالم راشد العبيدانية

أصائل السيب الجديدةسالمه سعيد سالم الحراصية

ناديه الغساني للتجارة سالمه سالم سالم الحبسية

شركة عمان لإلستثمارات والتمويلسالمه سليمان محمد الريامية

شركة عالم المسك المتحدةسالمه عامر سالم الحجرية

وزارة الصحةسالمه محمد سالم العلوية

سراب الوسمي للتجارةسالمه محمد مهناء الحسانية

شركة باشق السويق للتجارة والخدماتسالمه ناصر سالم الجامودية

توصية/ شركة قمر الشمال للتجارة ساليم جميل سالم الروشدية

الشركة العمانية للغاز الطبيعي المسالسلطان احمد جمعه الشيدي

شركة الخدمات الفنية الخاصةسلطان احمد خميس البلوشي

العربية اللوجستيةسلطان الذيب راشد البادي

رمال الصحراء للنفط والغازسلطان أحمد حمد الحبسي

شركة البروج العالميهسلطان أحمد حميد الحبسي

شركة كوريا موريا للتجارةسلطان أحمد خميس الزعابي

محمد رياض وشريكهسلطان أحمد عبدهللا الفطيسي

الخليج للحلول البتروليهسلطان حمد سالم التوبي

جلفار للهندسة والمقاوالتسلطان حمد سالم الطالعي

شركة تاول للخدمات الهندسيةسلطان حمد سالم المعمري

البروج لتقنية المعلوماتسلطان حمد سعود الرمضاني

مؤسسة السمري للتجارة والمقاوالتسلطان حمد محمد اليحمدي

شركة تنمية نفط عمانسلطان حمد مهنا الهنائي

جلفار للهندسة والمقاوالتسلطان حمدان سيف الهنائي
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أوكيو لالستكشاف واالنتاجسلطان حمود خميس الرواحي

أنجوان ش م مسلطان حمود سالم الريامي

جلفار للهندسة والمقاوالتسلطان حميد سيف الهنائي

الثلج األبيضسلطان خصيب جميع الريامي

الشوامخ للخدمات النفطيةسلطان خلف راشد المسروري

شركة الخدمات الفنية الخاصةسلطان خلف صالح العبري

شركة االنوار المضيئة العالمية للتجارة والمقاوالتسلطان خلفان حمد المعمري

شركة اعالي الخط اللوجستيةسلطان خلفان سليمان الحسني

شركة مزون لأللبانسلطان خلفان سيف الكلباني

شركة تنمية نفط عمانسلطان خليفه خلف الريامي

الثلج األبيضسلطان خليفه رمضان الزدجالي

الهيئة العامة للمياهسلطان خليفه سالم الشكيلي

التسنيم للمشاريع المحدودةسلطان خليفه سالم الغريبي

شركة المشروعات البترولية واالستشارات الفنية بتروجيتسلطان خليفه هالل الكلباني

أنوار المجد المتحدة للطاقةسلطان خميس عبدهللا الطارشي

شركة الرسن توبرو االلكتروميكانيكيهسلطان خميس محمد المزيني

الطيف للصناعات الهندسية والهياكل المعدنيةسلطان دغيش سعيد النعيمي

ركن اليقين العالميةسلطان راشد حمود السلماني

الخطوط اآلمنة للخدمات الهندسيةسلطان راشد سعيد المعني

المبتكر للنفط والغازسلطان راشد سلطان الزكواني

ميثاق الردة للتجارة والمقاوالتسلطان راشد علي البريكي

شركة بهوان الهندسيةسلطان ربيع فايل الهاجري

شهى للمــواد الغذائية والتوابلسلطان زايد راشد الجلبوبي

أنوار المجد المتحدة للطاقةسلطان زايد سالم المعمري

النجمة الملكية العالميةسلطان زايد مبارك الهنائي

المجموعة العمانية العالمية للوجيستياتسلطان زايد محمد الهنائي

شذى الخشبه للتجارهسلطان ساعد سعيد المفرجي

ابو علي الخروصي وشركاهسلطان سالم حارث بني عرابه

شركة المها لما وراء البحارسلطان سالم حمد الغيالني

عين الزين العالميةسلطان سالم حميد الغيثي

الشركة الدولية لخدمات الحاسب االليسلطان سالم راشد الحاتمي

التمدن للتطويرسلطان سالم سعيد الحارثي

جلفار للهندسة والمقاوالتسلطان سالم سعيد المقبالي

شركة عالم االحجار العالميةسلطان سالم سليم الناصري

التسنيم للمشاريع المحدودةسلطان سالم سليمان الراشدي

المركز الطبي االزرقسلطان سالم علي الغنامي

خط نمر الحديثة للتجارةسلطان سالم مبارك الحرسوسي
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شركة مزون لأللبانسلطان سالم ناصر العلوي

الراسيا للتجارةسلطان سعد موسى الجنيبي

أنوار المجد المتحدة للطاقةسلطان سعيد بدوي الحجي

فخر البحارسلطان سعيد ثابت الراسبي

العربية اللوجستيةسلطان سعيد سالم العويسي

خدمات الخليج للبتروكيماويات  والتجارةسلطان سعيد سالم المعمري

مجموعة الصيرسلطان سعيد سلطان األشخري

ترك عمان الشماليةسلطان سعيد سيف الربيعي

المسعود جون براون لخدمات الطاقةسلطان سعيد صالح الصلتي

الشركة العالمية السهلة ش م مسلطان سعيد علي الوهيبي

مؤسسة عامر سعيد جداد للتجارة سلطان سعيد مسلم جداد

مشاريع كيان الرائدةسلطان سليمان حمود الجابري

أنوار المجد المتحدة للطاقةسلطان سليمان حمود العمري

شركة الخدمات الفنية الخاصةسلطان سليمان خليفه الهاشمي

شركة بهوان الهندسيةسلطان سيف حمود المعمري

الشوامخ للخدمات النفطيةسلطان سيف خليفه الخميسي

شركة الرسن توبرو االلكتروميكانيكيهسلطان سيف راشد اليحمدي

جلفار للهندسة والمقاوالتسلطان سيف زهران اليعربي

أنوار المجد المتحدة للطاقةسلطان سيف سالم الحارثي

الخليج لالنشاءات الحديديةسلطان سيف سالم المعمري

شركة مت مكدونالد وشركاهسلطان سيف سعيد الخاطري

أنوار المجد المتحدة للطاقةسلطان سيف سعيد المحاربي

شركة سامسونج الهندسية المحدودةسلطان سيف سعيد المعمري

هيئة تنظيم الكهرباءسلطان سيف سلطان الحبسي

-شركة التسهيالت العصرية سلطان سيف سلطان الكلباني

القمر للحديد والصلبسلطان سيف سليمان الرحيلي

عمان- شركة شل للتنمية  سلطان سيف سليمان العامري

الطاقة الماسيةسلطان سيف سليمان اليحيائي

مطاعم ال داودسلطان سيف عبدهللا الراشدي

الخليج لخدمات الفحص التقنيسلطان سيف علي السيابي

(عمان)الرسن وتوبرو وشركاه سلطان سيف علي الشيباني

شركة الرواسى الشامخات للتجارةوالمقاوالت تضامنيةسلطان سيف علي المسكري

الشوامخ للخدمات النفطيةسلطان سيف محمد البوسعيدي

محسن حيدر درويشسلطان سيف محمد الخروصي

شموخ النجم العالي للتجارة ش م مسلطان سيف محمد الهديفي

عين الزين العالميةسلطان سيف محمد الوهيبي

الشركة العمانية الهندية للسمادسلطان سيف ناصر الريامي
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جرموز للتجارة والمقاوالت ،سلطان سيف يحيى العامري

شركة المشروعات البترولية واالستشارات الفنية بتروجيتسلطان شميس جمعه العمراني

شركة بهوان الهندسيةسلطان صقر سلطان الحجري

أنجاز األصالة المتحدةسلطان عابد سلطان البطاشي

أنوار المجد المتحدة للطاقةسلطان عامر مبروك الحبسي

شركة المشروعات البترولية واالستشارات الفنية بتروجيتسلطان عبدهللا الذيب الزيدي

سويزسلطان عبدهللا زاهر الشكيلي

تكنيمونتسلطان عبدهللا سلطان المقبالي

نجد االهليهسلطان عبدهللا سليمان البلوشي

سعود بهوان للسياراتسلطان عبدهللا شمالن السماحي

شركة الفاو للدواجنسلطان عبدهللا مصبح السابعي

رواسي جبل حفيت  للتجارهسلطان عبدهللا مطر البادي

م0م0شركة اليقين الوطنيه للتجاره ش سلطان عبيد حمود الحجري

مدينة خزائن األقتصاديةسلطان علي حمد القمشوعي

شركة الدانوب لمواد البناء والتجارةسلطان علي سعيد المقبالي

بي بي أو بلسسلطان علي سيف الجابري

أنوار المجد المتحدة للطاقةسلطان علي ناصر الشبيبي

الخليج لالستشارات األقتصادية والماليةسلطان عيسى سبيل البلوشي

جلفار للهندسة والمقاوالتسلطان غاشم مبارك العبيدي

الشركة الوطنية العمانية للهندسة واالستثمارسلطان غدير راشد الوهيبي

كمرون الشرق االوسط للخدماتسلطان فاضل سليمان الشكيلي

شركة المعادن الشماليةسلطان مبارك حمدان البريكي

ترك عمان الشماليةسلطان مبارك قدور المقبالي

الشركة العمانية الهندية للسمادسلطان محمد حمد المعمري

اتحاد الصرح العالمية ش م مسلطان محمد خميس المعمري

الشوامخ للخدمات النفطيةسلطان محمد راشد الشكيلي

الشوامخ للخدمات النفطيةسلطان محمد سالم السالمي

المهارات المتميزة لالنشاءات والبناء سلطان محمد سلطان الحارثي

مصنع الوادي للمياه المعدنية الطبيعيةسلطان محمد سلطان الكعبي

أنوار المجد المتحدة للطاقةسلطان محمد صالح الساعدي

شركة الخدمات الفنية الخاصةسلطان محمد طالب العزري

مشاريع العالم لتكنولوجيا وانظمه ادارة االساطيلسلطان محمد عبدهللا الحبسي

جلفار للهندسة والمقاوالتسلطان محمد عبيد الكلباني

شركة المرسى للسفر والسياحةسلطان محمد علي الشحي

عيون الشرق لجلب االيدي العاملةسلطان محمد علي الكلباني

-السرور الوطنية للتطويرسلطان محمد مسلم الحسني

شركة تأجير للتمويلسلطان محمد موسى البلوشي
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شركه السياج السلكيهسلطان محمد ميرزا آل جراح

التسنيم للمشاريع المحدودةسلطان مرزوق بخيت الغافري

دار الصحراء لخدمات الطاقةسلطان مسعود سعيد العزري

افاق المدار للتجار ةسلطان مصبح سالم الشبلي

فيولياسلطان مطر حليس الهاجري

القمر للحديد والصلبسلطان معضد سعيد الجابري

شركة مزون لأللبانسلطان نادر علي الشامسي

العالمية للشبكة التجاريةسلطان ناصر سالم التمتمي

جلفار للهندسة والمقاوالتسلطان ناصر نصرهللا الرقيشي

شركة بهوان الهندسيةسلطان هالل حمد الرواحي

شركة عمان لإلستثمارات والتمويلسلطان هالل سعيد البوسعيدي

شركة البروج العالميهسلطان هالل سعيد الرشيدي

فرع عمان- لي اسوسيت ساوث اشيا برايفت لميتدسلطان يحيى عبدهللا الهاللي

مركز سلطانسلطان يوسف مبارك الحسني

اسطورة المصنعة الوطنية للتجارة والمقاوالتسلطانه بطي راشد اليعقوبية

القنوات لألعمال واإلنشاءاتسلطانه راشد محمد المعولية

شركه االعداد العالميه للتجارهسلطانه سالم سعيد حاردان

جامعة نزوىسلطانه سالم سليمان الحاتمية

النجمة الملكية العالميةسلطانه سعيد مبارك الراسبية

هرمز للخدمات واإلستثمارسلطانه عبدهللا مرهون الهنائية

الخليج لإلنشاءات المدنية المتحدةسلطانه عبدهللا هاشل البريدعية

بن دبالن المتحده للتجاره والمقاوالتسلطانه علي دبالن المهرية

مؤسسه صقر الجنوب الحديثه للتجاره والمقاوالت سلطانه محمد بخيت صفرار

سلماء سعيد خلفان الحبسيةسلماء سعيد خلفان الحبسية

جلفار للهندسة والمقاوالتسلمان بريك شحلوب الخاطري

التسنيم للمشاريع المحدودةسلمان خلفان سعيد العلوي

شركه الصناعات الدوائيهسلمان خميس علي الفزاري

ابن داود رمضان البلوشي للتجارةسلمان داود رمضان البلوشي

شركة الخدمات الفنية الخاصةسلمان سلوم مبارك العذوبي

ابو صفوان للتجارةسلمان صالح خميس البلوشي

شركة انترناشيونال انسبكشن سيرفيسزسلمان عامر حمد الحسني

جلفار للهندسة والمقاوالتسلمان عبدهللا عيد البوسعيدي

هضاب الباطنه الهندسيةسلمان عيد مبارك العريمي

الجيد الذهبي للتجارةسلمى أحمد شيخ 

وزارة الصحةسلمى حديد سويد العلوية

سجايا لوىسلمى حسن مراد البلوشية

مركز الجودة والتوفيرسلمى درويش زايد القطيطية
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شركه النبع للخدماتسلمى زايد سويلم البدرية

شركة الرخام الذهبيسلمى سالم خميس البلوشي

ملكة الجمال الفضيسلمى سالم سليمان الحضرمية

أرض العين المتحدة للتجارةسلمى سبيل بخيت الصلتية

شهى للمــواد الغذائية والتوابلسلمى سعيد سالم المقبالية

شركة البروج العالميهسلمى صالح سعيد البلوشية

شركة الحياه للهندسه و التطوير العقاريسلمى علي سالم الدويكية

سلمى اللواتيةسلمى محمد ابراهيم اللواتية

شركة مسقط الوطنية للتطوير واالستثمارسلمى محمد عزت محمد صادق 

أطياف الشرق للمشاريع الماسيةسلمى مرهون سعيد العبرية

شركة العملة الرقميةسلمى مطر جمعه العلوية

شركة باشق السويق للتجارة والخدماتسلمى نايع خميس السعدية

قمم محوت للتجارة والمقاوالت توصيةسلوم الصغير سالم العمري

شركة سلوم الوهيبي الحديثة للتجارة تضامنيةسلوم مسلم سالم الوهيبي

المدينة الحديثة للديكور والمقاوالتسلومه مسلم سعيد النوتكية

شركة السوادي للطاقةسلوى ابراهيم ذياب سالمة 

أنوار المجد المتحدة للطاقةسلوى أحمد محمد الرزيقية

شركه النبع للخدماتسلوى سعيد عبدهللا الرحبية

مجمع  صاغر الطبيسلوى سعيد مبارك الحارثية

شركه النبع للخدماتسلوى شعبان جمعه البلوشية

جنة الدولية ش م مسلوى طارق سعيد الهنائية

الخليج للمشاريع الهندسيةسلوى علي محسن 

سنسلة الشرق األوسطسلوى مراد جمعه الشيادية

بنك إتش إس بي سي عُمـــــــــانسلوى مرهون سيف النبهانية

بن دبالن المتحده للتجاره والمقاوالتسلوى مسلم علي حشم عامرجيد

مركز االول الطبيسلوى ناصر علي الحارثية

كنتز اوفرسيزسلوى يوسف شمبيه البلوشية

مشاريع سليم بن راشد المسكري للتجارةسليّم راشد فريش المسكري

شركة الخدمات الخاصة لحقول النفطسليّم سالم علي الجنيبي

تزويد العالميةسليّم سليمان خليفه الشعيلي

أمتار لما وراء البحار سليـّم سواد حميد العاصمي

ضياء قنتب العالميةسليـّم سيف سالم المسكري

شركة المها لما وراء البحارسليم أحمد سليم الشكيري

أنوار المجد المتحدة للطاقةسليم ثاني الحبشي الخضوري

اطياب للخدمات الفنيةسليم جمعه سالم الربعاني

فيولياسليم جميل سليم الرزيقي

إينرفليكس ميدل  إيستسليم حمد سعيد الحرسوسي
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نواة التاَزرسليم حمدان سليم المشرفي

الرابطة العالميةسليم حمود حميد الجابري

الشركة العمانية الدارة المطاراتسليم حمود سليم الشكيلي

الزمرد لالعمال الحديثهسليم خلفان سعيد المعشري

إرم للخدمات الهندسيةسليم خليفه سليم المعولي

ابن الفزاري للتجارةسليم خميس سعيد الفزاري

شركة بهوان الهندسيةسليم راشد سليم العامري

أنوار المجد المتحدة للطاقةسليم سالم حمد الهاشمي

الشركة الوطنية للعسل الطبيعيسليم سالم خميس البطراني

أنوار المجد المتحدة للطاقةسليم سالم سليم الرواحي

نهضة رأس الجبل للتجارة والخدمات توصيةسليم سالم علي الدرعي

شركة الخدمات الفنية الخاصةسليم سالم علي الوهيبي

التسنيم للمشاريع المحدودةسليم سالم وني الوهيبي

التسنيم للمشاريع المحدودةسليم سعيد عبدهللا الغافري

ركن اليقين العالميه للنفط والغازسليم سعيد مرهون الهنائي

كي سي اي ديوتج للطاقةسليم سليمان شامس االغبري

سليم بن صربوخ البوسعيدى للتجارةسليم صربوخ مبروك البوسعيدي

أنوار المجد المتحدة للطاقةسليم عبدهللا سالم النجادي

بسمة الخليج الرائدة سليم عبدهللا سليم الداودي

جلفار للهندسة والمقاوالتسليم عبدهللا محمد الرحبي

سليم بن عبدهللا بن محمد الغيالني للتجارةسليم عبدهللا محمد الغيالني

أنوار المجد المتحدة للطاقةسليم علي سالم الغيالني

القرم للخدمات الزراعيةسليم مبيوع سليم 

غنتوت للنقل والمقاوالت العامةسليم ناصر سلطان العويسي

(توكو  )الشركة العمانية لالنشاءات  سليم يحيى سليّم الجنيبي

شركة نابورس لخدمات الحفر بي فيسليمان احمد علي السلماني

خط المعلوماتسليمان أحمد حمدان الحارثي

بياق لخدمات حقول النفطسليمان أحمد سليمان البرواني

جلفار للهندسة والمقاوالتسليمان أحمد سليمان الكندي

المسعود جون براون لخدمات الطاقةسليمان جمعه جميع الريامي

شركة عمان لإلستثمارات والتمويلسليمان جمعه سعيد الجامعي

أنوار المجد المتحدة للطاقةسليمان جميل حارب البلوشي

بنك عمان العربيسليمان حمد حمود الحارثي

األمجاد لإلنشاءات والهندسة والخدماتسليمان حمد خلف المقبالي

أبراج لخدمات الطاقةسليمان حمد خميس الحبسي

شركة شفرة المصدرسليمان حمد سلطان الهدابي

مرتع الحيل للتجارهسليمان حمد سليمان العامري
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تي كافين لإلستشارات الهندسيةسليمان حمد سليمان المحروقي

فرع مسقط- اوكسيدنتال عمان انكربوريتد سليمان حمد سليمان الهاشمي

مؤسسة نسايم االفراح للتجارةسليمان حمود سعيد النعماني

فهود لخدمات حقول النفط والطاقهسليمان حميد راشد السمري

مصنع النزهه للذهب و المجوهرات ش م مسليمان حميد عدوم البراشدي

العجمي للرخامسليمان خالد سليمان الكلباني

الشركة العمانية إلدارة النقل والطرقسليمان خلفان سليمان الرقيشي

شموخ ينكت للتجارة والمقاوالتسليمان خلفان عبدهللا الجابري

تكنيمونتسليمان خلفان علي الشبلي

التسنيم للمشاريع المحدودةسليمان خلفان مرهون الرحبي

أنوار المجد المتحدة للطاقةسليمان خلفان ناصر الرقيشي

أوكيو لالستكشاف واالنتاجسليمان خلفان ناصر الشرجي

في.سي تي سي آي بي - سي بي آند آي سليمان خليفه سالم الكندي

مؤسسة االنصاري التجاريةسليمان خليفه فاضل الغداني

جلفار للهندسة والمقاوالتسليمان خليفه محمد الشهومي

فيولياسليمان خليفه محمد الكندي

بــــــاور نمــــــرسليمان خميس حسن البلوشي

الخط المثالي للمشاريع الشاملةسليمان خميس سالم القصابي

شركة الرسن توبرو االلكتروميكانيكيهسليمان خميس عبدهللا البلوشي

شركة بهوان الهندسيةسليمان درويش سليمان السليمي

أجواء النجوم للمقاوالت البناءسليمان راشد حسن الخاطري

افيردا إلدارة النفاياتسليمان راشد سليمان الغداني

جلفار للهندسة والمقاوالتسليمان راشد علي الصبحي

شركة صناعة الكابالت العمانيةسليمان زهران محمد الشامسي

تشاينا ايليفنث لإلنشاءات الكيميائيةسليمان سالم جمعه البدوي

الشوامخ للخدمات النفطيةسليمان سالم خلفان التوبي

شركة الخدمات الفنية الخاصةسليمان سالم خلفان السيابي

فينوس للهندسة والخدمات سليمان سالم سعيد الحوسني

نخيل العفية للتجارة والمقاوالتسليمان سالم سعيد المنجي

جامعة صحارسليمان سالم سليمان الرحبي

(فرع عمان)دبليو إس بي العالمية سليمان سالم سليمان العاصمي

الشوامخ للخدمات النفطيةسليمان سالم سليمان العمري

داؤاد بن سليمان بن سالم القاسمي للتجارة والمقاوالت  ش م مسليمان سالم سليمان القاسمي

مؤسسة نسائم معول للتجارة والمقاوالتسليمان سالم عامر العبري

االول الوطنية للتنظيفسليمان سالم عبدهللا العيسري

(القيد مرهون )شركة المزيونة للمياة المعدنية سليمان سالم علي الناعبي

سعود بهوان للسياراتسليمان سالم عيسى السيابي
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الكوادر لمعدات وخدمات النفطسليمان سالم محمد الرواحي

البروج لتقنية المعلوماتسليمان سعيد ثاني الحبسي

جامعة البريميسليمان سعيد حبيب الكيومي

أنوار المجد المتحدة للطاقةسليمان سعيد حمد البوسعيدي

السهم األسود للتجارة                     ،سليمان سعيد حمد الغافري

أنوار المجد المتحدة للطاقةسليمان سعيد خليفه الهطالي

منتجع تالل مسقطسليمان سعيد سليمان البلوشي

وير سوليوشنزسليمان سعيد سليمان الرواحي

شركة الرسن توبرو االلكتروميكانيكيهسليمان سعيد سليمان الرواحي

افيردا إلدارة النفاياتسليمان سعيد سليمان السعيدي

شركة الخدمات الفنية الخاصةسليمان سعيد سليمان الشعيلي

أنوار المجد المتحدة للطاقةسليمان سعيد سليمان المفرجي

رؤية الخليج المتكاملة للتجارةسليمان سعيد سويد الشميسي

شركة المفاتيح الكهربائية المتطورة ش م مسليمان سعيد منصور الحراصي

المؤسسة العامة للمناطق الصناعيةسليمان سليّم سليمان األغبري

ابو ازهر الخروصي للتجارهسليمان سيف بدر الخروصي

التسنيم للمشاريع المحدودةسليمان سيف حمد العامري

أنوار المجد المتحدة للطاقةسليمان سيف علي الشكيلي

كمرون الشرق االوسط للخدماتسليمان سيف ناصر الهنائي

شركة صيانة المعدات الثقيلة والتجارهسليمان شامس سليمان الدفاعي

شركة الصناعات العربية للمشاريعسليمان صبيح سالم الهنائي

م0م0اتحاد السيارات العربيه والتجارة   ش سليمان طالب سليمان الغافري

الشركة الوطنية العمانية للهندسة واالستثمارسليمان عامر راشد الناصري

أبو العهد الراجحي للتجارهسليمان عامر سعيد الراجحي

شركه سوجكس عمانسليمان عامر سليمان العزري

الطاؤوس للخدمات الصناعيهسليمان عبدالسالم سليمان الرواحي

التسنيم للمشاريع المحدودةسليمان عبدهللا خلفان التوبي

مراسي الخليج للهندسة سليمان عبدهللا سعيد السلماني

الشركة الوطنية العمانية للهندسة واالستثمارسليمان عبدهللا سليمان الزدجالي

أنوار المجد المتحدة للطاقةسليمان عبدهللا سليمان الصبحي

جلفار للهندسة والمقاوالتسليمان عبدهللا سليمان المشرفي

التسنيم للمشاريع المحدودةسليمان عبدهللا سيف الحضرمي

شركة بهوان الهندسيةسليمان عبدهللا سيف الخروصي

المتحدة الوطنية لألعمال وخدمات حقول النفطسليمان عبدهللا سيف العوفي

الي عمان للتوزيع?مركز سليمان عبدهللا علي المطروشي

أنوار المجد المتحدة للطاقةسليمان عبدهللا محمد الغافري

الرمح الذهبي للتجارةسليمان عبدهللا هاشل الجرداني
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شركة بهوان للمقاوالتسليمان علي سالم الجهوري

شركة ورلي عمان للهندسةسليمان علي سليمان البيماني

الغانم كوبرا تداجوا سوجيتز للطاقة والمياهسليمان علي سليمان الدرعي

بالد المعادنسليمان علي سليمان العدوي

نزوى المتكاملة للعقاراتسليمان علي صالح المسكري

(القيد مرهون  )لولو مسقط للتسوق السريع سليمان علي محمد الظهوري

الريف المشمس للتجارة والمقاوالت ش م مسليمان عيسى سليمان الشعيلي

التقنية الرباعيةسليمان غالب سليمان النعماني

(القيد مرهون  )لولو مسقط للتسوق السريع سليمان مبارك خميس السعدي

أبراج لخدمات الطاقةسليمان مبارك سليمان البلوشي

الدريز للمنتجات االسمنتيةسليمان مبارك ناصر المالكي

شركة عمان لإلستثمارات والتمويلسليمان محمد حارث التوبي

شركة بهوان الهندسيةسليمان محمد حمد السعيدي

إنتاجسليمان محمد سرور الحضرمي

الموج االبيض الالمعسليمان محمد سعيد المقبالي

الخليل للضيافةسليمان محمد سالم النبهاني

اضواء البله للتجارهسليمان محمد سليمان البلوشي

أنوار المجد المتحدة للطاقةسليمان محمد سليمان الراشدي

الشركة الوطنية العمانية للهندسة واالستثمارسليمان محمد سليمان الكمزاري

البروج لتقنية المعلوماتسليمان محمد سليمان المعمري

أنوار الحليو للتجارة والمقاوالتسليمان محمد سليمان الهنائي

مناظر مجان الدوليةسليمان محمد عبدهللا العدوي

شركة المها لما وراء البحارسليمان محمد عبدهللا العدوي

الشركة الوطنية العمانية للهندسة واالستثمارسليمان محمد عبدهللا الكمزاري

صدى الشبابسليمان محمد عبدهللا المقرشي

شركة الخدمات والتجارة والمقاوالت ش م مسليمان محمد يحيى العدوي

دار الغرب العصريةسليمان محمود سليمان العزيزي

أبو داود الدولية للتجارةسليمان مرهون راشد الخنبشي

المتحدة لالسماكسليمان مسلم سليم الجنيبي

شركة اثير البنادر للتجاره والمقاوالتسليمان مسلم عبدهللا الحجري

مخبز الكوثر الحديثسليمان مكتوم سالم الوهيبي

الشركة الوطنية العمانية للهندسة واالستثمارسليمان موسي صالح البلوشي

نسيم ابراء لخدمات التنظيف تضامنيةسليمان ناصر محمد المسكري

أنوار المجد المتحدة للطاقةسليمان نبهان سلطان السلطاني

أنوار المجد المتحدة للطاقةسليمان هالل نصير الحمحامي

الجبل األخضر الشاهق للتجارةسليمة خادم سويد الجابرية

مؤسسة عمرانسليمة ساعد علي الزكوانية
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منارة الزهور للتجارةسليمة مصبح ضحي القطيطية

غزال الدار العالميةسليمه بخيت خلفان الشيدية

ابن بشير الحديثة ش م مسليمه بشير سعيد الهنائية

القرش الرائدة للتجارة والمقاوالتسليمه جمعه صالح الهاجرية

شركة باشق السويق للتجارة والخدماتسليمه جمعه علي المنذرية

سهول األفراض الوطنية للتجارةسليمه حمد خميس المنورية

سالسل الشرق الذهبيةسليمه حمود سعيد السنيدية

خطوط الشرقية لألعمال الحديثةسليمه خنيفر سعيد الحجرية

سولوسيس للمقاوالت والهندسةسليمه سالم حمد المكتومية

مصنع عمان للعطور ومستحضرات التجميل ش م مسليمه سالم محمد الحسينية

خياط الرباط لالزياءسليمه سعيد حمود المسلمية

شركة أسواق الميـــرةسليمه سعيد مسلم الحرملية

محسن حيدر درويشسليمه سعيد مصبح الرحبية

رمال الغبرة لألعمالسليمه سعيد هويشل الشكيلية

مؤسسة شمس الجوابي الساطعة للتجارةسليمه صالح حمد الكاسبية

شركة تنمية نفط عمانسليمه عامر سعد المبسلية

وزارة التربيه والتعليمسليمه عبدهللا راشد الكلبانية

شركة فالمنجو الحديثةسليمه عبدهللا سعيد النوفلية

ابن المغيري للتجارةسليمه عبدهللا محمد العيسرية

مشاريع فتح الخير المتكاملةسليمه مبارك سعيد النوفلية

شركة عمان شابورجيسليمه محمد خلفان الحبسية

سرعة الزمن للتجارةسليمه مرهون قنين المحرزية

شركة االرض الدوليةسماح أحمد راشد الزعابية

الشركة العامة للسياراتسماح جاسم محمد العجمية

وزارة الصحةسماح خميس بشير الحرملية

عيادة الطفل السعيدسماح سالم مسلم الحبسية

الطموح لتقنية المعلوماتسماح سالم ناصر السالمية

يدسماح سليمان سعيد الغافرية التَْعليم االّكِ

شركة سوكاتسماح عبدهللا سالم المعولية

شركة عمان لإلستثمارات والتمويلسماح مبارك زايد السيفية

شركة مسقط الوطنية للتطوير واالستثمارسماح محمد سيف المعمرية

شركة كهرباء مزونسماح محمد ناصر السعدي

برج الصلمة للتجارةسماح مرهون خلفان النيرية

أجنحة الشمال الجديدةسماهر زاهر محسن الحراصية

الرؤية للتامينسماهر سالم محمد االسماعيلية

شركة صيانة المعدات الثقيلة والتجارهسمح سعيد خلفان الفليتي

بي جي بي لخدمات النفط والغازسمر حمد سيف القنوبية
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مركز القبائل للتخفيضاتسمر سالم راشد السعدية

الشركة العالمية لتقنية المعلوماتسمر سالم علي العبرية

سيح السرية للهندسةسمر سيف سرور العفيفية

شركة نيكلسون جونس وشركاه لالستشارات الهندسيهسمر سيف مهنا الصوافية

الخليجيه لخدمات الطاقهسمر يحيى أحمد العيسرية

األتحاد لخدمات المطاعمسمره عبدالمجيد محمد البلوشية

صدى لتطوير األعمال.سمعان جميل شكري 

معهد التدريب التقني واالداريسمية جمعه عبدهللا الشحية

شركه النبع للخدماتسمية سالم حارب الرواحية

شركه النبع للخدماتسمية سلمان قاسم العجمية

شركة أحمدي للتجارةسمير جميل جمعه الكثيري

كي سي اي ديوتج للطاقةسمير سالم حمود العاصمي

التسنيم للمشاريع المحدودةسمير سالم راشد المقرشي

االنس المتكاملة للتجارة سمير سالم سعد البوسعيدي

حديقة المرح.سمير سعيد جميل 

شركة عمان لإلستثمارات والتمويلسمير سعيد حسن الصواعي

بنك إتش إس بي سي عُمـــــــــانسمير سيف محمد العبري

أنوار المجد المتحدة للطاقةسمير طالب خلفان الفضيلي

شركة الخدمات الفنية الخاصةسمير عامر عبيد الشكري

شركة الكساء الدوليةسمير عبدالرسول اللبخش البلوشي

الفطيم اتو سنترزسمير عبدالستار عبدالرحمن 

الشركه المتطوره لتقنية النفطسمير عبدالكريم عيدوك البلوشي

الخياط العربي الممتاز الجديدسمير علي سعيد الناعبي

دولفين للرديترات  وأنظمة التبريدسمير عمر عثمان البلوشي

شركة سنان للرفع الثقيلسمير عيسى عثمان البلوشي

مركز رامز للتسوقسمير فارس سعيد الوحشي

وذر فورد دريلنج انتر نا شيونال عمانسمير لياقت ولي محمد البلوشي

نسيم الشرق المتميزةسمير مبارك سليمان البلوشي

الحديثة للخدمات النفطيةسمير محمد سليمان الفارسي

نخل المتميزةسميرة سالم علي الكلبانية

شركه الرواحي الدوليهسميرة سالم مرهون الرواحية

العامرات للتسويقسميرة عمر شيروه الزدجالية

شركه الصقر والفيروز الهندسيه للتجاره والمقاوالتسميره أحمد محمد صفرار

أيوب وشريكه للتجارةسميره حمد سيف الشيدية

ابراهيم بن حمود االسماعيلي للتجارةسميره حمود محمد االسماعيلية

شركه النبع للخدماتسميره خلفان خميس الشكيلية

مشاريع الحلم الذهبي الرائدةسميره خميس ربيع العريمية
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قبس الطريق للتجارةسميره خميس سرور العلوية

السماء المشرقهسميره خميس عبدهللا أوالد ثاني

المجموعة العمانية الدوليةسميره خميس معيوف اليعربية

أصول الخليج الدولية سميره رحيم بخش شير محمد البلوشية

الشركة الدولية لصناعات البوليسميره سالم سيف الراشدية

شركة عمان لإلستثمارات والتمويلسميره سالم عبدهللا الراشدية

الحزمة الحقيقية الذهبية للتجارةسميره سعيد حمود الرحبية

شركة الصناعات العربية للمشاريعسميره سعيد سرحان الحبسية

مشاريع غريب السعدي للتجارةسميره سعيد شنين المزينية

شركة عمان لإلستثمارات والتمويلسميره سعيد مبارك المغيرية

جنائن السويق المتميزة للتجارة والمقاوالتسميره سعيد محمد الرواحية

عين الزين العالميةسميره سعيد ناصر الشيبانية

المنتدى الحديث للطباعة والترجمة والخدماتسميره سيف سبيح الشبلية

شركه النبع للخدماتسميره شمبيه خميس البلوشية

فرع عمان - (عثمان احمد وشركاه )المقاولون العرب سميره صالح سلطان القاسمية

كلية الشرق االوسطسميره عامر حميد الخيارية

(متاليف)-الشركة األمريكية للتأمين على الحياهسميره عبدالرحمن قاسم الزدجالية

البنك االهليسميره عبدهللا راشد اليحيائية

الشركة العامة للسياراتسميره عنتر سالم الشكيلية

شركة الشرقية الوطنيةسميره محمد خميس العريمية

أنوار المجد المتحدة للطاقةسميره هوب دشوك البلوشية

شركة المواكب الوطنية للتجارة والمقاوالتسميه حفيظ علوي آل ابراهيم

المجموعة العمانية الدوليةسميه حمد سالم األغبرية

الركائز العالميةسميه حمد سالم العامرية

أن أم سي للرعاية الصحيةسميه حمد سالم الفارسية

شركة طيران السالمسميه خميس سيف الحارثية

مركز القبائل للتخفيضاتسميه خميس مسلم البوسعيدية

مدرسة إدراك المستقبل لتحفيظ القرآن الكريم الخاصةسميه سالم حسن المقيمية

مستشفى الرفاعةسميه سالم حمد الرشيدية

التكنلوجيا المتطورة لالكترونيات ش م مسميه سالم سعيد البلوشية

أوان لتجارهسميه سالم مانع الجهورية

شركة الشرق االوسط النظمة المعلوماتسميه سليم محمد الشندودية

ابتهاج مسقط للتجارة والمقاوالتسميه صالح جمعه المخينية

أطياب لتكنولوجيا األغذية والخدمات التجاريةسميه طالب سليمان الشقصية

مشاريع غريب السعدي للتجارةسميه عامر حميد الريامية

الشرق االوسط للموضه واالزياءسميه عبدالرحمن جار شمبيه 

مشاريع العالم لتكنولوجيا وانظمه ادارة االساطيلسميه عبدالعزيز محمد الحارثية
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الصراف الجديد.سميه عبداللطيف عبدالوهاب 

افيردا إلدارة النفاياتسميه عبدهللا احمد الشنفرية

شركة اكتمال للتجارةسميه عبدهللا مسعود الهنائية

(جينتكو  )الشركة العامة للتجارة والكهرباء سميه علي خلفان الكندية

أركان لإلنشاءاتسميه علي سالمين الرصادية

وزارة الصحةسميه محمد سيف الجابرية

الشركه الوطنيه للتمويلسميه مسعود هالل الشرجية

مسقط للمشاريع المتقدمةسناء ابراهيم داود الزدجالية

سناء بنت جمعه الحبسية للتجارةسناء جمعه هديب الحبسية

زهرة اللوز للتجارةسناء حميد ناصر الشبيبية

بابل العالميهسناء خلفان سحلوف المعولية

محالت السيابى ش م مسناء خميس ناصر السيابية

مستشفى الرفاعةسناء زاهر سعيد الناعبية

شركة  مسقط للغازاتسناء سالم سعيد الرواحية

اوبار المتحدة للخدمات والتجارةسناء سالم محمد البوسعيدية

شركة الحسن الهندسيةسناء سعود محمد الرحبية

مطاعم ال داودسناء سعيد سليّم الوهيبية

تالل وادي الحواسنة للتجارةسناء سعيد مرهون المعمرية

مريم بنت سيف بن عبدهللا الحراصي للتجارهسناء سليم عبيد المنورية

النجمة الملكية العالميةسناء شعبان سعيد بيت شيرطان

سهول محضة للتجارةسناء صالح سالم المعمرية

شركةمكه للتجارةسناء عبدهللا محي الدين باعبود

أشبيليه للخدمات العامهسناء علي سليمان الشكيلية

الجديدة العالمية للتجارةسناء علي شاشوك البلوشية

شركة معالم سدود وادي نام للتجارة توصيةسناء علي عبدهللا العامرية

شهى للمــواد الغذائية والتوابلسناء محمد خلفان الغسينية

الشركة الوطنية للتأمين على الحياة والعامسناءهللا الل محمد محمدكريم البلوشي

أنوار المجد المتحدة للطاقةسنان حمود ناصر السوطي

أنوار المجد المتحدة للطاقةسنجور جمعه سنجور البلوشي

البركة للخدمات النفطيةسنح عامر احمد الغيالني

سويس بورت عمانسند ابراهيم حاجي الزدجالي

نيسان العربيهسند حميد سند اليحيائي

شركة بهوان الهندسيةسند خميس حميد الجنيبي

الزواوي لتقنية الطاقة الهندسيةسند خميس راشد الجمري

عمان- شركة شل للتنمية  سند راشد خميس الرزيقي

شركه الشنفرى لاللمنيومسند ربيع صبيح الرحبي

العالمية لتقنية الحفرسند سعد سعيد الشكيلي
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أنوار المجد المتحدة للطاقةسند سعيد عبدهللا الجعفري

الزواوي لتقنية الطاقة الهندسيةسند سيف مبارك الرحبي

سلطان بن سعود بن أحمد الشيذاني للتجارةسند علي جميع الهنائي

شركة الرسن توبرو االلكتروميكانيكيهسند علي عبدهللا المشايخي

البنك االهليسندس خميس مبارك الكيومية

مخزن مهدىسندس عباس صالح العجمية

مؤسسة الطائر الحديثة للتجارةسندس عباس عمبر المسكرية

االبتكار للتقنية المعلوماتيهسندس محمد عبدهللا السراي العلوي

جلف بيرسونالسنه مراد جمعه البلوشية

راجافان للتكنولوجياسنيه مبارك حميد السيابية

شركة محور االرض الدولية للتجارةسهام احمد محمد الشنفرية

يــــاس لالسـتـشـارات الـهـنـدسـيـةسهام حميد علي الهاشمية

سهول الفيحاء للتجارةسهام خميس بلوشي العامرية

شركة عمان لإلستثمارات والتمويلسهام خميس مبارك العوفية

طيوف الشرقيه لالعمالسهام سبيت مبروك الغيالنية

الشركة العمانية إلتصاالت المستقبلسهام سعيد منصور العامرية

قصر النعمان لالفراح والمؤتمراتسهام سليمان سعيد البلوشية

نزوى الحديثة للخدمات النفطيةسهام سيف سليمان السليمانية

شركة االدراك للتجاره والمقاوالتسهام علي حسين البلوشية

مؤسسة المرعي للتجاره والمقاوالتسهام عوض مبروك الشيرار

النجمة الملكية العالميةسهام فرج عوض بيت شيرطان

رواسي لخدمات النفطسهام محمد علي الجابرية

شركة المدينة للتأمينسهام مسلم قاسم البوسعيدية

الواسط العالميةسهام ناصر محمد السموم

االزياء الشامله للبيع بالتجزئهسهى خميس سليمان الشيدية

بنك ظفارسهى سيف سليّم العامرية

نجم العامرات الجديد الدولية ش م مسهير محمد سندوه البلوشية

شركة اتحاد الخليج للتجاره والمقاوالت توصيةسهيل أحمد بخيت مسن

شركة بالد السالم للخدمات الطبية ش م مسهيل بخيت مسلم قهور المهري

شركة الحسن الهندسيةسهيل جمعه علي المشيفري

محسن الرزيقي للتجارةسهيل سالم فايل المسكري

ركن اليقين العالميةسهيل سعود سعيد الدغيشي

شركة المطاعم السياحية العالميةسهيل سالم سليم المياحي

أوكيو للمصافي والصناعات البتروليةسهيل شيرمحمد مراد الرئيسي

شركة الصناعات العربية للمشاريعسهيل صالح محمد العبري

مؤسسة أثال للتجاره والمقاوالتسهيل عامر سالم العمري

خدمات تكنولوجيا اإلنشاءات المتطورةسهيل محمد عبيد الشرقي
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مؤسسة الطائف العصرية للتجارةسهيل مسلم سعيد خميس العامري

مؤسسة سهيل مسلم علي زعبنوت للتجارةسهيل مسلم علي زعبنوت

الصفاء لألغذيةسهيل ناصر سهيل غواص

محسن حيدر درويشسهيل هويدى سليمان الهوتي

مشاريع المسافر الوطنيةسهيله أحمد حمود الخروصية

الشرق العالميهسهيله خميس مرهون الرشيدية

المهائل للخدمات التجاريةسهيله سالم خميس الجلبوبية

شركة ميدان الشرقية للخدماتسهيله سعيد حمد البروانية

الشركة الوطنية للصناعات الدوائيةسهيله طالب عرفه بيت عبدالغفور

كي اند ام انترناشونال مسقطسهيله عبدالحميد غالم البلوشية

شركة مزون لأللبانسهيم محمد مراد 

االزياء الشامله للبيع بالتجزئهسوزان راشد سالم الحوسنية

مرايا صحار للتجارةسوسن خلفان خميس الكندية

المتحدة الدارة المنشآت والخدماتسوسن سليمان سالم اليعقوبية

القالئد الرائعة للتجارةسوسن سيف عبدهللا العبرية

مدرسه الهدى الخاصةسوسن محمد حمد المحاربية

داية العالميةسوسن محمد علي العجمية

مشارق مسقط للتجارةسوالف سيف خلفان البهالنية

األصالة إلدارة الفنادق والمنتجعاتسونارأحمد نصيرأحمد جان محمد 

الشركة الدولية لخدمات الحاسب االليسونية حميد سالم الخروصية

نخيل العفية للتجارة والمقاوالتسويد سنجور سويد االخزمي

زاهب لألغذيةسويد مسعود راشد اليعربي

راك العالميةسويدان عبدهللا سويدان الحكماني

مشاريع ابن جمعه سويلم للتجارةسويلم جمعه سويلم العلوي

أنوار المجد المتحدة للطاقةسويلم سعيد سويلم السعدي

أنوار المجد المتحدة للطاقةسويلم صالح سويلم العلوي

أبالتوسيف ابراهيم سيف العادي

أسواق هدايا المعمورة ،،سيف احمد محمد المعمري

شركة الدقم للخدمات الفنية المميزةسيف العبد سيف المالكي

جلفار للهندسة والمقاوالتسيف أحمد سليمان المنجي

أبالتوسيف أحمد سيف الشيباني

شركه سوجكس عمانسيف أحمد نغيص الهاشمي

سيف المجعلي محامون ومستشارون في القانونسيف ثابت حمد المجعلي

شركة عمان شابورجيسيف حارب سالم السعدي

شركة ابراج الحمض للتجارهسيف حماد حامد السالمي

شركة الرسن توبرو االلكتروميكانيكيهسيف حمد حمود المحروقي

الجرادي الوطنية ش م مسيف حمد خميس الجرادي
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جلفار للهندسة والمقاوالتسيف حمد سعيد الحبسي

االتحاد المتوسط للتجارةسيف حمد سليمان البوسعيدي

مؤسسة السيرة للتجارة والمقاوالتسيف حمد سويد البادي

عمان للبيانات الرقميةسيف حمد سيف الخائفي

مطاعم ال داودسيف حمد سيف المسروري

شركة مسقط لتوزيع الكهرباءسيف حمد عبدهللا البراشدي

جلفار للهندسة والمقاوالتسيف حمد عبدهللا الحارثي

لمسات الفنية للمقاوالت توصيةسيف حمد ناصر الهديفي

مؤسسه إبراء للخدمات التجاريةسيف حمود حبيب المقيبلي

شركة الحسن الهندسيةسيف حمود سعيد الشهيمي

(توكو  )الشركة العمانية لالنشاءات  سيف حمود سيف الشبيبي

عبر المضيقسيف حمود محمد الطوقي

شركة المقاوالت المصريه فرع مسقطسيف خلفان خديم المقبالي

التسنيم للمشاريع المحدودةسيف خلفان سالم الحبسي

نبع الشرق االوسط الشاملهسيف خلفان سيف العلوي

هال للخدماتسيف خلفان ناصر السالمي

ركن اليقين العالميةسيف خليفه ابراهيم السالمي

أنوار المجد المتحدة للطاقةسيف خليفه محسن السيابي

التكنولوجيا الفائقه للخدماتسيف خميس سعيد العتبي

جبال العق للتجارة والمقاوالتسيف خميس سيف الحارثي

الطيف للصناعات الهندسية والهياكل المعدنيةسيف راشد حمدان الكعبي

تزويد العالميةسيف راشد سالم الجابري

التسنيم للمشاريع المحدودةسيف راشد سالم السعيدي

الطيران العمانيسيف راشد سيف العيسائي

جلفار للهندسة والمقاوالتسيف سالم ثني العبري

شركة خدمات النفط المتكاملة المحدودةسيف سالم حمود البرطماني

مـــــركــــز رواء للـــتــــأهيلسيف سالم حمود الرقيشي

شركة الرسن توبرو االلكتروميكانيكيهسيف سالم خلفان الوهيبي

القمر للحديد والصلبسيف سالم سرحان المقبالي

الطاؤوس للخدمات الصناعيهسيف سالم سعيد الحراصي

قمرة للتجارةسيف سالم سعيد الخصيبي

شركة خدمات هيماء للتجارة و المقاوالتسيف سالم سيف العامري

روابط الصلب للتجارةسيف سالم سيف الوهيبي

مؤسسة الجوهرة الوطنيةسيف سالم عبدهللا الحوسني

العربية اللوجستيةسيف سالم علي الحاتمي

شركة االنوار المضيئة العالمية للتجارة والمقاوالتسيف سالم علي المقبالي

اسوار العقر الوطنية للتجارةسيف سالم محمد المزروعي
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شركة بهوان الهندسيةسيف سالم مطر الجابري

شركه الشنفرى لاللمنيومسيف سعيد حمود الحراصي

جلفار للهندسة والمقاوالتسيف سعيد حمود السالمي

في.سي تي سي آي بي - سي بي آند آي سيف سعيد خالد الرشيدي

أنوار المجد المتحدة للطاقةسيف سعيد خميس الحبسي

جلفار للهندسة والمقاوالتسيف سعيد راشد العيسائي

مشاريع بن سعيد المتقدمةسيف سعيد سالم العيسائي

شركة كهرباء مزونسيف سعيد سالم المسروري

اينكوللهندسةوالتصنيع والتجارةوالمقاوالت المدنيةسيف سعيد سلطان المعمري

شركة بيروا العالميةسيف سعيد سليّم الشبلي

سما الملتقى المتحدة للتجارة والمقاوالت  سيف سعيد سويد البادي

أنوار المجد المتحدة للطاقةسيف سعيد سيف الرحبي

أنوار المجد المتحدة للطاقةسيف سعيد سيف السعدي

تغليف للصناعاتسيف سعيد علي الطورشي

سكيبرسيف سعيد علي العوائد

أنوار المجد المتحدة للطاقةسيف سعيد محمد الحبسي

بهوان سايبرتكسيف سعيد محمد العامري

جلفار للهندسة والمقاوالتسيف سعيد محمد المكتومي

اينكوللهندسةوالتصنيع والتجارةوالمقاوالت المدنيةسيف سعيد مسعود المعمري

شاطئ مسقط إلدارة العقاراتسيف سعيد مسلم الحرملي

واحة االبداع المتحدةسيف سعيد هالل الحبسي

أنوار المجد المتحدة للطاقةسيف سلطان حافظ الحبسي

التسنيم للمشاريع المحدودةسيف سلطان سعيد النعماني

شركة أحمدي للتجارةسيف سلطان سيف البكري

جلفار للهندسة والمقاوالتسيف سلطان سيف الحراصي

منتجع برالجصهسيف سلطان صالح الزعابي

شركة المشاريع الكبيرةسيف سلطان نشران الشعشعي

العالمة الشاملةسيف سليمان حمد السريري

فنادق العذيبةسيف سليمان خلفان الحارثي

ريم القرط للتجارةسيف سليمان سعيد الغافري

وذر فورد دريلنج انتر نا شيونال عمانسيف سليمان سيف المبسلي

(فرع عمان)بيكو انترنشنال سيف سليمان سيف المنذري

المجموعة العمانية الدوليةسيف سليمان محمد العبري

طالل بن سالم الجابري وشريكه للتجارهسيف سليمان ناصر الفراجي

امداد الباطنة لخدمات البيئةسيف صالح مبارك الضبعوني

شركة أبراج الباطنة المتألقة للتجارة والمقاوالتسيف صالح محمد السهي

شركة الرسن توبرو االلكتروميكانيكيهسيف عامر خميس العيسائي
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شليم الدوليهسيف عامر سعيد الحبسي

وحدة التصميم الهندسيسيف عامر سعيد الحسيني

الحديثة للخدمات النفطيةسيف عامر سلوم الدرعي

الجدارة للحلول التجاريةسيف عامر سيف اللمكي

جلفار للهندسة والمقاوالتسيف عامر سيف الهنائي

أنوار المجد المتحدة للطاقةسيف عامر هالل الجابري

المتحدة لالسماكسيف عبدهللا حمد الجنيبي

شركة مسقط لاللكترونياتسيف عبدهللا حمد السعيدي

شركه روافد السويق الذهبية للتجاره والمقاوالتسيف عبدهللا سالم العامري

شركه كاريليون علويسيف عبدهللا سليمان الرواحي

فرع عمان- انجينيرنج بروجكت انديا ليمتدسيف عبدهللا سليمان الشكيلي

هوفينكونس وشركاهسيف عبدهللا صالح العبري

في.سي تي سي آي بي - سي بي آند آي سيف عبدهللا عبدالرحمن الجابري

اتحاد الصرح العالمية ش م مسيف عبدهللا محمد الجابري

التسنيم للمشاريع المحدودةسيف علي حمدان الدرعي

خدمات الخليج للبتروكيماويات  والتجارةسيف علي خميس المطاعني

شركه الشنفرى لاللمنيومسيف علي راشد الغساني

أنوار المجد المتحدة للطاقةسيف علي سالم الذيابي

شركة الحسن الهندسيةسيف علي سالم الصبحي

جلفار للهندسة والمقاوالتسيف علي سعيد الصارخي

شركة مسقط للصناعات الحديديةسيف علي سيف المعمري

شركة النهضة العمانيةسيف علي سيف الوهيبي

الشركة الوطنية للصناعات الدوائيةسيف علي عبدهللا الكندي

أنوار المجد المتحدة للطاقةسيف علي ناصر الشقصي

شركة الخدمات الفنية الخاصةسيف علي ناصر الهنائي

الشركة العمانية الهندية للسمادسيف غانم سالم العامري

مسقط/الشركة العمانية لشراء الطاقة والمياهسيف فاروق سيف المعولي

اإلتحاد لألغذيةسيف قاسم سيف الحربي

الثقة الشاملة للتجارةسيف قول محمد جان محمد البلوشي

هايفلكس لخدمات المياهسيف مبارك سعيد الشقصي

ماجد الفطيم هايبرماركتسسيف مبارك سيف المقبالي

صخور االسرار للتجارةسيف محمد بدر المعمري

شركة الواحة للتجارة والمعداتسيف محمد حمود الشكيلي

في.سي تي سي آي بي - سي بي آند آي سيف محمد حميد البريكي

سماء بوشر سيف محمد سالم الحجري

الكوادر لمعدات وخدمات النفطسيف محمد سعيد المحاربي

جندال شديد للحديد والصلبسيف محمد سلطان الربيعي
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عابر الصحراء الفنية سيف محمد سليم الخروصي

البنك االهليسيف محمد سيف الصباحي

بابل للخدمات الطبيـــــــة ،،سيف محمد سيف العامري

شركة تاول للخدمات الهندسيةسيف محمد سيف العامري

أنوار المجد المتحدة للطاقةسيف محمد سيف العزواني

دار الصحراء لخدمات الطاقةسيف محمد سيف العميري

شركة المها لما وراء البحارسيف محمد عبدهللا الشعيلي

الطاؤوس للخدمات الصناعيهسيف محمد علي البوسعيدي

شركه الشنفرى لاللمنيومسيف محمد علي السعيدي

الشداد الذهبي للتجارةسيف محمد علي القتبي

جبال خور السيابي للمقاوالتسيف محمد مفتاح الحمداني

الخليج للحفرسيف محمد ناصر البحري

فهود لخدمات حقول النفط والطاقهسيف محمد ناصر الحجري

شركه سوجكس عمانسيف محمد ناصر السناوي

قلعة الدولية المتكاملةسيف محمد ناصر القيضي

الرموز الوطنية فيولياسيف محمود سيف بني عرابه

شركة المقاوالت المصريه فرع مسقطسيف مرهون حمد الحوسني

مؤسسة السمري للتجارة والمقاوالتسيف مسعود محمد الريامي

شركة المدينة للتأمينسيف مسعود مشيمل السعدي

االفق للهندسة والخدمات الفنيةسيف منصور ناصر الحبسي

تاليس ُعمان ش م مسيف مهنا سيف النبهاني

ابو تركي للتجارة المحدودةسيف موسى سيف البلوشي

الرؤية الممتازة العالميةسيف ناصر خلفان الجابري

مشاريع روابي الغبره الحديثهسيف ناصر سالم الحسني

أنوار المجد المتحدة للطاقةسيف ناصر سيف الجهوري

شركة بهوان الهندسيةسيف ناصر سيف الشامسي

سور النصر للمقاوالتسيف ناصر مبارك الجابري

اتحاد الصرح العالمية ش م مسيف ناصر محمد المعمري

تنمية نخيل عمانسيف هالل حمد الناعبي

ثروات صور الدوليةسيف يعقوب سليمان الريامي

شركة محمد البرواني لخدمات النفطسيهام سليمان حمد النحوية

الهدى لالعمالشاديه حمد سيف المعمرية

مشاريع المؤشر الوطنيةشاديه سعيد عبدهللا الشيبانية

جلف بيرسونالشاديه علي محمد البلوشية

االزدهار للتطوير وإدارة المشاريع ش م مشاذان أمين أحمد السالمي

الوجهه لالستثمار السياحي واالدارةشاذان ثني مرزوق السرحاني

الطيران العمانيشاذان علي حمود السيابي
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القمر للحديد والصلبشاذان ماجد علي الوهيبي

شركةسبل الخير الشامله للتجارةشافي مصلح كلين بيت سعد

الحديثة للخدمات النفطيةشاكر أحمد موسى الكندي

مشاريع المعالالحديثةشاكر خميس محمد السنيدي

سهول الفيحاء للتجارةشاكر شعبان شمبيه البلوشي

بنك صحار الدوليشاكر محمدأمين عبدهللا الزدجالي

بوابة االعمال الدوليةشامس زايد شامس الهاشمي

شركة خدمات النفط المتكاملة المحدودةشامس علي سعيد الهادي

الرموز الوطنيةشامس علي شامس الشكيلي

سيارات الوطيهشامس محمد شامس الرواحي

بتروجيت و شركائها- شركة المشروعات البترولية شاهين خليفه مصبح المنذري

مركز الجودة والتوفيرشبيب أحمد صالح البلوشي

نوارة مسقط للتجارة شبيب بيربخش نجبخت البلوشي

شركة المها لما وراء البحارشبيب جمعه حميد المعمري

شركة تنمية نفط عمانشبيب خليفه سعيد الشرجي

شركة عمان لإلستثمارات والتمويلشبيب خميس خلفان ولدبادي

(القيد مرهون  )لولو مسقط للتسوق السريع شبيب زاهر ظاهر الحوسني

أوكيو للمصافي والصناعات البتروليةشبيب سالم ابراهيم الكعبي

أنوار المجد المتحدة للطاقةشبيب سالم سويلم الوائلي

مشاريع شبيب الحديثه للتجارة والمقاوالتشبيب سعيد سعود الهاشمي

شركة الرقة العالمية للتجارةشبيب محمد حبيب الحسني

شهى للمــواد الغذائية والتوابلشبيبة محمد سالم الغدانية

شركه صحار للدواجنشبيبه خان محمد فقير شيران 

مشاريع الشاهر التجاريهشده حمد سعود السيابية

مكتب مجان لالستشارات الهندسيةشذاء محمد ابراهيم اللواتية

نقطه السفرياتشذى خلفان عبدهللا اليوسفية

بنك مسقطشذى خميس سيف البكرية

المهدي لالستثمارشذى خميس مبارك 

الذكاء الهندسي للخدمات والتجارةشذى راشد سعيد العامرية

الغالبي العالمية للهندسة والمقاوالتشذى سلطان عامر الحجرية

شاطئ مسقط إلدارة العقاراتشذى مرهون خميس الحمدانية

وزارة الصحةشذى ناصر علي الراشدية

الطموح لتقنية المعلوماتشروق حمد دهيم السيابية

الطيران العمانيشروق حمد سليمان العبرية

مؤسسة نعيم التجاريةشروق سعيد سليمان البطاشية

شركة ورلي عمان للهندسة.شريف مدحت كمال 

شركة النهضة العمانيةشريفة عبدهللا راشد المنصورية
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شركة الكساء الدوليةشريفة عيسى موسى المياحية

شركه النبع للخدماتشريفة فاضل مبارك الهدابية

شركه النبع للخدماتشريفة موسى جمعه البلوشية

مؤسسة أنفاس الخليج للتجارةشريفه احمد سعيد جعبوب

عوض بن احمدبن محي الدين بن سيف للتجارةوالمقاوالت ش م م/ششريفه احمد عبدهللا بن حيدر

ايه.بي.سايبم اسشريفه أحمد سعيّد الجنيبية

الشركة الوطنية العمانية للهندسة واالستثمارشريفه أحمد عبدهللا البلوشية

مستشفى جامعة السلطان قابوسشريفه حمود حمد المحاربية

مؤسسة حسن بن أحمد بن حسن البرعمي للتجارةشريفه خالد سالم البرعمية

أبــــو عامـــر للخـــدمات الهنـــدسيةشريفه خلفان راشد الهادية

شركه النبع للخدماتشريفه خميس خدابخش 

مشاريع البروج الماسية العصريةشريفه سالم صالح الحديدية

شركه النبع للخدماتشريفه سبيل غريب البلوشية

شركة سوط الحاجر للتجارة والمقاوالت تضامنيةشريفه سعيد ثنى البوسعيدية

محالت وصيدليه إكسير تضامنيةشريفه سعيد عبدالعزيز الرواس

وارة لإلنشاءات ش م مشريفه سعيد علي العوبثاني

األولمبية للتجارةشريفه سعيد علي كشوب

العز لألعمال المتكاملة شريفه سعيد مسلم المسلمية

القرم لخدمات الطاقةشريفه سيف سعيد الهنائية

الفرات المتميز للتجميل ش م مشريفه طالب صالح المعولية

شركة المصنع الوطني المتحد للفيبرجالس ش م مشريفه عبدهللا جمعه الكعبية

كرستال لألعمال الحديثةشريفه عبدهللا حميد الحبسية

الشمار للتجارةشريفه عبدهللا صالح الصبحية

مشاريع صحار العمالقة للتجارة والمقاوالتشريفه عبدهللا محمد البلوشية

البنك االهليشريفه علي محمد الزدجالية

شركة االدراك للتجاره والمقاوالتشريفه اللبخش هاشم الزدجالية

تواصل لالتصاالت المتكاملةشريفه مال هللا صالح الزدجالية

مجموعة الخدمات الشاملهشريفه محمد احمد صفرار

سيدة العصر لألزياءشريفه محمد حامد الشكيلية

مركز عبدهللا العيسريشريفه محمد خالد الداودية

خط النجم الملكيشريفه محمد خصيب الوهيبية

أركان لإلنشاءاتشريفه محمد خميس الكمالية

شركه كاريليون علويشريفه محمد سالم البروانية

المحطه االولي توصيةشريفه محمد عبدهللا البيتية

شركه نحيز للتجاره والمقاوالتشريفه محمد مبروك بيت براكه

النجمة الملكية العالميةشريفه مراد بخش دوشمبيه البلوشية

البروج لتقنية المعلوماتشريفه مرهون حمدان الحسنية
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مؤسسه دار السالم الوطنيه للتجاره والمقاوالتشريفه موسى سويد الجابرية

(جينتكو  )الشركة العامة للتجارة والكهرباء شرين كريم بخش هيمد البلوشية

النجمة الملكية العالميةشعيب سالم امان بيت جميل

جوي الوكاس للصرافةشفا جمعه سعيّد السعدية

شركة عقيل بن احمد بن عقيل الكاف للتجارةشفاء أحمد عقيل باعمر

البستان لإلنشاءاتشفاء ثانى جمعان بيت حميد

شركة مزون الدولية للسفر والسياحةشفاء حسن رحمت البلوشية

في.سي تي سي آي بي - سي بي آند آي شفاء علي سالم الريسية

شركة عمان شابورجيشفاء ناصر راشد الزعابية

شركه النبع للخدماتشكريه رمضان كريم البلوشية

مستشفى كيمز عمانشكيله عبدالواحد دين محمد البلوشية

شركه حمراء الدروع للخدمات النفطيةشما سيف محمد المعمرية

شركة ورلي عمان للهندسةشمس  الضحى خليل عبدهللا الخنجية

االرث الخالدشمسا سعيد عامر الهنائية

أنوار العقر الفضية للتجارةشمسا علي خلفان المزروعية

شباب مجان العالميةشمساء أحمد محمد البلوشية

مشاريع الفيق الوطنية ش م مشمساء حمدان حمد العوفية

جنائن العصريةشمساء علي سيف الرواحية

الرموز الوطنية للخدمات الهندسيةشمساء عيد مبارك الساحب

شركة البروج العالميهشمسة رشيد سلمان البلوشية

شركه النبع للخدماتشمسة سعيد هليل المشرفية

المجموعة العمانية الدوليةشمسة سليمان حمد الرواحية

مشاريع المحذوري الحديثةشمسة صالح سليمان المحذورية

زهره الخير للتجارهشمسة عبدهللا بيروه الزدجالية

شركة ابو حاتمشمسه حمد حميد الحسنية

شركة ابو حاتمشمسه حمد سيف العبرية

مؤسسة سعيد بن حمد الهاشمي للتجارةشمسه حمد علي الربخية

القبس المنير لالستشارات األقتصاديةشمسه حمود حمد األغبرية

شركة عمان للبناء والمقاوالتشمسه حميد سالم الجهورية

بهجة الغيل الزاهرةشمسه حميد عبدهللا الحامدية

مشاريع المحيول الحديثةشمسه ذياب سلطان البرطمانية

افضل لحلول النفط والغازشمسه راشد مسعود الرزيقية

القرن لنظم المعلوماتشمسه سالم جمعه الزعابية

الشركه المتحده لتصنيع التمورشمسه سالم خلفان الفيالنية

مصنع الجفير للمواد الغذائيةشمسه سالم سعيد الحراصية

أن أم سي للرعاية الصحيةشمسه سالم عبدهللا المعمرية

حرير الغرب للتجارهشمسه سالم محمد السليمية
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شركة المطاعم السياحية العالميةشمسه سعيد سالم البرطمانية

وزارة الصحةشمسه سعيد علي المحاجرية

شركة أنابيب عمان المتحدةشمسه سعيد مسكين الحارثية

التقدير للتجارةشمسه سليمان جمعه البلوشية

شركه النبع للخدماتشمسه سياهوك دشوك البلوشية

شركة الفارسي البرونزية توصيةشمسه سيف حمد الهنائية

الشركة المتحدة للغازات الصناعيةشمسه طالب علي المعولية

شركة المليون الرائدةشمسه عبدهللا سعيد المنيجري

البراري لالعمال الحديثهشمسه علي سيف الفراجية

طاؤوس لالنظمة الزراعيةشمسه علي عبيد الصبحية

شركة االتحاد المتكاملة ش م مشمسه علي محمد الجهورية

تالل وادي الحواسنة للتجارةشمسه علي محمد المعمرية

الطاؤوس للخدمات الصناعيهشمسه محمد سالم البريكية

الحذيفة العالمية لالعمالشمسه محمد سعيّد المنجية

بيت االصول العقاريةشمسه محمد سعيد الراشدية

مؤسسه حديقه الزهور للتجارة شمسه محمد سليمان المحروقية

شركة عمان لإلستثمارات والتمويلشمسه محمد عبدهللا الخنجرية

شركة عمان لإلستثمارات والتمويلشمسه محمد عيسى البلوشية

مستشفيات ومستوصفات بدر السماءشمسه محمد مراد البلوشية

الشركة العمانية لدرفلة االلمنيوم ،شمسه مصبح محمد المسعودية

خدمات العلوم الصحية الدقيقةشمسه ناصر سعيد الجلندانية

شركة عمان شابورجيشميسه علي حمد المشايخية

توصية- أبو نصر الكحالي للتجارة والمقاوالت شنين سليمان راشد الكحالي

سعود بهوان للسياراتشنين محمد مبارك البادري

جلفار للهندسة والمقاوالتشهاب احمد خميس السريري

اكسيالنس لوجينجشهاب اقبال رمضان الميمني

جامعة صحارشهاب الدين أحمد محمد الناعبي

خط المعلوماتشهاب الدين أحمد يحيى المسكري

المحيط االزرق للخدمات الهندسيةشهاب أحمد خصيف العامري

بي أم إي الدوليةشهاب أحمد سعيد الريامي

(القيد مرهون  )لولو مسقط للتسوق السريع شهاب أحمد سعيد العيسائي

أنوار المجد المتحدة للطاقةشهاب أحمد علي البلوشي

شركة دليل للنفطشهاب حمد جاعد الهدابي

شركة مزون لأللبانشهاب حمد خلفان المقبالي

الشوامخ للخدمات النفطيةشهاب حمد خليفه الشعيلي

الشركة العمانية الهندية للسمادشهاب حمد خميس السنيدي

أنوار المجد المتحدة للطاقةشهاب حمد سالم الوهيبي
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معهد التدريب التقني واالداريشهاب حمد علي البوسعيدي

سوى للتكنولوجياشهاب حمد محمد المحرزي

الخليج لالنشاءات الحديديةشهاب حميد سعيد الرحبي

سهيل بهوان للسياراتشهاب خليفه راشد المسعودي

نجد االهليهشهاب خميس رجب البلوشي

شركة النفط العمانيةشهاب سالم عامر البرواني

مور ستيفنزشهاب سالم عبدهللا الشبيبي

شهاب ولدخانى للتجارةشهاب عبدالرحمن آدم الزدجالي

افيردا إلدارة النفاياتشهاب غالم محمدعظيم البلوشي

شركة عقيل بن احمد بن عقيل الكاف للتجارةشهاب مصلح عبيدان بيت النوبي

مركز الجودة والتوفيرشهد بدر علي ولدحسن

(مسقط)الشركة الفنية العمانية شهد بدر ناصر العامرية

شركة برشوتم كانجي للصرافةشهد حمد عامر الريامية

كلية الدراسات المالية والمصرفيةشهد حمود حمد الهادية

امريكا الشمالية للتجارةشهد علي عيسى الزدجالية

(منطقة صاللة الحره)أوكتال شهد محمود سالم الرحبية

الشرق االوسط لالستشارات الهندسيهشهد يوسف خميس العبدلية

معهد بيرلتز للغاتشهرزاد خلفان خميس الغافرية

المتحدة الدارة المنشآت والخدماتشهالء حسن سعيد البلوشية

شركة تنمية نفط عمانشهالء سليمان سالم العامرية

شركه النبع للخدماتشهيمه خدابخش شمبيه البلوشية

مشاريع كالتل الدوليةشوانه سيف عبيد األشخرية

شهى للمــواد الغذائية والتوابلشوانه علي عبدهللا الشيدية

هبة األمل للمشاريع الطبيةشورى صالح عبدهللا السعدية

جيت اكسشورى علي سالم المعولية

الكلية العالمية للهندسة والتكنولوجيا ش م مشوري سالم سعيد المنذرية

الوثاق الرائدةشوق بدر سالم الرواحية

-شركة ابو هاشم لإلنشاءات واالعمار شوق سعود ساعد السعدية

مستشفى خط الحياةشوق نصيب مستهيل قنيطان

.م.شركةجلوبال لالنظمة الكيميائيةوالصيانةالمحدودة ششوقي نورمحمد سليم البلوشي

أنوار المجد المتحدة للطاقةشيخان سعيد عبدهللا الفهدي

روائع البناء للمقاوالت والتجارةشيخة عبدهللا خلفان الغزالية

عالم السحاب للتجارةشيخه أحمد سالم أمبوعلي

شركة الخليج الهندسيهشيخه بخيت سعيد قهور ثوعار

بارك للطاقةشيخه حمد راشد المخينية

جوي الوكاس للصرافةشيخه حمد سالم العامرية

مؤسسة سالم بن مسلم بن بخيت صوناخ للتجارةشيخه حمدان محمد البلوشية
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نجوم العين للتجارةشيخه حمود محمد العويسية

شركة النهضة العمانيةشيخه حميد حامد الحسنية

مشاريع ابناء حمود الهاشمي للتجارةشيخه حميد سالم الحراصية

شركة عمان شابورجيشيخه حميد مرهون العلوية

شركة االثنينشيخه خصيف حسن القطيطية

وزارة التربيه والتعليمشيخه خلفان سالم الجابرية

القرية الهندسيةشيخه خليفه سعيد المنذرية

وهج السالمشيخه خليفه محمد األنصارية

سماء الهفوفشيخه خميس الغول الرواحية

أجواء خوررسل الشامخهشيخه درويش راشد البلوشية

المقاطع للتجارةشيخه راشد سعيد المعمرية

اسناد للمشاريع الشامله للتجاره والمقاوالتشيخه راشد محمد البادية

ناصربن عبدهللا بن راشد المقبالي للتجارة والمقاوالت شيخه سالم حمد المقبالية

أبو علي المزامي للتجارةشيخه سالم خادم السنيدية

الندمارك للتجزئةشيخه سالم خلفان الحمدانية

عالم الزهور الجميلة للتجارة والتجميلشيخه سالم راشد الروشدية

سعيد الشامسي للتجارةشيخه سالم علي الغيثية

شركه النبع للخدماتشيخه سالم علي عبدالباقي

مؤسسه سيف سعيد سيف االخزمى للتجارةشيخه سعود علي البوصافية

-صروح صجم المتحدة للمقاوالت شيخه سعيد حميد البادية

توشيبا لمحاليل المياهشيخه سعيد محمد البريكية

محالت وصيدلية مسقطشيخه سعيد هالل المشايخية

سولوسيس للمقاوالت والهندسةشيخه سليمان سالم السعيدية

مشاريع صغرون الوطنيةشيخه سيف حمد العوفية

خط النجوم المميز للتجارة توصيةشيخه سيف سالم القرينية

أكاديمية عمان للطيرانشيخه سيف علي المسعودية

الخط العريض للتجارة والمقاوالتشيخه صالح سليمان الفورية

أركي العالمية للخدمات ش م مشيخه صقر راشد الكيومية

كي بي أم جيشيخه عبدهللا خميس الوهيبية

(شركة منطقة حرة)صحار للصناعات الحديدية شيخه عبدهللا محمد العجمية

ساي الخليجشيخه عبدهللا ناصر الهاشمية

فانوس شناص الذهبي للتجارةشيخه علي احمد الفارسية

مؤسسة المرداس الحديثةشيخه علي خميس العجمية

أبــــو عامـــر للخـــدمات الهنـــدسيةشيخه علي سالمين الرصادية

فخر األنجاز للتجارةشيخه عوض خلفان الشكرية

خط السماء الدوليةشيخه عيد جمعه المعمرية

مجمع لما الطبيشيخه مبارك جمعه الشيادية
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أنوار الشهامة للمشاريع المتميزةشيخه مبارك سالم الندابية

مشاريع ام وسن الحديثهشيخه مبارك عبدهللا الشرجية

الوفاء لألعمال الدوليةشيخه محمد احمد البلوشية

عالم صحار المتصل للتجارةشيخه محمد سالم المقبالية

الشركة العمانية لمحطة الحاويات العالميةشيخه محمد صالح الربيعية

روائع الواحة الوطنيةشيخه محمد علي المقبالية

وزارة الصحةشيخه ناصر سعيد الشيذانية

نجم المحيط الهادي للتجارة والمقاوالتشيخه ناصر محمد العوفية

دنيا االتحاد الرائدةشيرين رفيق رمضان البلوشية

شرف دي جيشيرين هالل محمد الشريانية

مدرسة عزان بن قيس العالميةشيماء الفضل محمد الحارثية

دلع الشرقية للتجارةشيماء جمعه خلفان الشيدية

شركة مزون لأللبانشيماء جمعه عبدهللا الحسنية

وزارة الصحةشيماء حمد سليمان البرطمانية

التقنية الرباعيةشيماء حمد مبارك الحسنية

بنك صحار الدوليشيماء حمد ناصر أمبوسعيدية

ثراء العالميه لالعمالشيماء خميس عبدهللا البلوشية

كي بي أم جيشيماء دلمراد مير دوست البلوشية

تسديد للخدمات االلكترونيهشيماء راشد علي الوهيبية

شركة الغاز الوطنيةشيماء سالم سليمان الرحيلية

ريناردية اس ايه وشركاه لالستشارات الهندسيهشيماء سعيد سالم البادية

عمـــان لألبحــارشيماء سعيد سليمان العاصمية

الهدف لخدمات النفط واالعمال التجاريةشيماء سليمان سعيد العوفية

شركة كهرباء المناطق الريفيهشيماء سليمان محمد سودي الشحي

معهد التدريب التقني واالداريشيماء عبدهللا خائف الناصرية

كلية عمان للسياحةشيماء عبدهللا سعيد الخروصية

النجمة الملكية العالميةشيماء علي سالم الهوتية

روابي الحيل الحديثةشيماء علي عبدهللا الزعابية

مؤسسة الرائد للتجارةشيماء علي مسعود الهنائية

المجموعة العمانية الدوليةشيماء مبارك أحمد الرئيسية

ثري سيكستي كومينينيز العقاريةشيماء محفوظ حمود السيابية

هرمز لتطوير المشاريعشيماء محمد عبدهللا الناصرية

طلبات للخدمات اإللكترونية والتوصيلشيماء محمد يحيى العنبورية

مستقبل منح للتجارةشيماء هالل سعيد األغبرية

شركة رمال الداخلية للتجارة و المقاوالتشينه سالم مبارك الهنائية

النجمة الملكية العالميةصابر داود رمضان البلوشي

مصنع حبيبات البولتينصابر محمد نورمحمد الزدجالي
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مشاريع ماجد الشكيلي للتجارة والمقاوالتصابره سيف سالم المحروقية

أكاديمية بي دبليو سيصابرين عبدالحكيم حمد الحاتمية

شركة سامسونج الهندسية المحدودةصادق أمين مبروك البلوشي

بحار الجوبه للتجارةصافيه تويلي حمد الجحافية

وسط الرميلة العالميةصالح ابراهيم محمد السعدي

جى فور أس للحلول االمنيةصالح اسماعيل مراد البلوشي

مؤسسة االنصاري التجاريةصالح الصغيّر حصيبان العويسي

رمال الصحراء المتنقلة للتجارةصالح الصغير السيود الفزاري

صالح بن احمد بن سعيد المحروقي للتجارهصالح أحمد سعيد المحروقي

بي بي أو بلسصالح أحمد سليمان الميمني

شركة المدينة العقاريةصالح أحمد صالح المعولي

أنوار المجد المتحدة للطاقةصالح أيوب ناصر الخروصي

سيح السرية للهندسةصالح بخيت خلفان الراشدي

مؤسسة وشق الجبل للتجارة والمقاوالتصالح بخيت علي بيت سعيد

سعود بهوان للسياراتصالح بدر صالح الطائي

المجموعة العمانية الدوليةصالح جمعان سبتي بيت شجنعه

أنوار المجد المتحدة للطاقةصالح جمعه سيمباء الجديدي

شركة المها لما وراء البحارصالح حامد صالح العريمي

شركة بن حريز للتجارة و المقاوالت توصيةصالح حريز صالح خوار

صالح بن حسن بن سالم البلوشي للتجارةصالح حسن سالم البلوشي

شركة المها لما وراء البحارصالح حسن عبدهللا العدوي

تشاينا ثيرد لإلنشاءات الكميائية المحدودةصالح حمد سالم الكاسبي

البشائر لالنتاج الزراعي والمقاوالتصالح حمدون حمد الجحافي

شركة تقنيات االتصاالت الفضائيةصالح حمود حمد الكاملي

الكادر المثاليصالح حمود صبيح الجلنداني

شركة عمان لإلستثمارات والتمويلصالح حمود ناصر السوطي

عمان- شركة شل للتنمية  صالح حميد خميس الزيدي

شركة أطلس اللوجستيةصالح خاطر العبد النوفلي

اطياب للخدمات الفنيةصالح خالد عابد الهديفي

الشركة العمانية الهندية للسمادصالح خلفان سيف المعشري

دروب القارة للتجارةصالح خلفان عبدهللا الشعيلي

/شركة أنوار سداد للتجارة صالح خلفان ناصر العلوي

أنوار المجد المتحدة للطاقةصالح خميس سالم العريمي

تالل الخرماء للتجارةصالح خميس عبدهللا العامري

مشاريع مرحبا الفضية للتجارةصالح خميس مبارك الصالحي

شركة الشرق والغربصالح راشد سالم الصولي

مؤسسة العهد للتجارة والمقاوالتصالح ربيع نصيب المشيفري



الجهةاالسم  

الوجهه لالستثمار السياحي واالدارةصالح زايد خصيف النوفلي

أنوار المجد المتحدة للطاقةصالح سالم جمعه العلوي

أنوار المجد المتحدة للطاقةصالح سالم حمد الغيالني

بتروجيت و شركائها- شركة المشروعات البترولية صالح سالم خميس العلوي

مجموعة الزبير للسياراتصالح سالم سعيد الريامي

م0م0شركة نمر للمقاوالت    شصالح سالم سلوم الجامودي

شركة بهوان الهندسيةصالح سالم علي ثوعار

شركة بهوان الهندسيةصالح سالم محمد الغنبوصي

أنوار المجد المتحدة للطاقةصالح سعيد حمد الشماخي

خليل عبدهللا يوسف البلوشي للتجارةصالح سعيد سليمان الهشامي

شركة تنمية نفط عمانصالح سعيد علي العامري

شركة ورلي عمان للهندسةصالح سعيد محمد الشوكري

مشاريع الحبسي الحديثه للنقلياتصالح سليمان حميد الحبسي

الشركة العامة للسياراتصالح سليمان سعيد السالمي

أنوار المجد المتحدة للطاقةصالح سليمان سعيد الصوطي

ركن الخزان للتجارةصالح سليمان سعيد الفارسي

اسواق الزمردة الحديثةصالح سليمان شارشمبيه البلوشي

تكنولوجيا الذكاء االصطناعي ش م مصالح سليمان صالح الزهيمي

شركة بهوان الهندسيةصالح سليمان نصيب ال هاشم

االيادي المتحدة للمقاوالت و البناءصالح سليمان هاشل المغيزوي

شركة ذهب الصحراء للتجاره والمقاوالت توصيةصالح سهيل علي بيت جداد

الشركة العامة للسياراتصالح سيف جميل البداعي

خط السالمة للخدمات الكهربائية والميكانيكهصالح سيف سالم الحراصي

واحة السمراء للتجارةصالح عباس حسن البلوشي

صالح بن عبدهللا بن رامس السعدي للتجارة والمقاوالتصالح عبدهللا رامس السعدي

الخزائن للخدمات النفطيةصالح عبدهللا عبدالرحمن البطاشي

شركة الخدمات الفنية الخاصةصالح عبيد علي البادي

البروج لتقنية المعلوماتصالح علي سليم الدرعي

مؤسسة صالح بن علي الشبلي للتجارة والمقاوالتصالح علي صالح الشبلي

شركة بهوان الهندسيةصالح علي صالح الكندي

شركة عمان لإلستثمارات والتمويلصالح علي صالح اليزيدي

الشوامخ للخدمات النفطيةصالح علي عامر الصوافي

شركة بهوان للمقاوالتصالح علي مراد البلوشي

ترس المعلوماتصالح عيسى محمد الغافري

خدمات الخليج للبتروكيماويات  والتجارةصالح فائل ربيع البدري

شركة بوسكو للتجارةصالح كنين جمعه الكثيري

شركة بن غدير و شركاه للتجارة تضامنيةصالح مبارك أحمد اإلسحاقي المشيخي
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شركة الفرس الدوليةصالح مبارك صالح العدوي

(توكو  )الشركة العمانية لالنشاءات  صالح مبارك مسلم الحرسوسي

شركة تاول للخدمات الهندسيةصالح محمد احمد الجنيبي

المركز العمانى لتموين حقول النفط ش م مصالح محمد حسين اليافعي

التسنيم للمشاريع المحدودةصالح محمد راشد العلوي

شركه ألفا للكهرباء والمقاوالتصالح محمد سعيد المشيخي

غنتوت للنقل والمقاوالت العامةصالح محمد سلطان المسكري

شمس الكون المضيئةصالح محمد صالح المفرجي

مصنع بركاء للمياهصالح محمد عبدهللا المالكي

لؤلؤة صحم المتحدة للتجارة توصيةصالح محمد مطر العموري

شركة مزون لأللبانصالح مسعود سالم الشعيبي

رمال الصحراء للنفط والغازصالح مسعود علي الخروصي

مزن الغبرة المتميزةصالح مهنا سيف المعمري

السوق الصينيصالح ناصر علي البلوشي

عبدهللا بن حمود بن محمد الشكيلي للتجارةصالح ناصر علي القصابي

اطياب للخدمات الفنيةصالح ناصر محسن البيماني

أنوار المجد المتحدة للطاقةصالح هالل خلفان المقبالي

أنوار المجد المتحدة للطاقةصالح يعقوب عبدهللا البوصافي

شركة بهوان الهندسيةصالح يونس خلفان الفارسي

شركه النبع للخدماتصالحة عبدهللا زايد المعولية

منتجع برالجصهصالحه حبوش جمعه الجرادية

العربيه النظمة التحكمصالحه خلفان مبروك الظفرية

مشاريع لؤلؤة الصوادرصالحه راشد خميس العلوية

شركة عمان لإلستثمارات والتمويلصالحه سالم جمعه العلوية

أنوار الموسم للتجارةصالحه سالم راشد البريكية

العالمية للشبكة التجاريةصالحه سالم سعيد المقبالية

الحيل لأللكترونياتصالحه سليمان محمد الفهدية

شركةالتالل العربية المتحدة للتجارة والمقاوالت ش م مصالحه عبيد خصيب العويدية

في.سي تي سي آي بي - سي بي آند آي صالحه علي سعيد العبرية

ليوا العالمية للتجارةصائمه علي خميس البلوشية

عبدالجليل بتجاري للسياراتصائمه محمد عمر البلوشية

الشرق األوسط لآلالت والتشغيل اآلليصباح هللا بخش محمد البلوشية

جمان ضنك للتجارةصباح حميد خليفه البلوشية

شعلة صحار الحديثةصباح راشد سيف الشبلية

بوابة االعمال الدوليةصباح سالم سالم الريامية

مستشفيات ومستوصفات بدر السماءصباح سليمان ناصر الصباحية

ناصر بن عبدهللا بن محمد الرواحي للتجارةصبحا علي سالم الهديوية
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شركة عمان لإلستثمارات والتمويلصبحا علي سالم العامرية

قبس الطريق للتجارةصبحا مبارك حميد الدرعية

بنك مسقطصبحه صالح مسعود المقبالية

صبره سالم الكيومية للتجارةصبره سالم راشد الكيومية

الشركة الوطنية العمانية للهندسة واالستثمارصبري جمعه سالم الرقيشي

في فرع ُعمان.ميتسوي إي اند بي ميدل إيست بيصبري سالم حمد البرواني

الشركة الوطنية العمانية للهندسة واالستثمارصبري سعيد عبدهللا الشبلي

بحر عمان لخدمات النفطصبري سيف ناصر اليزيدي

النبع للتموين واالعاشة والخدماتصبرية موسى رجب البلوشية

السماء الزرقاء المتحدةصبريه أحمد أشار الزدجالية

شركة تنمية نفط عمانصبريه صالح علي المسلمية

المواسم االربعة الوطنيةصبريه عبدالرحمن محمد الزدجالية

النجمة الملكية العالميةصبريه ماسي عبيد آل سعد

/شركة البانوش المتحدة للتجارةصبيح سالم صبيح الكعبي

الحورية المتألقة للتجارة تضامنيةصبيحه خائف حمدان المقبالية

وزارة الصحةصبيحه خلفان خليفه التوبية

فخر مصيرة للتجارةصخيه نافع صغيّر الوهيبية

الشركة الوطنية للعسل الطبيعيصدام حسين حاجي البلوشي

شنكر كيمجيز ش م مصديق دلمراد رسول بخش البلوشي

شركة عمان لإلستثمارات والتمويلصديقه خميس سليمان العجمية

شركة ابناء محمد الجديلي للتجارةصريده حميد علي الجديلية

مخزن مهدىصغرى سلمان غلوم العجمية

شركة اسكان للمقاوالتصغير ثاني موسى المشيفري

ملينيومصفا أحمد حمود الهدابية

الشركة العالمية لتقنية المعلوماتصفا محمد عبدهللا المنجية

إوسان للخدماتصفاء اكبر غالم البلوشية

شركة االرجان تاول لالستثمارصفاء راشد سالم المحروقية

افضل لحلول النفط والغازصفاء سالم سعود المعمرية

شركة الشايع الدوليةصفاء سالم سعيد الحبسية

االزياء الشامله للبيع بالتجزئهصفاء سعود سيف الغازية

المذهلة للذهب والمجوهراتصفاء سعيد سالم العامرية

االفقصفاء سعيد عبدهللا الدرعية

مستشفى جامعة السلطان قابوسصفاء سعيد مهنا الرجيبية

زهور السليل العصرية للتجارةصفاء سلطان محمد الحارثية

م0م0ش -شركة الصاروج لالنشاءات صفاء سيف سعيد الحضرمية

نجمة الوشق الفضيصفاء صالح جميل المشايخية

شركة معوض للمقاوالتصفاء طارق منصور العامرية
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بنـك نـزوىصفاء عبدهللا شعبان الفارسية

محالت وصيدلية مسقطصفاء عبدهللا علي السعدية

دار الصفوة لالستثمار العقاري والخدماتصفاء عبيد العبد الحجرية

اللؤلؤ والمرجان للتجارة والمقاوالتصفاء علي حمد الحضرمية

األحالم الدوليةصفاء علي عبدهللا الحميدية

ابو شهاب المزروعي للمقاوالتصفاء محمد درويش البلوشية

الشركة العمانيه لخدمات الصرف الصحيصفاء محمد سالم المخينية

الصيدلية العلمية ش م مصفاء محمد سليمان المحروقية

إزدهار العاصمة المتحدةصفاء محمد سيف الجهضمية

الحاتمي لالستشارات الهندسيةصفاء محمد ناصر الوائلية

الوجهه لالستثمار السياحي واالدارةصفاء مصبح عبدهللا المالكية

محسن حيدر درويشصفاء ناصر سعيد الحبسية

البروج لتقنية المعلوماتصفوان عبدالحميد عبدالمجيد االنصاري

درر الغرب المتكاملةصفية سالم سليمان الخاطرية

البنك االهليصفية صالح عبدهللا الشرجية

شركة الخميس للتجارةصفيه أحمد خلفان المعمرية

در الجنائنصفيه جابر علي الراشدية

قصر الخلود االنيقصفيه حبيب سالم البطاشية

الطاقة للمشاريع الحديثةصفيه حمدون درويش المحمودية

مشاريع صفيه العيسريه للتجارةصفيه سالم عبدهللا العيسرية

القنوات لألعمال واإلنشاءاتصفيه سالم محمد البلوشية

وزارة الصحةصفيه سعود خميس الكاسبية

اس  خدمات التامين ضد المخاطر. ام . ارصفيه سعيد محمد الحارثية

التقدير للتجارةصفيه سعيد محمد الريسية

رواسي المدينة الرائدة للتجارةصفيه سليم حمد الهاشمية

جامعة الشرقيةصفيه صالح محمد الحارثية

ماموثصفيه عبدهللا ناصر الشامسية

مروج جعالن للتجارهصفيه علي سعيد العويسية

كي بي أم جيصفيه محمد ابراهيم البلوشية

جبال معول الحديثهصفيه مصبح سيف الجهورية

بتروجيت و شركائها- شركة المشروعات البترولية صقر باقي صبيح الوهيبي

محالت وصيدلية مسقطصقر حميد سالم المشايخي

شركة الحسن الهندسيةصقر سالم عبدهللا البلوشي

شـركة شـل العمـانية للتسويقصقر سلطان عامر الحجرى

مدرسه مونتيسوري عمان الخاصهصقر سيف راشد الجابري

صقر بن محمد بن احمد بن مسلم زعبنوت للتجارةصقر محمد أحمد ماجونح زعبنوت

أنوار المجد المتحدة للطاقةصقر محمد صقر النبهاني
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التسنيم للمشاريع المحدودةصقر محمد مبارك البدوي

داية العالميةصالح احمد مسلم بيت مهومد

الكلية الدولية للهندسة واالدارةصالح الحبشي أمبيع السابعي

شركة الصناعات العربية للدعم الفنيصالح الدين سالم محمد العجيلي

شركة اتحاد المقاولين العمانيةصالح الدين سيف سعيد االخزمي

البروج لتقنية المعلوماتصالح جمعه عبدهللا البلوشي

كلية الشرق االوسطصالح جمعه مسلم العزري

رذاذ المعبيلة الوطنيةصالح جوهر بالل الخالدي

شبكة المدينة العالمية للتكنولوجياصالح راشد محمد الغيالني

سراب قريات للتجارةصالح راشد محمد اللزامي

سهيل بهوان للسياراتصالح سالم زاهر الصالحي

جامعة البريميصالح سالم سيف الفارسي

التكنولوجيا المتطوره لخدمات الفحصصالح سعيد ناصر الكندي

شركة صناعة االنابيب المحدودهصالح صالح درويش العجمي

أنوار المجد المتحدة للطاقةصالح صالح سالمين الشكيلي

(عمان  )شركة وكالة الخليج صالح صالح سعيد الحمداني

ركن اليقين العالميه للنفط والغازصالح صالح عيسى العلوي

شركة الكساء الدوليةصالح صالح ناصر الوهيبي

المجموعة العمانية للطيرانصالح عامر محمد البطاشي

مدرسة مروج ظفار الخاصهصالح عبدهللا سالم عامر جيد

التمدن للتطويرصالح عبدهللا موسى البلوشي

جلفار للهندسة والمقاوالتصالح عوض ثاني العلوي

صلفي للتجارة والمقاوالتصالح مرهون حبيب الوهيبي

ريف المحيط الدولية للخدمات البحرية والفنيةصالح ناصر سعيد الحارثي

أبراج لخدمات الطاقةصالح ياسر علي الرشيدي

تشاينا ايليفنث لإلنشاءات الكيميائيةصليح سالم مبارك المعمرية

شركة بوراتا كوربوريشن ايس دي اين بي ايج ديصنعاء أحمد سالم الجنيبية

محسن الرزيقي للتجارةصنعاء صالح ثويني العلوية

بشائر الخليج للمشاريع والخدمات الفنيةصهيب خالد سعيد السليماني

جلفار للهندسة والمقاوالتصهيب سعيد أحمد الهنائي

بالد المعادنصهيب علي سعيد العدوي

النبع للتموين واالعاشة والخدماتصوفيه محمد حسن الزدجالية

االزياء الشامله للبيع بالتجزئهصومار احمد جمعه البلوشي

الطليعة لخدمات النفط ومراقبة  المكامنضاحي سليّم ضاحي السعدي

كول تريندز لالستثمارضامر علي خلفان المعشري

شركة البركة للحديد والخدمات الهندسيةضايف يوسف عبدهللا السيابي

شركة العامرات الجديدة للتجارة ش م مضحى خلفان علي الشكرية



الجهةاالسم  

شركة نيكلسون جونس وشركاه لالستشارات الهندسيهضحى عبدالرضا صالح العجمية

قمة حلبان للتجارةضحي خلفان سالم المقبالي

شركة ابو حور المدهوشي للتجارةضحيه زايد جميل المعمرية

خديم علي نعيف الفتحى وشريكةللتجارة والمقاوالت ش م مضحيوه محمد سيف المقبالية

كي سي اي ديوتج للطاقةضرار محمد حمد الرزيقي

الخبت الدوليةضنينه سعيد سيف الرشيدية

نادي الطيران المدنيطارش خميس طارش الحضرمي

األصالة إلدارة الفنادق والمنتجعاتطارق بشير عثمان البلوشي

كي سي اي ديوتج للطاقةطارق حاتم بخيت الشنفري

الخليلي لتقنية المعلوماتطارق حسن سيف الوهيبي

ايه اند اتشطارق حسن علي البلوشي

جلفار للهندسة والمقاوالتطارق حمود سليمان الريامي

بنك التنمية العمانيطارق خادم عاشور بيت بكور

سندس للضيافـةطارق خميس محمد العدوي

شركة ظفار للتأمينطارق زياد يربوع 

شركة خط عمانطارق سالم سعيد بحور زعبنوت

مجموعة الشركاء الدولية لالستثمار ش م مطارق سالم عقيل بيت سيف

مؤسسه دار السالم الوطنيه للتجاره والمقاوالتطارق سالم علي الحربي

شركة عمان لإلستثمارات والتمويلطارق سالم ناصر الحبسي

اينكوللهندسةوالتصنيع والتجارةوالمقاوالت المدنيةطارق سعيد سالم الذهلي

التقنيات المتعدده للتجارة والمقاوالتطارق سعيد علي السيابي

المؤسسة العامة للمناطق الصناعيةطارق سعيد علي زعبنوت

جلفار للهندسة والمقاوالتطارق سلطان سليم الهاشمي

مؤسسة بشارةطارق سليمان خميس القيوضي

شركة الخدمات الفنية الخاصةطارق سليمان سالم المزيدي

بي بي اكسبلوريشن ابسيلون ليمتدطارق سليمان ناصر الحجري

العمانية للمناولة األرضيةطارق صالح عبدهللا المحروقي

الشركة العمانية للنطاق العريضطارق طاهر سالم المحروقي

خدمات مسقط الدوليةطارق عبدالحكيم عامر الصواعي

برج الثرمد للتجارهطارق عبدالرسول صالح الزدجالي

هيل إنترناشونال لإلستشارات الهندسيةطارق عبدالعزيز عبدالغفور الفارسي

نجد االهليهطارق عبدالعزيز ملنج البلوشي

أنوار المجد المتحدة للطاقةطارق عبدهللا حمود العريمي

التسنيم للمشاريع المحدودةطارق عبدهللا حميد الجساسي

شركة تنمية نفط عمانطارق عزيز علي الراجحي

نجد االهليهطارق علي محسن باعمر

النمر الدولية لتنظيم وادارة المعارض ش م مطارق علي محمد اليزيدي
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الدوسري العالميهطارق علي مصلح المصلحي

الي عمان لتكوير خام الحديد?شركة طارق غالب سالم الكيومي

نجد االهليهطارق محمد احمد باعمر

الحديثة للخدمات النفطيةطارق محمد راشد الجهوري

داية العالميةطارق محمد سعد رعفيت

شركة محمد البرواني لخدمات النفططارق محمد سليمان البوسعيدي

الشركة العمانية إلتصاالت المستقبلطارق محمدعلي سعيد اللواتي

الديكور األولطارق مراد عبدالرحمن البلوشي

نماء للمقاوالتطارق مصبح مبارك الجهوري

بنك مسقططارق منير أحمد البلوشي

ريان البريمي للتجارهطالب الذيب حمد البادي

موج الدلتا ش م مطالب أحمد علي العجمي

أنوار المجد المتحدة للطاقةطالب بالل نصيب البلوشي

مجموعه سعود بهوانطالب جمعه طالب البلوشي

الشرق العالمية للمشاريع ش م مطالب حمود ناصر الرواحي

جال للخدمات الهندسيةطالب خيله سليم الجحافي

خط الشمال السريعطالب درويش حسن البلوشي

جلفار للهندسة والمقاوالتطالب درويش مبروك الهنائي

شركة الخدمات الفنية الخاصةطالب سبيل الماس 

جلفار للهندسة والمقاوالتطالب سعيد سالم الحراصي

نور الطريف الراقي للتجارة والمقاوالتطالب شنان هزوم العبيداني

خيرات المسفاة المتكاملةطالب صالح علي البلوشي

دار صاللة للضيافةطالب عبدهللا صديق العريمي

أوكيو لالستكشاف واالنتاجطالب عبدهللا عيسى البلوشي

شركة بهوان الهندسيةطالب عبدهللا هماله البلوشي

جلفار للهندسة والمقاوالتطالب علي سرحان الرئيسي

شركة عمان لإلستثمارات والتمويلطالب علي سعيد السالمي

عبدهللا بن حمود بن محمد الشكيلي للتجارةطالب علي سيف الحوسني

النبع للتموين واالعاشة والخدماتطالب علي عبدهللا البلوشي

الغالبي العالمية للهندسة والمقاوالتطالب علي مسلم الخميسي

وسط  سناو للتجارةطالب علي ناصر الصوافي

داود للمقاوالتطالب علي نبهان البحري

شركة مت مكدونالد وشركاهطالب محمد طالب السعدي

الشركه الدوليه للمعدات الثقيلهطالب ناصر خلفان التوبي

كنتز اوفرسيزطالب ناصر مسلم الهاشمي

شركة الرسن توبرو االلكتروميكانيكيهطالب هالل سعيد البوسعيدي

السوق الصينيطاهر جميل غريب البلوشي
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شركة الدقم للخدمات الفنية المميزةطاهر خليفه مقطوف الحكماني

جلفار للهندسة والمقاوالتطاهر خميس سرحان السعدي

شركة بهوان الهندسيةطاهر درويش سعيد الحسني

التسنيم للمشاريع المحدودةطاهر درويش صالح البلوشي

شركة الحسن الهندسيةطاهر راشد مصبح الجهوري

خدمات الخليج للبتروكيماويات  والتجارةطاهر عبدهللا زايد الشيادي

ركن االنشاءطاهر علي سلطان الجنيبي

جلفار للهندسة والمقاوالتطاهر علي مبارك العويسي

شركة المها لما وراء البحارطاهر فاضل مسلم الصالحي

شركه سوجكس عمانطاهر مصبح علي المسلمي

مشرق الخليج الدوليهطاهرة شيرمحمد جان محمد البلوشية

تجاره الفيلىطاهرة عبدالرحيم حسين فيلي 

أماسي مقنيات للتجارة طاهره خميس صالح الغافرية

نجم الشمال الذهبي للتجارةطاهره محمد علي المقبالية

النجمة الملكية العالميةطايل سعيد نصيب بيت معد

في.سي تي سي آي بي - سي بي آند آي طرفه سالم سعيد الروشدية

شركة عمان لإلستثمارات والتمويلطرفه سالم عوض الكلبانية

مؤسسة تالل االندلس  للتجارة والمقاوالتطفول احمد سهيل كشوب

مجموعة الشركاء الدولية لالستثمارطفول احمد سيف الحبسية

الورد األبيض للتجميلطفول بخيت مسلم البرعمية

الشركة الدوليه للخرسانه الجاهزهطفول سالم احمد رواس

مؤسسة مجد الريف للتجارة والمقاوالتطفول سالم سعيد قطن

مؤسسة المجال للتجارة والمقاوالت و الخدماتطفول سعيد سهيل المرهون

شركة ريسوت لالنشاءاتطفول سعيد عامر بيت سعيد

شركة طاقه الدوليه للتجارة والمقاوالتطفول سعيد علي المشيخية

األولمبية للتجارةطفول سعيد علي كشوب

وارة لإلنشاءات ش م مطفول عامر سالم الكثيرية

األولمبية للتجارةطفول عبود سهيل كشوب

شركه المملكه العالميهطفول علي سالم عامرجيد

شركه بر عمان للتجاره والمقاوالتطفول محاد تمان المعشني

شركة المناعة الشاملة للتجارة والمقاوالتطفول محمد احمد هبيس

مؤسسة آماد للتجارةطفول محمد علي الشنفرية

مجمع الرازي التخصصي الحديثطفول ناصر احمد المسهلية

الصراف الجديدطفول هادي فرج العامرية

سيح السرية للهندسةطالل الشين سالم الدرعي

اوكسيدنتال مخيزنة فرع عمان.طالل أكبر مصطفى 

جلفار للهندسة والمقاوالتطالل جمعه خصيف الصالحي
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الصناعات العربية للتبطينطالل حسين علي الهنداسي

الشركة العامة للسياراتطالل حمد خلفان العبدلي

الشركة  العمانية للضيافةطالل خاطر محكوم المزروعي

شركة اتصاالت التجارة والخدماتطالل خالد وشدل البلوشي

كرمة للتجارة والصناعات التحويلية.طالل رحمةهللا غالم 

جلفار للهندسة والمقاوالتطالل زاهر حمد الهطالي

مؤسسة االنصاري التجاريةطالل سالم جمعه العبري

عبدهللا بن حمود بن محمد الشكيلي للتجارةطالل سالم حمد اإلسماعيلي

مركز الهندسة القيمةطالل سالم خلفان الوهيبي

شركة تنمية نفط عمانطالل سالم سيف العبدلي

سانكيو العربيه السعوديةطالل سالم عبدهللا العلوي

شركة أورينت للتأمين فرع عمانطالل سالم مسعود الخاطري

شركة عمان للحوض  الجافطالل سعد هالل البرواني

أنوار المجد المتحدة للطاقةطالل سعيد حمد المعولي

شركة الصناعات العربية للدعم الفنيطالل سعيد راشد العيسائي

الرموز الوطنيةطالل سعيد عبدهللا البادي

جلفار للهندسة والمقاوالتطالل سعيد نصر الهاشمي

شركة بهوان الهندسيةطالل سليم علي الشقصي

الشوامخ للخدمات النفطيةطالل سليمان سيف المسكري

شركة الصناعات العربية للمشاريعطالل سويدان ناجم المشايخي

شركة أحمدي للتجارةطالل صالح محمد الطارشي

شركة المها لما وراء البحارطالل عبدهللا سالم الحارثي

شركة الفارسي الذهبيه توصيةطالل عبدهللا سعيد الفارسي

كيمجيز سباركل للخدمات المالحية ش م ع مطالل عبيد علي الرشيدي

كي بي أم جيطالل علي عيد البلوشي

شركة صناعة الكابالت العمانيةطالل علي فاضل الفوري

بنك صحار الدوليطالل علي ناصر الوهيبي

ابناء الشرق االوسططالل فيض  محمد بيرانداد البلوشي

الخليج للحفرطالل ماجد سعيد الذهلي

بي جي بي لخدمات النفط والغازطالل محمد سالم السعيدي

الشركة العمانية القابضة لخدمات البيئةطالل محمد سلطان الشيباني

شركة مزون لأللبانطالل محمد عبدهللا العلوي

مشاريع األعمدة الفضية طالل محمد علي التوبي

شركة مسقط للالستثمارطالل محمد مراد البلوشي

كلية الشرق االوسططالل محمد هالل الرئيسي

شركة النفط العمانيه للتسويق ش م ع عطالل محمود علي الزدجالي

شركة عمان لإلستثمارات والتمويلطالل مسعود حمد الراجحي
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إنتاجطالل نبهان ناصر البكري

شركة المها لتسويق المنتجات النفطيةطالل هالل حمود الندابي

شركة المها لما وراء البحارطالل يوسف بسند البلوشي

المجموعة العمانية الدوليةطالل يوسف حمد العبري

مشاريع بن غانم الذهبيةطليعه محمد سالم العمري

الشركه العمانيه للمبيدات الحشريه وملطفات الجوطناف راشد ضحي السعدي

شركة التأمين العربية فالكونطناف هديب جمعه الخروصي

شركة كيمجي العالميةطه حبيب شمبيه البلوشي

ميرجليلي للتجارة واالستثمارطه حسين علي البلوشي

المركز العماني للطالء الصناعيطه سعود حمد الحوقاني

جلفار للهندسة والمقاوالتطه عبدهللا خميس السيابي

المتخصصون الحديثة الدوليةطه محمد ابراهيم العجمي

شركة خدمات النفط المتكاملة المحدودةطواف عبدهللا سلمان الطالعي

أنوار المجد المتحدة للطاقةطيب سعيّد غافل الشعيبي

بي بي اكسبلوريشن ابسيلون ليمتدطيبه سالم هالل األخزمية

شركة عمان لإلستثمارات والتمويلطيبه سعيد حمود السليمية

شموخ العاصمة للتجارة المثاليهطيبه عبدهللا راشد العامرية

بنك العز االسالميطيبه مبارك عبيد الحسنية

رشيدحسين للمقاوالت والتجارةطيف بدر سالم السعدية

كلية عمان للسياحةطيف جمال موسى الزدجالية

مصنع الخالوي للهندسة وانتاج وتشكيل الواح الحديدطيف جمعه محمد الخزيمية

بريمير بوينت هوم هيلثطيف طالب قاسم البلوشية

الشركة العمانية الهندية للسمادظافر مفتاح مبارك المقبالي

السريري للمياه المعدنيةظاهر سعيد منصور السريري

عمان بولوكنظاهر سليمان سالم العمري

الشركة العمانية القابضة لخدمات البيئةظبيه يوسف حمود الحرمية

مستشفيات ومستوصفات بدر السماءظالل بدر عباس اليعربية

شركة بهوان الهندسيةّعمار حسن عبدهللا البلوشي

شركة بهوان الهندسيةعابد حليس خلفان المقحوصي

الشركة العالمية لالبداع والتطويرعابد ولي محمد باالنج الزدجالي

اطياب للصناعات الغذائيةعابد يوسف هاشم البلوشي

مؤسسة سعيد بن حمد الهاشمي للتجارةعابدة وفاء بدرالدين عبدالشكور 

جلفار للهندسة والمقاوالتعاد شداد عنتر الهنائي

شركة الرحاب الكبرىعادل أحمد سعيد الكثيري

شركة المشاريع الكبيرةعادل أحمد صنجور بيت كمت

نجد االهليهعادل أحمد محمد علي سكرون

أوكيو لالستكشاف واالنتاجعادل أحمد ناصر الهشامي
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في.سي تي سي آي بي - سي بي آند آي عادل أمين سالم الخصيبي

مكتب الدعن شعبان إلستشارات مسح الكمياتعادل جمعان عبدهللا باشعيب

بنـك نـزوىعادل جمعه سعيد المغيري

الصفاء التعاونيةعادل حبيب حسين البلوشي

قسور حطاطعادل حبيب محمد الوهيبي

فندق النسيمعادل حبيب موسى اللواتي

القوة الكهروميكانيكيةعادل حسن سعيد العوايد

أنوار المجد المتحدة للطاقةعادل حمد سالم الشبلي

زمى للتجارةعادل حمدان درويش الفارسي

شركة الخدمات الفنية الخاصةعادل حمود خلفان الحراصي

شركة كيمجي العالميةعادل خالد خميس البلوشي

شركة عمان للمرطباتعادل خالد عبدالرحمن البلوشي

شركة اورباسيرعادل خصيف مبيوع السعدي

أنوار المجد المتحدة للطاقةعادل خلف انس العبري

مشاريع المنصور الشاملةعادل خلفان حمد البهلولي

العمانية للمناولة األرضيةعادل خلفان علي الرحبي

ابهار المتكاملةعادل خليفه الماس السعدي

أرض المعرفة الشاملةعادل خليفه حمد البحري

البرق األولى لألستثمارعادل خليفه طارش النعيمي

أنوار المجد المتحدة للطاقةعادل خليفه مبروك الحبسي

الكواكب العربية للتجارة والتسويقعادل خميس سالم الهنائي

الشركه العمانيه لنقل الكهرباءعادل خميس علي المعمري

شركة مزون لأللبانعادل ربيع يوسف المخيني

دي اتش ال اكسبريس العالميه وشركاهعادل رحيم بخش بالن 

شركة ابو حاتمعادل سالم سعيد الجابري

اطياب للصناعات الغذائيةعادل سالم فايز المكتومي

التسنيم للمشاريع المحدودةعادل سعيد علي الشكيلي

جلفار للهندسة والمقاوالتعادل سعيد علي المشرفي

فرع مسقط- اوكسيدنتال عمان انكربوريتد عادل سعيد عيسى البلوشي

شركه برادات مطرحعادل سلوم سالم الجامودي

أنوار المجد المتحدة للطاقةعادل سليّم عامر الحبسي

كلية الشرق االوسطعادل سليمان محمد الضوياني

الشركة الوطنية لخدمات الهاتف المحدودةعادل سيف خميس المصلحي

أنوار المجد المتحدة للطاقةعادل شغيل مشيمل المسرورى

جبال نزوى للتجارةعادل ضنين علي الهنائي

االيالف الرائدةعادل عبدهللا جمعه العلوي

بيكر هيوزعادل عبدهللا دادين البلوشي
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جلفار للهندسة والمقاوالتعادل عبدهللا درويش الصالحي

البيت العتيق المثاليعادل عبدهللا محمد المرشودي

الكواكب العربية للتجارة والتسويقعادل عبدهللا مطر العبري

مستشفى ابولو مسقطعادل عبدل شلوك البلوشي

نجوم الفرفارة المتحدة للتجارةعادل علي اسماعيل البلوشي

تكنيمونتعادل علي راشد البلوشي

شركة المها لما وراء البحارعادل علي سعيد الخروصي

تماني العالمية للتنمية واالستثمارعادل علي عبدالكريم الهوتي

التسنيم للمشاريع المحدودةعادل علي عبدهللا الفارسي

الريادة العالميةعادل علي محمد الزدجالي

شركة تاول للخدمات الهندسيةعادل غابش خميس المنوري

(عمان)الرسن وتوبرو وشركاه عادل غالم محمد البلوشي

جلفار للهندسة والمقاوالتعادل فايل حمد السنيدي

أواصر عمان وشركائهمعادل كامل حمود الهوتي

شركة ظفار لالسمنتعادل محمد احمد مقيبل

الصافنات الجديدة  للتجارةعادل محمد حمد المحاربي

جلفار للهندسة والمقاوالتعادل محمد عبدهللا الصابري

جسر مجان للتجارة والمقاوالتعادل محمد فيشوك البلوشي

قمر السماء العالميهعادل مرهون علي السناني

جنائن الحيل المتكاملةعادل مصبح الوليد السعدي

شركة باعمر لخدمات حقول النفطعادل مطر عبيد العاصمي

مشاريع أبو تميم المعشريعادل ناصر سعود المعشري

جلفار للهندسة والمقاوالتعارف جمعه سهيل الصالحي

األصالة إلدارة الفنادق والمنتجعاتعارف دادمحمد دوست محمد البلوشي

أنوار المجد المتحدة للطاقةعارف سعود محمد الشبيبي

الصفاء المحدودةعارف سيف شيخان الهميمي

محمد البرواني القابضةعارف عبدالحميد عامر الكيومي

شركة خدمات النفط المتكاملة المحدودةعارف عبدالكريم محمد الرواحي

الرائدة للتسويق والتجارةعاصم بدر محمد البلوشي

شركة الخدمات الفنية الخاصةعاصم حمد سالم الرواحي

أوان لتجارهعاصم خالد محمد المعمري

البنك االهليعاصم خليفه عبدهللا السعدي

-الباطنة الدولية للخدمات التجارية والبحرية  عاصم خميس عبدهللا الشيدي

النمر الدولية لتنظيم وادارة المعارض ش م معاصم سعيد خليفه الحامدي

بنك مسقطعاصم سعيد صالح العبري

أوكيو لشبكات الغازعاصم سيف سالم البادي

امداد الباطنة لخدمات البيئة.عاصم عبدهللا عبدالرحمن 
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أمجاد للهنـــدسة والمقـــاوالتعاصم محمد سعيد الجابري

شركة كيمجي العالميةعاصم يعقوب جمعه البلوشي

جلفار للهندسة والمقاوالتعاطف عيسى مال هللا البلوشي

ار آند بي فاشونعالمه علي شارشمبيه البلوشية

مركز ملكه المرأة للتجميلعاليه احمد عوض السرج المرهون

ماجد السعيدي العالميةعاليه حمد سيف البلوشية

كلية مجانعاليه سعيد صالح الرواحية

النبع للتموين واالعاشة والخدماتعاليه علي بخش مرادبخش البلوشية

نجم العامرات الجديد الدولية ش م معاليه محمد سندوه البلوشية

مشاريع بن يوسف الخنبشي للتجارة عاليه يوسف عبيد الخنبشية

ثراء الغرب المتحدةعامر احمد سالم بالحاف

داية العالميةعامر بخيت علي العامري

ع م.م.شركة شليم النفطيه  شعامر بخيت محمد المهري

شركة مسقط الوطنية للتطوير واالستثمارعامر ثاني محمد الهنائي

البركة للخدمات النفطيةعامر حسن سعيد قهور

ركن اليقين العالميةعامر حميد سعيد النعماني

أواصر عمان وشركائهمعامر خلفان عامر الراشدي

مؤسسة انوار الروضة للتجارة والمقاوالتعامر خلفان عبيد الحبسي

مشاريع الشاهر التجاريهعامر خليفه عبدهللا الغيالني

شركة ديوان بغداد للتجارة والمقاوالت ش م معامر راشد خميس الصواعي

مؤسسة السمري للتجارة والمقاوالتعامر راشد سعيد الحبسي

أنوار المجد المتحدة للطاقةعامر راشد محمد الزرعي

بتروفاك انترناشيونال ليمتدعامر سالم حمد الغنيمي

شركة المها لما وراء البحارعامر سالم خلفان التوبي

شركة المها لما وراء البحارعامر سالم سليم النظيري

بتروفاك انترناشيونال ليمتدعامر سالم عامر الحارثي

شركة الخبير الدولية للتجارة والمقاوالتعامر سالم عامر الصابري

الطاؤوس للخدمات الصناعيهعامر سالم عامر فاضل

أنوار المجد المتحدة للطاقةعامر سالم ناصر المغيري

نصير وسليمان لألنشــــاءاتعامر سعود عامر العيسري

شركة خدمات النفط المتكاملة المحدودةعامر سعود ناصر الحنيني

سعود بهوان للسياراتعامر سعيد احمد المنجي

أنوار المجد المتحدة للطاقةعامر سعيد سبيح البهلولي

فيولياعامر سعيد عامر الفراجي

الفواح للخرسانات الجاهزة توصيةعامر سعيد عويد المنجي

/شركة ربوع هيماء للتجارة عامر سعيد مسعود البادري

سي بي أند آي أوروبا بي فيعامر سالم عبدهللا العامري
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اسوارمدينة النور للتجارة ش م معامر سيف سعيد الحارثي

شركة اوفست المحدودةعامر صالح حمود الشقصي

شركة البروج العالميهعامر عبدهللا احمد الرواس

الدولية للعقارات والخدماتعامر عبدهللا محمد الحارثي

شركة سيفرت للفحص الفنيعامر عبدهللا مصبح المقبالي

المجموعة العربية المتقدمة للتجارةعامر علي سالم العويسي

شركة بهوان الهندسيةعامر علي سويلم السعيدي

صندوق جامعة نزوي االستثمارعامر علي سيف الراشدي

أبعاد الدولية لإلستثمارعامر علي سيف العيسائي

هيبه المنزل توصيةعامر علي عامر الهاشمي

شركة كهرباء المناطق الريفيهعامر علي ماجد الحارثي

سويس بورت عمانعامر علي ناصر الكندي

الشركة العامة للسياراتعامر ماجد جمعه المسعودي

جلفار للهندسة والمقاوالتعامر محمد خميس المشايخي

جلفار للهندسة والمقاوالتعامر محمد سالم الحجري

فرع عمان- ميلكريس برايفت المحدودة عامر محمد عامر العامري

الهائل النتاج السيراميكعامر محمد عامر المحروقي

الشركة الخليجية للتعدين ونسف الصخورعامر محمد مسعود الشنفري

جنة الشرق لالعمالعامر محمود رحمه الهوتي

(عمان)الرسن وتوبرو وشركاه عامر محمود عبدالصمد البلوشي

البروج لتقنية المعلوماتعامر مسلم علي كشوب

عذب الصفات للمقاوالت تضامنيةعامر ناصر سليمان الغداني

(عمان)الرسن وتوبرو وشركاه عامر هدوب ختروش الهاشمي

جلفار للهندسة والمقاوالتعامر ياسر سالم الحارثي

الــطموح الــعالــي المـتـحدةعامره عامر سعيد العامرية

خط المعلوماتعاهد سليمان هاشل الخردلي

غنتوت للنقل والمقاوالت العامةعاهد مبارك سليمان الشحي

نجد االهليهعاهد هديب عبيد الحجري

أنوار المجد المتحدة للطاقةعايد ربيع جميل الحسني

مستشفى خط الحياةعايد غاصب بخيت الغنبوصي

صحار بوليكونعايدة إبراهيم بيري الزدجالية

سويس بورت عمانعايده أحمد صفر البلوشية

شركة شعاع طاقه للتجارة تضامنيةعايده جمعان سالم جادح

جلفار للهندسة والمقاوالتعايده جمعه سالم السليمية

شركة االثنينعايده حمد مبارك القاسمية

عيادات آراك الطبيةعايده حميد مرهون الكيومية

االستثمارية الحديثة للمطاعمعايده خلفان سالم الهادية
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مظلة الباطنة الدوليةعايده خميس سالم المرزوقية

الشرق العالمية للمشاريع ش م معايده خميس فايل السنانية

شركه النبع للخدماتعايده خميس مبارك البلوشية

بوابة مسقط العامرةعايده درويش راشد البلوشية

بابل للخدمات الطبيـــــــة ،،.عايده رحيم بخش بالن 

كلية مزونعايده زايد يوسف البلوشية

البركة للخدمات النفطيةعايده سالم عبدهللا الحارثية

شركه النبع للخدماتعايده سعيد حمد الرحبية

الضمان لخدمات التأمينعايده سليمان عبدهللا العوفية

روضة ضياء المعبيلة الخاصةعايده سيف مبروك الحبسية

ماجد الفطيم هايبرماركتسعايده شمبيه مبارك البلوشية

ناديه الغساني للتجارة عايده صالح عبدهللا الصبحية

شركة سالم البلوشي واوالده للتجارة والمقاوالتعايده عبدالحق ابراهيم البلوشية

خط النجم الملكيعايده عبدهللا سالم الخروصية

البنك الوطني العمانيعايده علي جميل العويسية

العهد الجديد للخدمات المثاليةعايده فقير عمر البلوشية

شركه النبع للخدماتعايده محفوظ عبدهللا المرزوقية

شركة المناعة الشاملة للتجارة والمقاوالتعايده محمد احمد هبيس

بتروجيت و شركائها- شركة المشروعات البترولية عايده محمد سعيد الهاجرية

الطاؤوس للخدمات الصناعيهعايده محمد سليمان الحدادية

برج الصلمة للتجارةعايده محمد علي الوهيبية

معهد بوليغلوت عمان ـعايده مسعود حمدان الجديدية

الذئب للهندسه والمقاوالتعايده منصور جمعه الريامية

بيت الخبرة للمشاريع المتكاملة والتجارةعايدين خليل فايل السنانية

مشاريع قحطان لألنتاج الزراعي والحيوانيعايشه مبروك فتح بيت نور

مدينة مسقط الجميلة للتجارةعائده حسين شهداد البلوشية

أسواق زهرة االماراتعائده كليب خليفه الكاسبية

نجوم الدقم للتجارة والخدماتعائشة حمود سعود الجنيبية

الفضاء الجويعائشة سعيد ناصر المعمرية

هوريكا للتجارةعائشة سلمان خميس البلوشية

الحلول العصرية لألعمالعائشة ناصر زاهر المعولية

خالد بن ناصر بن محمد الحارثي للتجارة عائشه احمد محمد العرفية

سماء عبري المتحدةعائشه الخطاب سليمان المقبالية

العبيداني للتوريداتعائشه أحمد أبوبكر الحسنية

نوافذ البليدة الوطنية للتجارةعائشه أحمد محمد البدواوية

شركة المطاحن العمانيةعائشه أمين عبدهللا البلوشية

وزارة الصحةعائشه جاسم محمد الغيالنية
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سماء البرج المتحدةعائشه جمعه حسن المرزوقية

الشركة الدولية لخدمات الحاسب االليعائشه جمعه سعيد اليحيائية

درباس المتطورة للتجارةعائشه جمعه عبدهللا الوهيبية

شركة ابوعبدهللا المتحدة للتجارة والمقاوالت توصيةعائشه حفيظ عقيل باعمر

جامعة الشرقيةعائشه حمد هالل البوسعيدية

الرابطة الطيفية للحلول التجارية ش م معائشه حمدان حمد المعمرية

أطالل الواحةعائشه حمود يحيى الكويلية

سفينة الردة للتجارة عائشه خلفان محمد الحبسية

بنك مسقطعائشه خليل دادرحيم البلوشية

وسط الرميلة العالميةعائشه خميس خلفان المقبالية

الرموز دلتا للمشاريععائشه خميس عبدهللا آل عبدالسالم

شركة االبداع الشرقي للتجارةعائشه خميس مرزوق النعيمية

شركة أبوقصى الشبلي لإلنشاءاتعائشه راشد خميس النوفلية

خيوط الحرير المثاليةعائشه راشد سالم المصلحية

أنوار مريخ للمشاريع المتحدةعائشه راشد مهنا الهنائية

شركه النبع للخدماتعائشه رجب مبارك البلوشية

التصميم الحديث المبتكرعائشه سالم سعيد البادية

األجمل للتجارةعائشه سالم سليمان الشبيبية

القمر للحديد والصلبعائشه سالم عبدهللا العلوية

شركه النبع للخدماتعائشه سالم عبيد الدغيشية

شركة شمال الدريز الوطنيه للتجاره و المقاوالتعائشه سعيد خميس المسعودية

(عمان)الرسن وتوبرو وشركاه عائشه سعيد راشد الحبسية

وزارة الصحةعائشه سعيد علي العامرية

تنمية الشباب للخدمات واإلستثمارعائشه سعيد مبارك المحذورية

الشركة الوطنية المتحدة للهندسه والمقاوالتعائشه سعيد مصبح العريمية

أعمار هيتام للمشاريععائشه سعيد ياسر الجنيبي

جوي الوكاس للصرافةعائشه سليم خلفان الغازية

الشرق االوسط لحلول  الموارد البشريةعائشه سليمان ناصر الريامية

الحلول الفنية العالميةعائشه سيف سليمان العزرية

شركة عمان شابورجيعائشه سيف محمد البرطمانية

كي بي أم جيعائشه سيف محمد الحارثية

األموال للتجارة والمقاوالتعائشه سيف ناصر الصبحية

وزارة الصحةعائشه شامس سالم الغمارية

التقنية الرباعيةعائشه صالح أحمد العزرية

شركة عمان لإلستثمارات والتمويلعائشه صالح حمد المحروقية

روعة المدينة الماسيةعائشه صالح مبارك اليعقوبية

شركة االثنينعائشه ضحي خلفان الردينية
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سهول وادي المعاول للتجارة عائشه عامر سعيد السالمية

شركة بهوان الهندسيةعائشه عبدهللا ابراهيم الفارسية

(شركة منطقة حرة)أس في بيتي صحار للنسيج عائشه عبدهللا خلف الجابرية

زبير الرحمان وشركائه للتجارةعائشه عبدهللا راشد التمتمية

الموارد الشالمية للتجارةعائشه عبدهللا سالمين المعمرية

جامعة البريميعائشه عبدهللا سعيد الساعدية

مشاريع عائشة الذهبيةعائشه عبدهللا سلمان البلوشية

شركة النهضة العمانيةعائشه عبدهللا عديم الوهيبية

مستشفيات ومستوصفات بدر السماءعائشه عبدهللا علي البلوشية

الخليج للخدمات التجاريه المتحدهعائشه عبدهللا محمد الحارثية

ريجنسي اللوجستيةعائشه عبدهللا محمد القرية

وسط الرميلة العالميةعائشه علي حمد الريسية

الوثاق الرائدةعائشه علي سالم الغيثية

مشاريع مفاتيح النور للتجارةعائشه علي سالم المعمرية

شركة سيح الغريف للتجارهعائشه علي سعيد المعمرية

مستشفى جامعة السلطان قابوسعائشه علي سعيد المقبالية

القرن لنظم المعلوماتعائشه علي سليمان اللمكية

ميرة لالستثمارعائشه علي شنين الشموسية

أركي العالمية للخدمات ش م معائشه علي عامر الشبيبية

الثوب العربي األصيلعائشه علي عبدهللا الكعبية

السوق الصينيعائشه علي محمد الشرجية

تكنيمونتعائشه علي محمد الفارسية

مركز السحاب الطبيعائشه علي محمد المقبالية

مركز وردة الصباح الذهبية للحناء والتجميلعائشه علي ناصر الحجرية

التقنية الرباعيةعائشه عيسى راشد المقبالية

الود المتألقة للتجارةعائشه عيسى سعيد الغنامية

مشاريع القمر االزرقعائشه فريش سليمان المغيزوية

النبع للتموين واالعاشة والخدماتعائشه فهد سالم الوهيبية

صحاري القصبية للتجارةعائشه كرم علي البلوشية

مدكوعائشه مبارك راشد البادية

طارق آل عبدالسالم للتجارة والمقاوالتعائشه مبارك راشد آل عبدالسالم

الشركة الدولية لخدمات الحاسب االليعائشه مبارك سعيد الساعدية

المدرسة العصرية العالميةعائشه مبارك عبدهللا العامرية

الكفاءة للخدمات الصناعيةعائشه مبارك علي العامرية

شركه النبع للخدماتعائشه مبروك عبيد الحبسية

مركز عبدهللا العيسريعائشه محسن عامر الراجحية

أركان لإلنشاءاتعائشه محمد خميس الكمالية
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مؤسسة سالم العميريعائشه محمد خميس الناصرية

الرحال الصغير للتجارةعائشه محمد سالم البسامية

بندر الزرقاءعائشه محمد سالم البوسعيدية

مستشفى النخبةعائشه محمد سالم آل عبدالسالم

بيان التبيانعائشه محمد سليمان آل خليفين

الشركة الدولية لخدمات الحاسب االليعائشه محمد طارش المقبالية

االيوان الدوليه ش م معائشه محمد لشكر البلوشية

مشاريع شواطئ األشخرة الرائدةعائشه محمد ناصر الكاسبية

شركة عمان لإلستثمارات والتمويلعائشه مرهون شنين الزكوانية

ام راشد المسكرية للتجارةعائشه مسلم سليّم المسكرية

بساتين الصلمة للتجارةعائشه مصبح حمود السالمية

مختبر الجودة الدوليعائشه مصبح علي القائدية

شركة شاطي صاللة للتنمية السياحيةعائشه ناصر راشد العزرية

وزارة التربيه والتعليمعائشه ناصر سلطان الحربية

شركه النبع للخدماتعائشه نصيب خصيب الوهيبية

بيت الدقم للمقاوالت والتطوير ش م معائشه هالل شيخان العبرية

شركه النبع للخدماتعائشه وليد قاسم الزدجالية

عائشه بنت يوسف البلوشي للتجارهعائشه يوسف اشرف البلوشية

لؤي العالميةعائشه يوسف محمد البلوشية

عمان- شركة شل للتنمية  عباس أحمد محسن اللواتي

مشاريع صالن لالستثمار الصناعيعباس حسن حبيب البحراني

بنك التنمية العمانيعباس حسن محمد اللواتي

بنك ظفارعباس حيدر عبدالخالق 

شركه الشنفرى لاللمنيومعباس صالح حسن البلوشي

مشاريع صالن لالستثمار الصناعيعباس علي حسن العجمي

مشاريع الصادق المتكامله للمقاوالت ش م معباس محمد حسن العجمي

اينكوللهندسةوالتصنيع والتجارةوالمقاوالت المدنيةعبد الباري خالد علي البلوشي

الشركة الدولية لخدمات الحاسب االليعبد الملك محمد حمد الهنائي

بنك مسقطعبدالباري طالب علي الرئيسي

مؤسسة هشام التجاريهعبدالباري علي ناصر الريامي

الزواوي لتقنية الطاقة الهندسيةعبدالباسط راشد قدور المقبالي

شركة مزون لأللبان.عبدالباسط رجب نصيب 

الشركة الدولية لخدمات الحاسب االليعبدالباسط عبدالعزيز بصره 

فالكون لالستثماراتعبدالجليل حبيب عبدهللا المعيني

نجم دلتا للخدمات و المشاريع الهندسيةعبدالجليل عبيد عبدهللا الصقري

في.سي تي سي آي بي - سي بي آند آي عبدالجليل عنتر درويش القطيبي

رحب المتحدةعبدالحسين جواد ناصر اللواتي
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جامعة نزوىعبدالحكيم سليمان علي الهنائي

مركز بيانات الجبل األخضرعبدالحكيم عامر سالم المصلحي

المهري للنفط والغازعبدالحكيم عبدهللا راشد الهنائي

شركة طيران السالمعبدالحكيم عبدهللا سالم الحراصي

مؤسسة االنصاري التجاريةعبدالحكيم عبدهللا مراد البلوشي

الرميزان للذهب والمجوهراتعبدالحليم جمعان فرج بيت رجيبون

الخليج للحفرعبدالحميد حمد ناصر الكيومي

الوجهه لالستثمار السياحي واالدارةعبدالحميد خميس تعوب القطيطي

(منطقة صاللة الحره)أوكتال عبدالحميد سعيد حسن العامري

الطاؤوس للخدمات الصناعيهعبدالحميد عبدهللا خلوف الوردي

شركة المها لما وراء البحارعبدالحميد عبدهللا سعود الجابري

جلفار للهندسة والمقاوالتعبدالحميد عبيد معيوف الغفيلي

الي عمان لتكوير خام الحديد?شركة عبدالحميد عثمان خدادات الشيهاني

الرؤية للصناعات و اإلستثمارعبدالحميد علي مرهون الصالحي

شركة الخدمات الفنية الخاصةعبدالحميد فاضل سعدهللا المنوري

التكنلوجيا المتطورة لالكترونيات ش م معبدالحميد الل بخش محمد البلوشي

مشاريع الهامور التجاريةعبدالحميد مبارك سعيد السهي

أنوار المجد المتحدة للطاقةعبدالحميد محمد سعود الراشدي

سهيل بهوان للسياراتعبدالحميد مصبح علي الشوكري

اتحاد الصرح العالمية ش م معبدالرحمن ابراهيم شمل البلوشي

مؤسسه رواسي السعاده للتجاره عبدالرحمن احمد سالم جعبوب

المظلة الخضراء لتطوير األعمالعبدالرحمن أحمد حمود الدرمكي

الشركة العامة للسياراتعبدالرحمن أحمد سعيد البوسعيدي

الحشار وشركاهعبدالرحمن أحمد عبدالرزاق البلوشي

شهب الجنوب المتميزة للتجارةعبدالرحمن أحمد علي المسكري

الي عمان لتكوير خام الحديد?شركة عبدالرحمن باروت مرداد السعدي

جلفار للهندسة والمقاوالتعبدالرحمن جمعه حمد الغيالني

شركة عمان لإلستثمارات والتمويلعبدالرحمن جمعه سنجور البلوشي

الطاؤوس للخدمات الصناعيهعبدالرحمن جمعه صاحب داد البلوشي

عبدالرحمن بن جمعه بن عبدهللا الريسي للتجاره والمقاوالتعبدالرحمن جمعه عبدهللا الريسي

مؤسسة الغيث للتجارة و الخدمات الصناعيةعبدالرحمن جمعه محمد الجابري

شركة الخدمات الفنية الخاصةعبدالرحمن حمد محمد اليعقوبي

شركة الخدمات الفنية الخاصةعبدالرحمن حميد سعيد المقبالي

الرؤية للتامينعبدالرحمن خالد عبيد الحجري

المحدودة (عمان  )شركة فنادق الخليج عبدالرحمن خلفان مبروك الرواحي

الخط االقليميعبدالرحمن خميس حميد الشبلي

الشركة الدولية لخدمات الحاسب االليعبدالرحمن خميس سالم البوسعيدي
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شركة الخدمات الفنية الخاصةعبدالرحمن خميس سالم اليعقوبي

شركة تاول للخدمات الهندسيةعبدالرحمن خميس محمد البلوشي

مشاريع البريق المتكاملةعبدالرحمن درويش علي بخش البلوشي

الخط االزرق المتحدةعبدالرحمن راشد سعيد الجليبي

شركة المها لما وراء البحارعبدالرحمن راشد سليمان الشكيلي

شركة تأجير للتمويلعبدالرحمن راشد محمد الرواحي

شركة لما للتجارةعبدالرحمن سالم حمود الحجري

القمر للحديد والصلبعبدالرحمن سالم عبدهللا الخروصي

السور للحلول الذكيةعبدالرحمن سالم مسعود الشماخي

عمان- شركة شل للتنمية  عبدالرحمن سرحان عمير الفهدي

المؤسسة العامة للمناطق الصناعيةعبدالرحمن سعود سيف الشبيبي

الطاؤوس للخدمات الصناعيهعبدالرحمن سعيد أحمد الوردي

شركة بهوان الهندسيةعبدالرحمن سعيد حميد العميري

شركة الكهرباء القابضهعبدالرحمن سعيد عبدهللا الرقيشي

حلول األلفية الجديدةعبدالرحمن سعيد عبدهللا الشامسي

الريادة للمشاريع المتقدمةعبدالرحمن سعيد علي المنظري

شركة تنمية نفط عمانعبدالرحمن سعيد محمد النوفلي

ماجد الفطيم هايبرماركتسعبدالرحمن سلطان سعيد المسكري

شركه برادات مطرحعبدالرحمن سليمان سالم البوسعيدي

شركة الخدمات الفنية الخاصةعبدالرحمن سليمان سليّم الكلباني

شركة المها لما وراء البحارعبدالرحمن سليمان شوتاه البلوشي

االتقان المعماري ش م معبدالرحمن سليمان علي المخمري

العالمية للشبكة التجاريةعبدالرحمن سيف سعيد الضوياني

الكهف لالستثمارعبدالرحمن سيف محمد الهاشمي

التموين المتحدةعبدالرحمن عبدالحميد عبدالرحمن الزدجالي

سويزعبدالرحمن عبدالرحيم عيسى البلوشي

أنوار المجد المتحدة للطاقةعبدالرحمن عبدهللا ابراهيم البلوشي

-الباطنة الدولية للخدمات التجارية والبحرية  عبدالرحمن عبدهللا احمد البلوشي

بتروجيت و شركائها- شركة المشروعات البترولية عبدالرحمن عبدهللا جمعه المقحوصي

الي عمان للتوزيع?مركز عبدالرحمن عبدهللا سالم الشيزاوي

نجد االهليهعبدالرحمن عبدهللا سالم علي سكرون

جلفار للهندسة والمقاوالتعبدالرحمن عبدهللا سعيد السنيدي

بن ميرزا الدوليهعبدالرحمن عبدهللا سعيد العامري

مشاريع نسناس صحار للتجارةعبدالرحمن عبدهللا سيف البلوشي

شركة كهرباء مجانعبدالرحمن عبدهللا محمد الهميمي

ابن الغماري العالميةعبدالرحمن عبيد سعيد البادي

طاؤوس للطاقة واالتصاالت ش م معبدالرحمن علي ساعد الغافري
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شركة مشاريع الغربية للتجارة والمقاوالتعبدالرحمن علي سالم رويه المهري

قبس الطريق للتجارةعبدالرحمن علي سليمان المعمري

البركة لخدمات التامينعبدالرحمن علي محمد الحمحمي

شركة االنوار المضيئة العالمية للتجارة والمقاوالتعبدالرحمن علي محمد المزروعي

نجد االهليهعبدالرحمن عوض علي الغافري

مصنع الجفير للمواد الغذائيةعبدالرحمن فالح محفوظ العبدلي

شركة الخدمات الفنية الخاصةعبدالرحمن مبارك سيف العبري

شركة مت مكدونالد وشركاهعبدالرحمن محمد سالم العبري

الشركة العامة للسياراتعبدالرحمن محمد سعيد العدوي

بي بي اكسبلوريشن ابسيلون ليمتدعبدالرحمن محمد سليمان الشقصي

شركة بهوان الهندسيةعبدالرحمن محمد عبدهللا البلوشي

(القيد مرهون  )لولو مسقط للتسوق السريع عبدالرحمن محمد عثمان البلوشي

ظفار للسياراتعبدالرحمن مروان عامر الحجري

شركة الحسن الهندسيةعبدالرحمن مسلم سالم الفارسي

الوطنية للعلب المعدنيةعبدالرحمن هالل محمد الحبسي

الشرق االوسط للحفر وخدمات االبار المتحدةعبدالرحمن يعقوب خميس الكيومي

شركة الخدمات الخاصة لحقول النفطعبدالرحيم ابراهيم حمد الصقري

ترافلكس وشركاه ش م معبدالرحيم أحمد عبدالرحيم الصابري

المجموعة العمانية الدوليةعبدالرحيم جاسم غابش البلوشي

ابراج مسقط لالعمالعبدالرحيم خميس حمود القاسمي

شركة المها لما وراء البحارعبدالرحيم سالم ثاني الرواحي

الشركة العمانية للغاز الطبيعي المسالعبدالرحيم عبدهللا خميس الحديدي

الشركة العمانية لألبراجعبدالرحيم محمد ساعد الغافري

أنوار المجد المتحدة للطاقةعبدالرحيم محمد عيسى البلوشي

(القيد مرهون  )لولو مسقط للتسوق السريع عبدالرحيم يونس محمد الدرمكي

البرزخ العالمية الشاملةعبدالرزاق حمد صالح العبري

غنتوت للنقل والمقاوالت العامةعبدالرزاق خليفه خالد الداودي

ركن اليقين العالميه للنفط والغازعبدالرزاق سعيد سعود الزكواني

سامي بن مال هللا البلوشي للتجارةعبدالرزاق قلندربخش عيسى البلوشي

مؤسسه ربوع الخير العربيه للتجارهعبدالرسول سعيد خميس جادح الشحري

كاموسات مسقطعبدالرؤوف محمود اسماعيل البلوشي

معهد محمد البرواني للتدريبعبدالرؤوف مسعود عامر البرواني

مؤسسة الكمالي للتجارة والمقاوالتعبدالستار أحمد ابراهيم الكمالي

شركة بهوان الهندسيةعبدالستار حمد خميس الساعدي

مصنع الوادي للمياه المعدنية الطبيعيةعبدالستار عبدالرحمن جان محمد 

بهوان سايبرتكعبدالسالم بيرمحمد الل بخش البلوشي

بتروفاك اي اند سي عمانعبدالسالم حبيب محمد البلوشي
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التسنيم للمشاريع المحدودةعبدالسالم حمد حمود المعولي

سعود بهوان للسياراتعبدالسالم حميد علي الهنائي

شركة تنمية نفط عمانعبدالسالم راشد سالم المشرفي

شركة سيمبكورب صالله لخدمات التشغيل والصيانةعبدالسالم محمد سعيد المشيخي

صاللة للخدمات التجارية والصناعية ش م معبدالسالم ناصر مبارك السعيدي

شركة المها لما وراء البحارعبدالسالم ياسر شيخان الراشدي

 م0 م0صحار للخدمات التقنيه والتجاريه  ش عبدالعزيز أحمد سعيد البلوشي

المواهب للخدمات الكهربائيةعبدالعزيز بدر حمود الندابي

وزارة الصحةعبدالعزيز جمعه صالح العريمي

شركة بهوان الهندسيةعبدالعزيز جمعه عبدهللا المطروشي

(القيد مرهون  )لولو مسقط للتسوق السريع عبدالعزيز حديد فرحان الغداني

دووسان هفي اندستريس مسقطعبدالعزيز حمد علي الغيالني

شركة الكترومانعبدالعزيز حمد مسعود الكلباني

أسرار العارض للتجارةعبدالعزيز حمدان علي الكلباني

الشرق العالميهعبدالعزيز حمود خليفه الراشدي

عمان- شركة شل للتنمية  عبدالعزيز حمود راشد الخروصي

مدارس التكوين الخاصةعبدالعزيز حمود علي البوسعيدي

العربية اللوجستيةعبدالعزيز حيدر صالح البلوشي

صحاري بوشر لألعمالعبدالعزيز خالد سعيد الراسبي

جلفار للهندسة والمقاوالتعبدالعزيز خلفان سليمان الندابي

محسن حيدر درويشعبدالعزيز خلفان مبروك الرقادي

مطاعم ال داودعبدالعزيز خلفان محمد الجلنداني

شركة عمان لإلستثمارات والتمويلعبدالعزيز خلفان محمد العبري

الشركة العمانيه لاللياف البصريهعبدالعزيز خليفه حمد البحري

العمانية للمناولة األرضيةعبدالعزيز خليفه حمود العبدلي

شركة الرسن توبرو االلكتروميكانيكيهعبدالعزيز خميس سليم المحيجري

نجم دلتا للخدمات و المشاريع الهندسيةعبدالعزيز خميس مسعـود الخياري

شركة كيمجي العالميةعبدالعزيز داود سليمان الحارثي

جلفار للهندسة والمقاوالتعبدالعزيز درويش مسلم الصالحي

ماجد الفطيم هايبرماركتسعبدالعزيز راشد محمد المقبالي

بنك مسقطعبدالعزيز راشد ناصر المقبالي

شركة أكزو نوبل عمانعبدالعزيز سالم خلفان الدايري

شركة ابو حاتمعبدالعزيز سالم سهيل الجابري

شركة بهوان الهندسيةعبدالعزيز سالم علي المعمري

محسن حيدر درويشعبدالعزيز سالم علي المكتومي

عبدالعزيز سالم علي الهوتي للتجارةعبدالعزيز سالم علي الهوتي

ع م.م.شركة شليم النفطيه  شعبدالعزيز سالم علي كلشات المهري
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الحديثة للخدمات النفطيةعبدالعزيز سالم مسعود المدسري

جلفار للهندسة والمقاوالتعبدالعزيز سالم هاشل الكيومي

شركة بهوان للمقاوالتعبدالعزيز سرحان عبدهللا الرئيسي

مجيس للخدمات الفنيةعبدالعزيز سعود سالم السنيدي

شركة سوكاتعبدالعزيز سعود عبدالعزيز الزدجالي

نجد االهليهعبدالعزيز سعيد خميس اليعقوبي

االفق االزرق المتحدة للتجارة عبدالعزيز سعيد علي البلوشي

مشاريع عبدالعزيز الحارثي للتجارة والمقاوالتعبدالعزيز سعيد علي الحارثي

نجد االهليهعبدالعزيز سعيد مبارك الربعاني

شركة اسكان للمقاوالتعبدالعزيز سعيد مبارك اليعقوبي

جلفار للهندسة والمقاوالتعبدالعزيز سعيد محمد الجابري

األستراتيجية الوطنية ش م معبدالعزيز سعيد محمد الحسني

شركه الزباره للتجاره تضامنيةعبدالعزيز سعيد محمد العلوي

الخط االزرق المتحدةعبدالعزيز سلطان سعيد المسكري

احمد السيابي للتجارةعبدالعزيز سليمان احمد الصوافي

بن شمل البلوشي للتجارة والمقاوالتعبدالعزيز شمل علي البلوشي

أنوار المجد المتحدة للطاقةعبدالعزيز صالح سعيد السعيدي

مركز سلطانعبدالعزيز صالح عبدهللا الشكيلي

شركة سوكاتعبدالعزيز صالح عبدهللا الفارسي

البروج لتقنية المعلوماتعبدالعزيز طارق عبدالعزيز الفارسي

الل بخش وفولتاس للخدمات الهندسيةوالتجارةعبدالعزيز عامر ضحي المقبالي

الخليج المتكاملة لالستثمار عبدالعزيز عبدهللا أحمد الوشاحي

شركة مزون لأللبانعبدالعزيز عبدهللا حارب البلوشي

بي اس اي مارين قلهاتعبدالعزيز عبدهللا حمد الربعاني

الشركة الدولية لخدمات الحاسب االليعبدالعزيز عبدهللا سليمان الهنائي

الشركة العامة للسياراتعبدالعزيز عبدهللا عبدالعزيز الرواس

افيردا إلدارة النفاياتعبدالعزيز عبدهللا محمد البلوشي

صواع العالميةعبدالعزيز عبدهللا محمد البوسعيدي

شركة أرجوان شاطئ مسقطعبدالعزيز عبدهللا محمد الحميدي

بهوان سايبرتكعبدالعزيز عبدهللا محمد السعدي

الشركة الصينية ألنابيب البترول والهندسة المحدودةعبدالعزيز علي حمد الجنيبي

الخدمات  االلكترونية والميكانيكية ش م معبدالعزيز علي خميس اللمكي

(عمان)الرسن وتوبرو وشركاه عبدالعزيز علي سالم الجابري

شركة الرسن توبرو االلكتروميكانيكيهعبدالعزيز علي سعيد الدرعي

جلفار للهندسة والمقاوالتعبدالعزيز علي سليم االبروي

شركة  مسقط للغازاتعبدالعزيز علي طالب البلوشي

اتحاد الصرح العالمية ش م معبدالعزيز علي عبيد البدواوي
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الطاؤوس للخدمات الصناعيهعبدالعزيز علي مبارك الرواحي

الشركة العامة للسياراتعبدالعزيز علي محمد العدواني

األصالة إلدارة الفنادق والمنتجعاتعبدالعزيز عيسى خميس البلوشي

شركة تأجير للتمويلعبدالعزيز عيسى موسى الحسيني

بابل للخدمات الطبيـــــــة ،،عبدالعزيز فاضل مرهون الحوسني

بنك ظفارعبدالعزيز فهد راشد الدرعي

فالكون لالستثمارات السياحيهعبدالعزيز كريم عبدون الطالعي

أنوار المجد المتحدة للطاقةعبدالعزيز مبارك حميد الشقصي

شركة الغاز الوطنيةعبدالعزيز مبارك خلفان المسلمي

البرواز للتجارةعبدالعزيز محمد حمد الفارسي

افيردا إلدارة النفاياتعبدالعزيز محمد راشد الضباري

أبراج لخدمات الطاقةعبدالعزيز محمد سالم الحديدي

شنايدر اليكتريك أو أمعبدالعزيز محمد سالم الكلباني

الطيران العمانيعبدالعزيز محمد سرحان العامري

بتروجيت و شركائها- شركة المشروعات البترولية عبدالعزيز محمد سعيد الجنيبي

سهيل بهوان للسياراتعبدالعزيز محمد سيف السعدي

رمال سمائل الذهبية للتجارةعبدالعزيز محمد مصبح السيابي

الشعلة العالمية لإلستثمار العقاريعبدالعزيز محمود علي الحسني

شعاع مجيس للمقاوالتعبدالعزيز مراد عبدهللا البلوشي

شركة الخدمات الفنية الخاصةعبدالعزيز مسعود سالم بني سعد

اينكوللهندسةوالتصنيع والتجارةوالمقاوالت المدنيةعبدالعزيز مسلم سليّم الغيالني

مؤسسه المحور الماسي للتجاره والمقاوالتعبدالعزيز مسلم محمد مسن

جلفار للهندسة والمقاوالتعبدالعزيز مصبح راشد المعمري

اطياب للخدمات الفنيةعبدالعزيز ناصر حمد الكليبي

-شركةالحرسوسي للتجارةوالمقاوالت عبدالعزيز ناصر محمد الحرسوسي

عمان- شركة شل للتنمية  عبدالعزيز هالل سعيد الشقصي

بنك مسقطعبدالعزيز يحيى محمد الجيالني

شركه النقل الوطنيه العمانيهعبدالعزيز يوسف عبدهللا المجيني

شركة المشروعات البترولية واالستشارات الفنية بتروجيتعبدالعليم عبدهللا علي الريسي

شركة صحوة هيماءعبدالعليم فضل كريم عبدالجليل البلوشي

ستاينـويخ عمـــــان.  ســيعبدالفتاح سالم محمد البلوشي

مؤسسة االنصاري التجاريةعبدالقادر جمعه مراد البلوشي

الطموح لتقنية المعلوماتعبدالقادر محمد عبدالقادر الشهورزي

بنك ظفارعبدالقادر محمد عوض العجيلي

شركة فيرتريدعبدالكريم رشيد كريم بخش البلوشي

عبق بركاء للتجارةعبدالكريم علي أحمد المالهي

سليمان محمد يوسف البلوشي للتجارةعبدالكريم عيسى عبدالكريم البلوشي
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النقطه الصفراء للتجارةعبدالكريم محمد أحمد البلوشي

مجموعة ترك عمانعبدالكريم محمد خميس البلوشي

نجد االهليهعبدالكريم محمد عبدهللا الفارسي

الشركة الوطنية للتوزيععبدالكريم ناصر غانم العبري

المحكم الوطنية للتجارة واألستثمارعبداللطيف جمعه عبدالوهاب 

التكنولوجيا المبتكرة للحلول التعلميةعبداللطيف راشد سالم المعمري

المحزم الفضي لالستثمارعبداللطيف رمضان جمعه البلوشي

شركة بهوان الهندسيةعبداللطيف ضحي غريب البارحي

جالسبوينت سوالر مسقط.عبداللطيف عبدهللا جمعة 

ابهار المتكاملةعبداللطيف محمد علي البلوشي

شركة مسقط الوطنية للتطوير واالستثمارعبدهللا ابراهيم عبدهللا البدوي

(منطقة صاللة الحره)أوكتال عبدهللا احمد سعيد الحضري

شركة الحسن الهندسيةعبدهللا احمد سعيد المهري

أوكيو للمصافي والصناعات البتروليةعبدهللا احمد عبدهللا الرحيلي

عبدهللا بن أحمد بن عبدهللا العجمي للتجارة عبدهللا احمد عبدهللا العجمي

شركة تنمية نفط عمانعبدهللا احمد عبدهللا النجار

البشائر للحوم عبدهللا احمد مبارك جداد

شـركة شـل العمـانية للتسويقعبدهللا اسماعيل موسى البلوشي

تيكنيكاس ريونداز دايوو ش م معبدهللا أحمد حتحوت الجنيبي

الوجهه لالستثمار السياحي واالدارةعبدهللا أحمد سباع الحوسني

مشاريع بصمه نزوى عبدهللا أحمد سعود السليماني

شركه الزباره للتجاره تضامنيةعبدهللا أحمد سيف السيابي

أنوار المجد المتحدة للطاقةعبدهللا أحمد سيف الشيباني

الزواوي لتقنية الطاقة الهندسيةعبدهللا أحمد سيف الناصري

المراسم للتجاره والمقاوالتعبدهللا أحمد عبدالرسول البلوشي

مستشفى خط الحياةعبدهللا أحمد عبدهللا الغيالني

شركة التقنية الرفيعة للخدمات الهندسية ش م معبدهللا أحمد فرج فاضل

النجمة الملكية العالمية.عبدهللا أحمد ناصر 

جلفار للهندسة والمقاوالتعبدهللا بخيت احمد باعوين

ابن بخيت الحكماني للتجارةعبدهللا بخيت شنين الحكماني

شرف دي جيعبدهللا ثانى غاشم العامري

حديقة المرحعبدهللا ثاني نصيب برزحن

المجموعة العمانية الدوليةعبدهللا جاسم عبدهللا اليحيائي

عطايا الدولية لألستثمارعبدهللا جالل محمد البلوشي

القديمي العالميةعبدهللا جمال علي الميمني

أسواق ومخابز الكورنيشعبدهللا جمال كمال البلوشي

امتداد الحويل المتحدةعبدهللا جمال يوسف الزواوي
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بنك ظفارعبدهللا جمعه حمد المخيني

شركة المشروعات البترولية واالستشارات الفنية بتروجيتعبدهللا جمعه خميس اليحيائي

اينكو الدقم للصناعاتعبدهللا جمعه راشد الكحالي

مؤسسة الرويس للتجاره و المقاوالتعبدهللا جمعه سالم الساعدي

أنوار المجد المتحدة للطاقةعبدهللا جمعه سالم النجادي

شركة الخدمات  والتسويقعبدهللا جمعه سعيد الدغيشي

شركة اتصاالت التجارة والخدماتعبدهللا جمعه عبدهللا المشيفري

التسنيم للمشاريع المحدودةعبدهللا جمعه عبيد المرهوبي

الحديثة للخدمات النفطيةعبدهللا جمعه محمد السنيدي

الزعنفة الذهبية العالمية ش م معبدهللا جمعه محمد العويسي

تالل المبرح للتجارهعبدهللا جمعه نصيب الجهوري

شركة المشروعات البترولية واالستشارات الفنية بتروجيتعبدهللا حارب سعيد اليعقوبي

افيردا إلدارة النفاياتعبدهللا حارب عبدهللا البحراني

الشركةالوطنيةالعمانيةلتنميةالثروةالحيوانيةعبدهللا حامد سهيل قطميم المرهون

المجموعة العمانية الدوليةعبدهللا حامد عبدهللا الكندي

واحة أرمعبدهللا حسن قمبر العجمي

اتحاد الصرح العالمية ش م معبدهللا حسن محمد البلوشي

بن بركت للمشاريع المتميزةعبدهللا حسين بركت البلوشي

الرائدة العصرية لألعمال عبدهللا حسين محمد الزدجالي

-شركة كيمجي رامداس  عبدهللا حليس محمد العريمي

التسنيم للمشاريع المحدودةعبدهللا حمد بخيت السيفي

البحار السبع للنفطعبدهللا حمد حمدان الكلباني

أنوار المجد المتحدة للطاقةعبدهللا حمد خزيم الهنائي

الخط االزرق المتحدةعبدهللا حمد سالم المقبالي

الحصن الساطع للتجارةعبدهللا حمد سالم المقيمي

جوهرة مسقط الماسيةعبدهللا حمد سعيد الشبلي

ارزاق الحمراء للتجارةعبدهللا حمد سويلم المعني

الشركة العامة للسياراتعبدهللا حمد سيف المعمري

شركة تنمية نفط عمانعبدهللا حمد عبدهللا الخروصي

الطيران العمانيعبدهللا حمد عبدهللا الراسبي

شركة صحار لاللمنيومعبدهللا حمد عبدهللا الراشدي

(توكو  )الشركة العمانية لالنشاءات  عبدهللا حمد علي الحكماني

شركة بهوان الهندسيةعبدهللا حمد علي العريمى

شركة نهضة الدقم للمساكنعبدهللا حمد محمد البهلولي

اتحاد الصرح العالمية ش م معبدهللا حمد محمد المطروشي

تالل الصفا للتجارة ش م معبدهللا حمد مسلم الدرعي

شركة عمان لإلستثمارات والتمويلعبدهللا حمد مصبح السيابي
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الشوامخ للخدمات النفطيةعبدهللا حمد منصور الصباحي

منى نور للصناعة والتجارةعبدهللا حمد ناصر الجابري

ترافكو عمانعبدهللا حمد ناصر السيابي

شركة الرسن توبرو االلكتروميكانيكيهعبدهللا حمود أحمد الشبيبي

الدرعي لألعمال واألستثمارعبدهللا حمود حارب الدرعي

شركة نابورس لخدمات الحفر بي فيعبدهللا حمود سالم المدهوشي

بي جي بي لخدمات النفط والغازعبدهللا حمود سالم الوهيبي

قبس الطريق للتجارةعبدهللا حمود صالح الناصري

شركه الشنفرى لاللمنيومعبدهللا حمود عبدهللا الجلنداني

الشركة العالمية لتقنية المعلوماتعبدهللا حمود عبدهللا الوهيبي

النجمة الملكية العالميةعبدهللا حمود محمد الراشدي

جلفار للهندسة والمقاوالتعبدهللا حميد سالم الصالحي

نافون إلكترونيك ش م معبدهللا حميد عبيد السكيتي

الصحراء لالنشاءات الدولية عبدهللا حميد علي الرحبي

فرع مسقط- اوكسيدنتال عمان انكربوريتد عبدهللا حميد مرهون الهطالي

سيح السرية للهندسةعبدهللا حميد وني المدهوشي

سامي بن مال هللا البلوشي للتجارةعبدهللا حيدر بهرام الزدجالي

المها للسيراميكعبدهللا خالد عبدهللا الصالحي

بتروجيت و شركائها- شركة المشروعات البترولية عبدهللا خشير عبدهللا الجنيبي

المجموعة العمانية الدوليةعبدهللا خلفان درويش الصبحي

شركة بهوان الهندسيةعبدهللا خلفان سالم العلوي

شركة تنمية نفط عمانعبدهللا خلفان سعيد الراشدي

الريف ش م معبدهللا خلفان سويد المعولي

شركة الصناعات العربية للمشاريععبدهللا خلفان عبدهللا الجابري

براحة الخزائن للتجارة والمقاوالتعبدهللا خلفان فاضل البادي

التسنيم للمشاريع المحدودةعبدهللا خليفه عبدهللا الخليلي

شركة المشروعات البترولية واالستشارات الفنية بتروجيتعبدهللا خليفه عبدهللا الربيعي

عمان لتطوير المنطقة االقتصاديةالخاصة بالدقمعبدهللا خليفه عبدهللا الضبعوني

شركة اسكان للمقاوالتعبدهللا خليفه عبدهللا الغيالني

المجموعة العمانية الدوليةعبدهللا خليفه عبيد المعمري

الشوامخ للخدمات النفطيةعبدهللا خليفه علي الهنائي

شركة الفي الحديثه للتجارهعبدهللا خميس حارب الخنبشى

شركة المقاوالت المصريه فرع مسقطعبدهللا خميس خصاف السناني

مؤسسة التجارة واالستثمارعبدهللا خميس درويش السريري

أنوار المجد المتحدة للطاقةعبدهللا خميس رزيق اللمكي

م0م0شركة ساسال للتجارة والمقاوالت شعبدهللا خميس سالم الشماخي

ابن المطاعني لالنشاء والتعميرعبدهللا خميس سالم المطاعني
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شركه الوليد لالغذيه والخدمات المحدوده المسئوليهعبدهللا خميس سالم المقبالي

شركة بهوان الهندسيةعبدهللا خميس سالم آل عبدالسالم

أنوار المجد المتحدة للطاقةعبدهللا خميس سعيد العبيداني

التسنيم للمشاريع المحدودةعبدهللا خميس سليّم اليعقوبي

شركة بهوان الهندسيةعبدهللا خميس سيف المعمري

شركة مرافي أسيادعبدهللا خميس شاهوه البلوشي

شركة سوكاتعبدهللا خميس عبدهللا المعمري

شركه السياج السلكيهعبدهللا خميس عبدهللا المهمولي

مشاريع ميهولعبدهللا خميس عبدهللا الناصري

شركة الخدمات الخاصة لحقول النفطعبدهللا خميس مبارك العريمي

شركه برادات مطرحعبدهللا خميس محمد العجمي

ركن اليقين العالميةعبدهللا دادرحيم حيدر البلوشي

بتروفاك انترناشيونال ليمتدعبدهللا درويش حسن البلوشي

اتحاد الصرح العالمية ش م معبدهللا درويش راشد البدراني

الشركة الدولية لخدمات الحاسب االليعبدهللا درويش زاهر الشريقي

شركة بهوان للمقاوالتعبدهللا درويش زايد السعدي

البوصلة لخدمات النفطعبدهللا دوستك ابراهيم البلوشي

في.سي تي سي آي بي - سي بي آند آي عبدهللا راشد ابراهيم المعمري

شركة ابراج الحمض للتجارهعبدهللا راشد بريك الكيومي

مشاريع لمسيل للمقاوالت واعمال الديكورعبدهللا راشد حمد الشحي

اينكوللهندسةوالتصنيع والتجارةوالمقاوالت المدنيةعبدهللا راشد حميد البادي

شركة الدقم للخدمات الفنية المميزةعبدهللا راشد خلفان النعيمي

الشوامخ للخدمات النفطيةعبدهللا راشد خلفان الهنائي

جلفار للهندسة والمقاوالتعبدهللا راشد خميس الصالحي

شركة كيمجي العالميةعبدهللا راشد سالم الغداني

أبراج لخدمات الطاقةعبدهللا راشد سالم الغيالني

ركن اليقين العالميه للنفط والغازعبدهللا راشد سيف الغساني

نجيب بن خليفة بن سليمان المزروعيعبدهللا راشد عبدهللا المعمري

شركة النيزك للخدمات اللوجستية والتجارةعبدهللا راشد عبدهللا المغيري

السعيدي للهندسة والتجارةعبدهللا راشد عبدهللا الهاشمي

شركة نابورس لخدمات الحفر بي فيعبدهللا راشد علي الجرداني

صافي العالميةعبدهللا راشد محمد المخمري

أنوار المجد المتحدة للطاقةعبدهللا راشد مرهون الخنبشي

جلفار للهندسة والمقاوالتعبدهللا راشد مسلم الصالحي

الشبكه العالميه للسفرعبدهللا راشد هالل البرواني

أنوار المجد المتحدة للطاقةعبدهللا ربيع محمد المسكري

خدمات مسقط الدوليةعبدهللا رحمت عبدهللا البلوشي
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مؤسسة الرحيمى للتجارةعبدهللا زاهر عبدهللا الخصيبي

فهود لخدمات حقول النفط والطاقهعبدهللا زايد عبدهللا الجهوري

أنوار المجد المتحدة للطاقةعبدهللا زايد مفتاح الشكيلي

شركه النبع للخدماتعبدهللا زايد نصيب البلوشي

مؤسسة الزبيرعبدهللا زهران عبدهللا البلوشي

السهم المرتفع للمشاريع والمقاوالت عبدهللا سالم احمد عكعاك

الي عمان للتوزيع?مركز عبدهللا سالم جمعه الوهيبي

البنك االهليعبدهللا سالم حمد الشيذاني

جـوهـرة الخـليـج العـالميـة ش م معبدهللا سالم حمد المجعلي

العقود الذهبية المتحدةعبدهللا سالم حمد المحروقي

سهيل بهوان للسياراتعبدهللا سالم حمدان البريكي

التسنيم للمشاريع المحدودةعبدهللا سالم حمدان الحاتمي

ترك عمان الشماليةعبدهللا سالم حمدان الناصري

مشاريع أبو ياسر المعولي للتجارةعبدهللا سالم خالد البرواني

فرع مسقط- اوكسيدنتال عمان انكربوريتد عبدهللا سالم خليفين التميمي

عبدهللا بن سالم بن خماس الغافري للتجارةعبدهللا سالم خماس الغافري

تيجون عبري إلنشاءات الطاقةعبدهللا سالم خميس الغافري

أوكيو للمصافي والصناعات البتروليةعبدهللا سالم خميس الفارسي

شركة الخدمات الفنية الخاصةعبدهللا سالم درويش القطيطي

الوجهه الدارة الفنادقعبدهللا سالم راشد البوسعيدي

أبراج لخدمات الطاقةعبدهللا سالم سعيد العلوي

شركة الحسن الهندسيةعبدهللا سالم سعيد المشيخي

شرف دي جيعبدهللا سالم سعيد المنصوري

أنوار المجد المتحدة للطاقةعبدهللا سالم سليّم الشكيلي

شركة تنمية نفط عمانعبدهللا سالم سيف الحوسني

شركة عمان لإلستثمارات والتمويلعبدهللا سالم صالح الصبحي

أنوار المجد المتحدة للطاقةعبدهللا سالم عامر الرقيشي

الشركة الوطنية العمانية للهندسة واالستثمارعبدهللا سالم عبدهللا البادي

الطاؤوس للخدمات الصناعيهعبدهللا سالم عبدهللا الحبسي

وزارة التربية والتعليمعبدهللا سالم عبدهللا الحديدي

الوجهه لالستثمار السياحي واالدارةعبدهللا سالم عبدهللا الحمداني

مجرة الرحاب الذهبية للتجارة والمقاوالتعبدهللا سالم عبدهللا السليمي

شركة تاول للخدمات الهندسيةعبدهللا سالم عبدهللا السنيدي

الشركة العمانية القابضة لخدمات البيئةعبدهللا سالم عبدهللا الشنفري

فرع مسقط- اوكسيدنتال عمان انكربوريتد عبدهللا سالم عبدهللا الفارسي

(صالله)محالت و صيدلية مسقط  عبدهللا سالم عبدهللا المرهون

شركة عمان لإلستثمارات والتمويلعبدهللا سالم عبدهللا المطروشي
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النصر للتجارة والمقاوالتعبدهللا سالم عبدهللا المقبالي

شركة مزون لأللبانعبدهللا سالم عبدهللا المقبالي

أعجوبة البريمي للتجارة عبدهللا سالم عبدهللا النعيمي

جسر الشرق االوسطعبدهللا سالم عبدهللا آل تويه

في.سي تي سي آي بي - سي بي آند آي عبدهللا سالم علي البادي

خاطري لإلبتكاراتعبدهللا سالم علي الحجري

شركة الخدمات الفنية الخاصةعبدهللا سالم علي السليمي

أنوار المجد المتحدة للطاقةعبدهللا سالم علي السناني

الشركة العامة للسياراتعبدهللا سالم مبارك البرعمي

المشاريع الالمعهعبدهللا سالم مبارك الربيعي

شركة ابو حاتمعبدهللا سالم محمد البلوشي

شركة طيران السالمعبدهللا سالم محمد الشبيبي

محمد عبدهللا سالم للتجارهعبدهللا سالم محمد العجمي

أنوار المجد المتحدة للطاقةعبدهللا سالم محمد العريمي

شركة الصناعات العربية للمشاريععبدهللا سالم محمد الغنبوصي

ايه.بي.سايبم اسعبدهللا سالم محمد الهنداسي

أنوار المجد المتحدة للطاقةعبدهللا سالم مريح الرواحي

شركة مزون لأللبانعبدهللا سالم مسعود الهنائي

أنوار المجد المتحدة للطاقةعبدهللا سالم ناصر الصبحي

ابهار المتكاملةعبدهللا سالم ناصر العبري

شركة عمان لتنمية الطاقةعبدهللا سبيل عبدهللا البلوشي

النجمة الملكية العالميةعبدهللا سعود عبدهللا المنذري

أبو األوس لألعمال الحديثةعبدهللا سعود ماجد المقيمي

شركة لما للتجارةعبدهللا سعيّد علي السعيدي

أنوار المجد المتحدة للطاقةعبدهللا سعيد حمد العلوي

شركة رمال الداخلية للتجارة و المقاوالتعبدهللا سعيد حمدان السيفي

القمر للحديد والصلبعبدهللا سعيد حميد البادي

مجمع ال تي للتركيبات الصناعيةعبدهللا سعيد درويش المعمري

شركة أرجوان شاطئ مسقطعبدهللا سعيد راشد الغداني

كواكب لما وراء البحار للتجارة والمقاوالت توصيةعبدهللا سعيد سالم الحسني

القرش الرائدة للتجارة والمقاوالتعبدهللا سعيد سالم الرزيقي

الشركة العامة للسياراتعبدهللا سعيد سالم الغريبي

اساس صحم للتجاره والمقاوالتعبدهللا سعيد سالم الفزاري

المجموعة العمانية الدوليةعبدهللا سعيد سالم المشايخي

صروح المدينة الرائدة للتجارة والمقاوالت ش م معبدهللا سعيد سيف الشبلي

شركة الزواوي للتجارةعبدهللا سعيد عبدهللا البلوشي

شركة مزون لأللبانعبدهللا سعيد عبدهللا البوسعيدي
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أنوار المجد المتحدة للطاقةعبدهللا سعيد عبدهللا الجعفري

الحديثة للخدمات النفطيةعبدهللا سعيد عبدهللا الجنيبي

التموين المتحدةعبدهللا سعيد عبدهللا الحجري

أشراقات العقليعبدهللا سعيد عبدهللا السعيدي

أس أن سي الفاالن إنكعبدهللا سعيد عبدهللا الشكيلي

خدمات الخليج للبتروكيماويات  والتجارةعبدهللا سعيد عبدهللا المعمري

طالئع البشايرعبدهللا سعيد علي البوسعيدي

أنوار المجد المتحدة للطاقةعبدهللا سعيد علي الخصيبي

صافي العالميةعبدهللا سعيد علي السعيدي

نفحات شناص المميزة للتجارة والمقاوالتعبدهللا سعيد علي المعمري

النورس الالمع للتجارة والمقاوالتعبدهللا سعيد علي المعمري

(القيد مرهون  )لولو مسقط للتسوق السريع عبدهللا سعيد عيد الريامي

إنتاجعبدهللا سعيد فرج بيت عبدالشيخ

شركه الشنفرى لاللمنيومعبدهللا سعيد مبارك البريكي

سي بي أند آي أوروبا بي فيعبدهللا سعيد محمد السناني

موسي عبدالرحمن حسن وشركاهعبدهللا سعيد مسلم المعمري

الشركة العمانية الدارة السفنعبدهللا سعيد ناجمان البلوشي

شركة المشروعات البترولية واالستشارات الفنية بتروجيتعبدهللا سعيد ناصر الزيدي

شركة بهوان الهندسيةعبدهللا سعيد ناصر السيابي

شركة كهرباء مزونعبدهللا سعيد ناصر الفارسي

م0م0ش -شركة الصاروج لالنشاءات عبدهللا سالم محمد العامري

السي للمقاوالتعبدهللا سلطان سالمين الشبلي

اليقظان البوسعيدي للمحاماة واألستشارات القانونيةعبدهللا سلطان عبدهللا البوسعيدي

الشركة العامة للسياراتعبدهللا سلطان مصبح الجهوري

أنوار المجد المتحدة للطاقةعبدهللا سلوم سليّم الحبسي

ضواحي طيوي الحديثة للتجارةعبدهللا سليّم خميس السلماني

الشوامخ للخدمات النفطيةعبدهللا سليّم سالم الهنائي

شركة مزون لأللبانعبدهللا سليـّم مطر الجساسي

شركه برادات مطرحعبدهللا سليم ختروش الهاشمي

التسنيم للمشاريع المحدودةعبدهللا سليم شنون الشعيبي

الطيران العمانيعبدهللا سليمان احمد الخروصي

اينكوللهندسةوالتصنيع والتجارةوالمقاوالت المدنيةعبدهللا سليمان حمدان العجمي

الصفح الجميل للتجارة والمقاوالتعبدهللا سليمان حمدان الفهدي

الشركة العامة للسياراتعبدهللا سليمان سالم الرقمي

أنوار المجد المتحدة للطاقةعبدهللا سليمان سعيد السالمي

ترك عمان الشماليةعبدهللا سليمان عبدهللا الدغيشي

الشركة العمانية القابضة لخدمات البيئةعبدهللا سليمان عبدهللا الراشدي
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عبدهللا بن سليمان بن عبدهللا الكلبانيعبدهللا سليمان عبدهللا الكلباني

جلفار للهندسة والمقاوالتعبدهللا سليمان عبدهللا المشرفي

محالت وصيدلية مسقطعبدهللا سليمان عبدهللا المقاحمي

شركة ابو حاتمعبدهللا سليمان علي السيابي

التسنيم للمشاريع المحدودةعبدهللا سليمان علي الفارسي

جلفار للهندسة والمقاوالتعبدهللا سليمان علي الهنائي

اعمار البيداء توصيةعبدهللا سليمان فاضل العامري

نجم دلتا للخدمات و المشاريع الهندسيةعبدهللا سليمان محمد الحراصي

شركه الشنفرى لاللمنيومعبدهللا سليمان محمد الرحبي

اينكو الدقم للصناعاتعبدهللا سليمان محمد العمراني

في.سي تي سي آي بي - سي بي آند آي عبدهللا سمير درويش البلوشي

الشركة الدولية لخدمات الحاسب االليعبدهللا سهيل حسين المخيني

جورسان لالدارة الذكية للمرافقعبدهللا سيف حارب الشعيلي

شركة الرسن توبرو االلكتروميكانيكيهعبدهللا سيف حسن الرديني

الخليج للحفرعبدهللا سيف راشد البداعي

أنوار المجد المتحدة للطاقةعبدهللا سيف سالم السليماني

أركي العالمية للخدمات ش م معبدهللا سيف سعيد الكيومي

التسنيم للمشاريع المحدودةعبدهللا سيف شيخان العدوي

(فرع عمان)- فرع عمان - ئى إس بي آى للهندسة وإدارة المرافق المحدودة عبدهللا سيف عبدهللا الرواحي

أبراج لخدمات الطاقةعبدهللا سيف عبدهللا الكندي

شموع دقالعبدهللا سيف عبدهللا المعمري

في.سي تي سي آي بي - سي بي آند آي عبدهللا سيف علي المعمري

وزارة التقنية واالتصاالتعبدهللا سيف محمد القصابي

شركة ابو حاتمعبدهللا سيف ناصر الناصري

اينكوللهندسةوالتصنيع والتجارةوالمقاوالت المدنيةعبدهللا شنين جمعه الفزاري

في.سي تي سي آي بي - سي بي آند آي عبدهللا صالح سالم المزروعي

المجموعة العمانية الدوليةعبدهللا صالح سليمان المياحي

الي عمان للتوزيع?مركز عبدهللا صالح عبدهللا الحمادي

شركة مزون لأللبانعبدهللا صالح عبدهللا المزروعي

دوعن للمشاريع الفنية ش م معبدهللا صالح مبارك الغيالني

شركةالمحرك الهندسيةعبدهللا صالح محمد البلوشي

شركة أحمدي للتجارةعبدهللا صالح محمد المجزي

مركز سلطانعبدهللا صالح ناصر الشيباني

مؤسسة الزبيرعبدهللا طالب عبدهللا الجابري

ابراج صحم العصرية للتجارةعبدهللا عادل سعيد البريكي

بنك صحار الدوليعبدهللا عادل عبدهللا الرئيسي

الشركة العمانية لالتصاالتعبدهللا عامر سالم الصبحي
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شركة عمان لتربية األحياء المائيةعبدهللا عامر سعيد العمري

الجزيرة العالمية للمشاريععبدهللا عامر شطيط السليمي

الوقاية و الخدمات العالميةعبدهللا عامر عبدهللا الحبسي

شركة فيرتريدعبدهللا عباس علي الراشدي

ابهار المتكاملةعبدهللا عبدالحكيم عبدهللا الزدجالي

اينكو الدقم للصناعاتعبدهللا عبدالرحمن عبدهللا البلوشي

الي عمان لتكوير خام الحديد?شركة عبدهللا عبدالرحمن عبدهللا الفارسي

الظالل الحمراءعبدهللا عبدالعزيز علي الحوسني

النهر الخالد المتحدةعبدهللا عبدالكريم حسن البلوشي

مؤسسة االنصاري التجاريةعبدهللا عبود النخار الجنيبي

شركة االسماك العمانيةعبدهللا عبيد عيد المعمري

أنوار المجد المتحدة للطاقةعبدهللا عثمان حمد الهنائي

أنوار المجد المتحدة للطاقةعبدهللا عثمان راشد الخياري

الجزيئات المتعددةعبدهللا عدنان عبدالرزاق باحجاج

شركة بن سيف الفنيةعبدهللا عقيل محي الدين بن سيف

شركة مزون لأللبانعبدهللا علوي عبدهللا باعمر

المدينة لتطوير الفنادق والمنتجعاتعبدهللا علوي عقيل المهيوب باعمر

(توكو  )الشركة العمانية لالنشاءات  عبدهللا على حميد بنى عرابه

الشركة العامة للسياراتعبدهللا على سليمان الهميمي

الجرف المميز للتجارة والمقاوالتعبدهللا علي اسماعيل البلوشي

مشاريع ابو جهينة الوطنيةعبدهللا علي حسن البلوشي

المباني الشاهقة الحديثة للتجارة والمقاوالتعبدهللا علي خلفان المعمري

ركن اليقين العالميه للنفط والغازعبدهللا علي خميس العدوي

أنوار المجد المتحدة للطاقةعبدهللا علي راشد الزرعي

 م0 م0صحار للخدمات التقنيه والتجاريه  ش عبدهللا علي راشد الشبلي

جلفار للهندسة والمقاوالتعبدهللا علي راشد الغيالني

واحة االنظار للتجارةعبدهللا علي زايد الجهوري

أوكيو لالستكشاف واالنتاجعبدهللا علي سالم الريامي

شركة ابو حاتمعبدهللا علي سالم الشبلي

حمد بن خالد بن علي الشعيلي للتجارة عبدهللا علي سالم الشعيلي

خــــــــــــــــــــط الهفوف المتكاملة تضامنيةعبدهللا علي سالم العلوى

المجموعة العمانية الدوليةعبدهللا علي سالم المشرفي

بي جي بي لخدمات النفط والغازعبدهللا علي سالم المنعي

الكواكب العربية للتجارة والتسويقعبدهللا علي سعيد الرجيبي

الخليج لالنشاءات الحديديةعبدهللا علي سعيد السليمي

مجموعة شركات الرموز الوطنيةعبدهللا علي سعيد الشهيبي

أنوار المجد المتحدة للطاقةعبدهللا علي سعيد العدواني
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شركة الرسن توبرو االلكتروميكانيكيهعبدهللا علي سعيد العلياني

الشركة الوطنية العمانية للهندسة واالستثمارعبدهللا علي سلطان الشحي

شركة المشاريع الكبيرةعبدهللا علي سهيل الحمر

قائد االعمال الذكيعبدهللا علي سيف البوسعيدي

شركه الشنفرى لاللمنيومعبدهللا علي سيف السيابي

شركة بهنس الدوليةعبدهللا علي سيف المقبالي

محمد بن عبدالرحمن الكندي للتجارةعبدهللا علي شمبيه البلوشي

أنوار المجد المتحدة للطاقةعبدهللا علي صالح السيابي

العالمية للهندسة والبنية التحتيةعبدهللا علي عامر الريامي

ابهار المتكاملةعبدهللا علي عبدهللا البلوشي

شركة تنمية نفط عمانعبدهللا علي عبدهللا البوسعيدي

الكان المشرقعبدهللا علي عبدهللا الحارثي

منتجع برالجصهعبدهللا علي عبدهللا الحوسني

مسقط لصهر الحديدعبدهللا علي عبدهللا الربيعي

الفكرة الذكية لألعمالعبدهللا علي عبدهللا الضبعوني

بنك ظفارعبدهللا علي عبدهللا المرهون

الي عمان لتكوير خام الحديد?شركة عبدهللا علي عبدهللا المعمري

شركة الرسن توبرو االلكتروميكانيكيهعبدهللا علي عبدهللا الهاشمي

بنك مسقطعبدهللا علي عبدهللا أمبوسعيدي

نسور حلبان الذهبيعبدهللا علي عمر البلوشي

الشركة العامة للسياراتعبدهللا علي مبارك الصابري

شركة مطاحن صحارعبدهللا علي محمد البلوشي

م0م0شركة نمر للمقاوالت    شعبدهللا علي محمد الجابري

شركة الفارسي المتحدة عبدهللا علي محمد الفارسي

الشركة الوطنية العمانية للهندسة واالستثمارعبدهللا علي محمد الكمزاري

شركة تاول للخدمات الهندسيةعبدهللا علي محمد المعمري

درة حرمول للتجارة والمقاوالتعبدهللا علي محمد المعمري

الريف للعقارات ش م ع معبدهللا علي محمد بامخالف

شركة الرسن توبرو االلكتروميكانيكيهعبدهللا علي مسلم التميمي

شركة مزون لأللبانعبدهللا علي مصبح المقبالي

أنوار المجد المتحدة للطاقةعبدهللا علي هالل الشكيلي

شركة مزون لأللبانعبدهللا عمر سالم عيديد

أنوار المجد المتحدة للطاقةعبدهللا عمر محمد الجابري

نظام التحكم للخدمات الهندسيةعبدهللا عمر محمد الزدجالي

مجموعة الزبير للسياراتعبدهللا عوض احمد باموسى

تاف لخدمات التشغيلعبدهللا عوض عبدهللا باتميره

شركه النهدي الذهبيه للتجاره والمقاوالت تضامنيةعبدهللا عوض علي سلمان النهدي
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شركة مزون لأللبانعبدهللا عيد مطر البلوشي

محسن حيدر درويشعبدهللا عيسى سليمان الفارسي

الشرق االوسط لحلول  الموارد البشريةعبدهللا عيسى عبدالرسول الزدجالي

مشاريع عبدهللا بن عيسى البلوشي الرائدة للتجارةعبدهللا عيسى علي البلوشي

في.سي تي سي آي بي - سي بي آند آي عبدهللا عيسى مراد البلوشي

أوكيو للمصافي والصناعات البتروليةعبدهللا غالب سالم الجابري

التسنيم للمشاريع المحدودةعبدهللا غانم خميس المحيرزي

ابهار المتكاملةعبدهللا فائل مبروك بيت رعيدان

جلفار للهندسة والمقاوالتعبدهللا فريش مسعود الهاشمي

جلفار للهندسة والمقاوالتعبدهللا قاسم حمد البدري

نور صحم المتحدة للتجارة والمقاوالتعبدهللا قاسم حمزه الحمزه

شركة البروج العالميهعبدهللا مبارك جمعه الطاهري

أبراج لخدمات الطاقةعبدهللا مبارك حمد الغابشي

شركة الخدمات الفنية الخاصةعبدهللا مبارك خميس المزروعي

شركة المنصور الدوليةعبدهللا مبارك خنفور الساعدي

شركة االمتياز للمشاريع والتوريدات الهندسيةعبدهللا مبارك سالم الخليلي

شركة كمس للتجاره والمقاوالت عبدهللا مبارك سلطان العريمي

في.سي تي سي آي بي - سي بي آند آي عبدهللا مبارك عبدهللا الجرادي

شركة عمان لإلستثمارات والتمويلعبدهللا مبارك عويمر العامري

(القيد مرهون  )لولو مسقط للتسوق السريع عبدهللا متعرض خلفان البلوشي

البوابات المتقدمة لالستثماراتعبدهللا محسن حاسن الهنائي

مخـتـــبـرات ويــــــمـبــــــي ش م معبدهللا محمد العبد الجديلي

عبدهللا بن محمد بن احمد البلوشي للتجارهعبدهللا محمد أحمد البلوشي

شركة مسندم للتمديدات الكهربائية والصحية ش م معبدهللا محمد بالل الشحي

الشركة العمانية القابضة لخدمات البيئةعبدهللا محمد جمعة البلوشي

شركة عمان لإلستثمارات والتمويلعبدهللا محمد حمد أمبوسعيدي

شركة محمد البرواني لخدمات النفطعبدهللا محمد حمدان الجديدي

شركة نابورس لخدمات الحفر بي فيعبدهللا محمد حمود الوهيبي

عبدهللا بن محمد بن خلفان الحارثي للتجارةعبدهللا محمد خلفان العيسري

الشركة العمانية المتحدة للتأمينعبدهللا محمد خميس المخيني

مختبر األحالم للتكنولوجياعبدهللا محمد خميس المسكري

شركة عمان لإلستثمارات والتمويلعبدهللا محمد راشد التوبي

بتروجيت و شركائها- شركة المشروعات البترولية عبدهللا محمد راشد الجنيبي

ملحمة الدار للتجارة تضامنيةعبدهللا محمد سالم الكعبي

شركة صحار لاللمنيومعبدهللا محمد سالم الكندي

هوادونغ عبري إلنشاءات الطاقةعبدهللا محمد سعيد المرشودي

الفواح للخرسانات الجاهزة توصيةعبدهللا محمد سعيد المسروري
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شركه النبع للخدماتعبدهللا محمد سعيد النوفلي

جلفار للهندسة والمقاوالتعبدهللا محمد سليم الصوافي

التقدير الراقي للتجارةعبدهللا محمد سليمان الحدادي

الشركة الوطنية العمانية للهندسة واالستثمارعبدهللا محمد سليمان الشحي

جامعة صحارعبدهللا محمد سليمان العدوي

اينكوللهندسةوالتصنيع والتجارةوالمقاوالت المدنيةعبدهللا محمد سيف المعمري

أنوار المجد المتحدة للطاقةعبدهللا محمد سيف الهاشمي

النورس الالمع للتجارة والمقاوالتعبدهللا محمد صبيح الكعبي

دوحة الخليجعبدهللا محمد طحنون الجنيبي

في.سي تي سي آي بي - سي بي آند آي عبدهللا محمد عبدهللا البلوشي

البنك االهليعبدهللا محمد عبدهللا الشحيمي

شركة ورلي عمان للهندسةعبدهللا محمد عبدهللا العدوي

غنتوت للنقل والمقاوالت العامةعبدهللا محمد عبدهللا الكحالي

أنوار المجد المتحدة للطاقةعبدهللا محمد عبدهللا المخلدي

جلفار للهندسة والمقاوالتعبدهللا محمد عبدهللا الهاشمي

جنة األبداع للتجارةعبدهللا محمد عبدهللا الوهيبي

العاجل لألعمال و التكنولوجياعبدهللا محمد عبيد العدوي

مناهل الباطنةعبدهللا محمد عزيز العجمي

نجد االهليهعبدهللا محمد علوي باعلوي

تالل الشرق المتطورةعبدهللا محمد علي البلوشي

جلفار للهندسة والمقاوالتعبدهللا محمد علي التمتمي

حبروتعبدهللا محمد علي الحراصي

شركة الرسن توبرو االلكتروميكانيكيهعبدهللا محمد علي السناني

اينكوللهندسةوالتصنيع والتجارةوالمقاوالت المدنيةعبدهللا محمد علي الفارسي

شركة تاركتعبدهللا محمد علي الفارسي

أنوار المجد المتحدة للطاقةعبدهللا محمد علي اللويهي

جمعية الرحمة لرعاية األمومة والطفولةعبدهللا محمد عمر البلوشي

آل فضيل للتجاره و المقاوالتعبدهللا محمد مالك الراجحي

التسنيم للمشاريع المحدودةعبدهللا محمد مبارك الحجري

الشرق االوسط للحفر وخدمات االبار المتحدةعبدهللا محمد مسلم قهور المهري

الشوامخ للخدمات النفطيةعبدهللا محمد ناصر الدرعي

مجيس للخدمات الفنيةعبدهللا محمد ناصر الرحبي

منابر الريان للتجارهعبدهللا محمد ناصر الكاسبي

طاؤوس لالنظمة الزراعيةعبدهللا محمد هالل البدري

(الدقم)شركة الشرق األوسط الشاملة لخدمات األنابيب عبدهللا محمود ابراهيم الربيعي

شركة الرسن توبرو االلكتروميكانيكيهعبدهللا مسعود سالم الناعبي

أنوار المجد المتحدة للطاقةعبدهللا مسعود سعيد الهنائي
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شركة عمان لإلستثمارات والتمويلعبدهللا مسعود شنشون الرزيقي

الكواكب العربية للتجارة والتسويقعبدهللا مسعود عبدهللا الهطالي

أبراج لخدمات الطاقةعبدهللا مسعود علي الخروصي

أوكيو للمصافي والصناعات البتروليةعبدهللا مسلم سالم العلوي

ع م.م.شركة شليم النفطيه  شعبدهللا مسلم سالم عامرجيد

المجعلي للتجارةعبدهللا مسلم سليم الهاشمي

المجموعة العمانية الدوليةعبدهللا مسلم فرحان الحجري

شركة إيه تي يو الدولية إلدارة المشروبات واألغذية شركة مساهمةعبدهللا مسلم محمد العامري

القمر للحديد والصلبعبدهللا مصبح راشد الشيزاوي

نجم االثريا للمشاريع الفاخرةعبدهللا مصبح سالمين السنيدي

عمان- شركة شل للتنمية  عبدهللا مصبح سيف المطيري

شركة عمان لإلستثمارات والتمويلعبدهللا مطر سليمان الصبحي

جلفار للهندسة والمقاوالتعبدهللا مطر غميل الشكري

كلية مجانعبدهللا مفتاح عبدهللا الرجيبي

شركة نهلة الوادي التجاريةعبدهللا منصور ناصر السرحني

شركة الخدمات الفنية الخاصةعبدهللا مهناء حمد الحراصي

شركة بهوان الهندسيةعبدهللا موسى عبدهللا العبيداني

وميض السيف للتجارةعبدهللا مياه محمد الرئيسي

الي عمان لتكوير خام الحديد?شركة عبدهللا ناصر بخيت الربيعي

(القيد مرهون  )لولو مسقط للتسوق السريع عبدهللا ناصر جمعه الحوسني

الشركة العمانية لطحن الحبوب الزيتيةعبدهللا ناصر حميد النعيمي

شركة سيفرت للفحص الفنيعبدهللا ناصر خلفان المعمري

شركة عمان لإلستثمارات والتمويلعبدهللا ناصر خميس الحجي

جلفار للهندسة والمقاوالتعبدهللا ناصر خميس المسكري

شركة ابو حاتمعبدهللا ناصر سالم المسعودي

الشركة العمانية لالتصاالتعبدهللا ناصر سعود الدغيشي

فرع مسقط- اوكسيدنتال عمان انكربوريتد عبدهللا ناصر سعيد الشعيلي

مؤسسة تسهيل مرباط للتجارةعبدهللا ناصر سعيد الغنبوصي

/الشركة العالمية لزيوت المحركات عبدهللا ناصر سويد المقبالي

البندر الخضراء للتجارةعبدهللا ناصر عبدهللا الخالدي

فرع عمان_ سي سي اينرجي ديفالوبمنت ش م ل عبدهللا ناصر عبدهللا الريامي

أنوار المجد المتحدة للطاقةعبدهللا ناصر عبدهللا العوفي

أنوار المجد المتحدة للطاقةعبدهللا ناصر غاصب الحجري

مستشفيات ومستوصفات بدر السماءعبدهللا ناصر مبارك الهطالي

البركة للخدمات النفطيةعبدهللا ناصر محمد الشماخي

الشركة الوطنية لمنتجات االلمنيومعبدهللا ناصرعلي رسول بخش البلوشي

الخطوط اآلمنة للخدمات الهندسيةعبدهللا نجيب غصن الهنائي
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سعود بهوان للسياراتعبدهللا نصيب الماس المسعودي

طريق الخير لإلستثمارعبدهللا نصيب عبدهللا الفارسي

التواصل الدوليةعبدهللا هاشل عبدهللا الدرويشي

شركه كاريليون علويعبدهللا هاشم سعيد الهاشمي

أوزون للمشاريع االستثماريةعبدهللا هديب محمد الوهيبي

مجمع ال تي للتركيبات الصناعيةعبدهللا هالل سليمان الجهوري

اينكوللهندسةوالتصنيع والتجارةوالمقاوالت المدنيةعبدهللا هالل عبدهللا البادي

القمر للحديد والصلبعبدهللا هالل محمد الجابري

أبراج هرمز للعناية بالسياراتعبدهللا هالل محمد السليمي

أبو سعيد الخروصي للتجارةعبدهللا يحيى سعيد الخروصي

الشركة الوطنية العمانية للهندسة واالستثمارعبدهللا يعقوب عبدهللا البدوي

شركة الخدمات الفنية الخاصةعبدهللا يعقوب عبدهللا الرواحي

البروج لتقنية المعلوماتعبدهللا يوسف عبدهللا الجابري

الكواكب العربية للتجارة والتسويقعبدهللا يوسف عبيد العبري

جلفار للهندسة والمقاوالتعبدالمجيد ثاني مسعود الهنائي

خيرات الجزيرة الوطنية للتجارةعبدالمجيد حميد سويد العامري

شركة المشروعات البترولية واالستشارات الفنية بتروجيتعبدالمجيد حميد ناصر الحامدي

شركة خدمات النفط المتكاملة المحدودةعبدالمجيد خميس العبد السعدي

شركة المشاريع العقاريةعبدالمجيد خميس سويد الشرجي

مؤسسة دوستين للتجارةعبدالمجيد داغش مصبح القطيطي

أبالتوعبدالمجيد شغيل سليمان الهطالي

النجم االول لخدمات النفط والغاز.عبدالمجيد عبدهللا جمعة 

تشاينا ايليفنث لإلنشاءات الكيميائيةعبدالمجيد عبدهللا جمعه الشيدي

صحار العالميه لصناعة اليوريا والكيماوياتعبدالمجيد عبدهللا حسن البلوشي

الشرق االوسط للموضه واالزياءعبدالمجيد عبدهللا حسن البلوشي

شركة الصناعات العربية للمشاريععبدالمجيد عبدهللا سالم البحري

الواحة اللوجستيةعبدالمجيد عبدهللا سعيد الغسيني

جلفار للهندسة والمقاوالتعبدالمجيد عبدهللا طالب العجمي

التسنيم للمشاريع المحدودةعبدالمجيد عبدهللا عبيد البلوشي

أوكيو لشبكات الغازعبدالمجيد عبدهللا علي الشعيلي

الجزيئات المتعددةعبدالمجيد عبدهللا عوض المنذري

شركة بهوان الهندسيةعبدالمجيد عبدهللا محمد البلوشي

الدولية للعقارات والخدماتعبدالمجيد عبدهللا محمد الصلتي

شركة الرسن توبرو االلكتروميكانيكيهعبدالمجيد عبدهللا محمد المعمري

أنوار المجد المتحدة للطاقةعبدالمجيد عبدهللا هديب المسكري

سيح السرية للهندسةعبدالمجيد عبدهللا ياسر الريامي

اطياب للصناعات الغذائيةعبدالمجيد غافل عبيد الحارثي
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شركة الخدمات الفنية الخاصةعبدالمجيد محمد سلمان الهنائي

شركة الرسن توبرو االلكتروميكانيكيهعبدالمجيد مرهون ناصر السيابي

الي عمان لتكوير خام الحديد?شركة عبدالمحسن جمعه درويش المشيفري

الشركة العمانية الهندية للسمادعبدالمحسن سالم حميد الهاشمي

الشركة العمانية الهندية للسمادعبدالملك حمد عبدهللا الهديفي

مستشفى خط الحياةعبدالملك خميس جمعه الهنائي

شركة العز للتجارة والنقل والمقاوالتعبدالملك سالم خليفه الناصري

شركة بهوان الهندسيةعبدالملك سالم معيوف المعمري

شركة عمان شابورجيعبدالملك سعيد علي الحمداني

فندق السالم الدوليعبدالملك سليم سالم الشكيري

السلم الرخاميعبدالملك سليمان طالب الخروصي

مؤسسة سالم العميريعبدالملك سيف راشد العطابي

الشركة الصينية ألنابيب البترول والهندسة المحدودةعبدالملك سيف عبدهللا الجابري

الي عمان لتكوير خام الحديد?شركة عبدالملك شيخان مبارك الوائلي

ويلبور للحلول المتكاملةعبدالملك عبدهللا علي الكلباني

ايه اند اتشعبدالملك مبروك سنجور البوسعيدي

الرؤية الممتازة العالميةعبدالملك محمد سالم الحسني

الطاؤوس للخدمات الصناعيهعبدالملك محمد عبدهللا العامري

شركة الحسن الهندسيةعبدالملك محمد علي البلوشي

نجد االهليهعبدالملك مسعود راشد المعمري

احمد السيابي للتجارةعبدالملك معاذ هاشل اليحيائي

شركة عمان شابورجيعبدالملك نجيب حمد الخايفي

شركه الشنفرى لاللمنيومعبدالملك يونس رمضان الميمني

شركة مزون لأللبانعبدالمنعم درويش حسن المعمري

الشرق االوسط للحفر وخدمات االبار المتحدةعبدالمنعم مبارك عامر الشكيلي

شركة بهوان الهندسيةعبدالمنعم محمد حمود الكعبي

شركة عمان لإلستثمارات والتمويلعبدالمنعم مكتوم سويح المعني

شركة ريسوت للصناعات الحديديهعبدالناصر أحمد عبدهللا الكثيري

فرع عمان_ سي سي اينرجي ديفالوبمنت ش م ل عبدالناصر جمال احمد المعولي

(القيد مرهون  )لولو مسقط للتسوق السريع عبدالناصر عبدهللا خلفان البريكي

شركة بهوان الهندسيةعبدالناصر محمد عبدهللا اليحيائي

المكتب الوطني للسفر والسياحةعبدالنور يوسف الل محمد البلوشي

الشركة العمانية الهندية للسمادعبدالهادي حمد سيف السنيدي

مناظر الصحراء للتجارةعبدالهادي سلطان عامر السنيدي

شركة محمد البرواني لخدمات النفطعبدالهادي سيف ناصر الهنائي

فوزيه حسن للتجارهعبدالهادي مبارك غابش السعدي

شركة مزون لأللبانعبدالواحد حمد حمود العامري
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ابناء الشرق االوسطعبدالواحد رياض علي الشامسي

مستشفى ادراك الدولى متعدد التخصصاتعبدالواحد عبدالخالق عبدهللا البلوشي

الشركة العمانية الهندية للسمادعبدالواحد عبدهللا حمد التميمي

فرع عمان_ سي سي اينرجي ديفالوبمنت ش م ل عبدالوحيد عبدهللا علي الهوتي

ترك عمان الشماليةعبدالوحيد ناصر راشد الهنائي

شركة كهرباء مزونعبدالوهاب سليمان عبدالوهاب الكازروني

جلفار للهندسة والمقاوالتعبدالوهاب عبدهللا جمعه الشقصي

الشركة العمانية للغاز الطبيعي المسالعبدالوهاب محمد عبدهللا الفارسي

اطياب للخدمات الفنيةعبدول يوسف حمود الحبسي

شركة عمان لإلستثمارات والتمويلعبدي بهرام سعيد البلوشي

توصية/ بساتين  وادي الخبيب للتجارة عبالء خميس محمد السديرية

نهضة رأس الجبل للتجارة والخدمات توصيةعبله علي سلطان الدرعية

انوار الوطن للتجارة والمقاوالت توصيةعبله هاشل الطائر الهطالية

صقور الشعبه للتجارة والمقاوالتعبوده علي سالم البلوشية

شركة الدقم للخدمات الفنية المميزةعبيّد رزيق سعيد الجحافي

التسنيم للمشاريع المحدودةعبيّد علي سليم الوهيبي

اتحاد الصرح العالمية ش م معبيد حسن عبيد المعمري

مشاريع ابن خصيف الحكماني للتجارةعبيد خصيف مبارك الحكماني

م0م0ش -شركة الصاروج لالنشاءات عبيد خميس الريش المالكي

لؤلؤة مسقط العالميةعبيد خميس عبيد السابقي

شركةالتالل العربية المتحدة للتجارة والمقاوالت ش م معبيد سالم سلوم المعمري

جلفار للهندسة والمقاوالتعبيد سالم محمد الوهيبي

عالم االستثمارات الحديثة واالنشاءات ش م معبيد سالمين عبيد المعولي

جلفار للهندسة والمقاوالتعبيد سعيد سالم الغافري

شركة مستقبل محوت للتجارة توصيةعبيد سعيد عامر الحكماني

واحة الديار المتقدمةعبيد سعيد علي الزعابي

معرض الصحراء للسياراتعبيد شاكر كريم داد البلوشي

اتحاد الصرح العالمية ش م معبيد علي عبيد البدواوي

المجيني للخدمات الشاملةعبيد علي عبيد المجيني

عطايا الدولية لألستثمارعبيد غابش عابد السعدي

أنوار المجد المتحدة للطاقةعبيد فايز سويد الحراصي

مصانع علي الشيهاني للمواد الغذائيةعبيد الهي ثاني السعدي

افيردا إلدارة النفاياتعبيد مبارك جمعه المجيهلي

كي سي اي ديوتج للطاقةعبيد مبارك خميس الرشيدي

شركة مزون لأللبانعبيد محفوظ عبيد السعدي

فرع مسقط- اوكسيدنتال عمان انكربوريتد عبيد محمد عبيد الشامسي

عبيد بن نقي بن العبد العويسي للتجارهعبيد نقي العبد العويسي



الجهةاالسم  

بنك مسقطعبير احمد سالم المعمرية

كي بي أم جيعبير أحمد ابراهيم البلوشية

أواصر عمان وشركائهمعبير أخطر غالم محمد البلوشية

جنائن السويق المتميزة للتجارة والمقاوالتعبير بخيت عبيد المسعودية

الشركة الدولية لخدمات الحاسب االليعبير حارث محمد الزكوانية

بانوراما لالستثمار ش م م.عبير حبيب عبد القادر 

مطاعم ال داودعبير خلفان زايد الحديدية

أحمد الفحامعبير خليف سالم الرطيبية

عبير التفردعبير خليفه سالم الشكيلية

شركة اتحاد المقاولين العمانيةعبير خميس ثاني اوالدثاني

(القيد مرهون  )لولو مسقط للتسوق السريع عبير درويش سالم الكيومية

أيوب وشريكه للتجارةعبير راشد حميد الكيومية

الطريق العالي للمقاوالتعبير راشد علي البلوشية

مشاريع دانة المصنعة الحديثةعبير راشد مبارك العبرية

جامعة مسقطعبير سالم خصيف الشامسية

شركة مسقط الوطنية للتطوير واالستثمارعبير سالم سليمان الوهيبية

أبعاد الدولية لإلستثمارعبير سالم صالح الحارثية

مستشفى جامعة السلطان قابوسعبير سالم عبدهللا الناعبية

مستشفى النخبةعبير سالم عيسى المحيرزية

شركة ابو حاتمعبير عامر علي العوفية

زهرة العبير المميزةعبير عبدالعزيز عبدالمجيد الزدجالية

شركة المدينة للتأمينعبير عبدالكريم محمد البلوشية

الشركه الوطنيه للتمويلعبير عبدهللا ناجمان البلوشية

القرن لنظم المعلوماتعبير عزيز سليمان الفارسية

الشركة الدولية لخدمات الحاسب االليعبير علي عبدهللا المقرشية

شركة الرباعي المتحدةعبير علي محمد البلوشية

شركة المها لتسويق المنتجات النفطيةعبير علي محمد الندابية

النجمة الملكية العالميةعبير علي يوسف البلوشية

شركه نحيز للتجاره والمقاوالتعبير عوض رمضان دهيش

القرن لنظم المعلوماتعبير عيسى دادرحمن البلوشية

الشركة العمانية للنطاق العريضعبير محمد بهرام الزدجالية

مشاريع رتيل العالمية توصيةعبير محمد حمود الرحبية

مستشفى جامعة السلطان قابوسعبير محمد علي االسماعيلية

مؤسسة سالم العميريعبير محمد الل بخش البلوشية

النجمة الملكية العالميةعبير مرهون علي المعمرية

شركه النبع للخدماتعبير مرهون مرزوق 

الشركة العالمية لتقنية المعلوماتعبير ناصر خميس القاسمية
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النجمة الملكية العالميةعبير هديب نصيب المالكية

الفعوان المتحده للتجارةعبير ياسر ظالم الرمحية

جلفار للهندسة والمقاوالتعثمان اسحاق عثمان البلوشي

أنوار المجد المتحدة للطاقةعثمان أحمد مبروك الدفاعي

(الدقم)شركة الشرق األوسط الشاملة لخدمات األنابيب عثمان سالم ناصر الجعفري

كنز العالمية للمشاريع والخدمات الفنيةعثمان سعيد حمدان السيفي

آرا للبترول واألستكشاف واألنتاجعثمان سعيد عبدهللا المقبالي

صرفيت للتصدير واالستراد عثمان سعيد علي الكثيري

شركة الخدمات الفنية الخاصةعثمان سليم معيوف البطحري

الرموز الوطنية فيولياعثمان عبيد خاطر السعدي

هايمو للتقنيات وشركاهم ش م معثمان غالم ميربيك الرئيسي

الشركة العمانية المتحدة للتأمينعثمان مبارك خميس العامري

شركة عمان لإلستثمارات والتمويلعثمان مبارك عامر المسلمي

عمان- شركة شل للتنمية  عثمان محمد سعيد الخروصي

المجموعة العمانية العالمية للوجيستياتعثيم حكم سعيد الفارسي

اكستران الشرق االوسط ش م معدنان ابراهيم جنجان البلوشي

الشركة العمانية لالتصاالتعدنان امتياز صالح محمد الصباغ

نزوى المتكاملة للعقاراتعدنان أحمد مطر الصبحي

شركة تنمية نفط عمانعدنان جاسم محروس البحراني

مستشفى جامعة السلطان قابوسعدنان حسين علي العجمي

شركة الحشار للتجارةعدنان خميس جمعه البلوشي

شركه النبع للخدماتعدنان خميس سالم البطاشي

القوة الكهروميكانيكيةعدنان سعيد سهيل شماس

الهيئة العامة للمياهعدنان سليمان سيف الريامي

خدمات هندسة البيئةعدنان سويبق محمد الحرسوسي

الميرة للمشاريع المتطورةعدنان ضحي محمد الغيثي

فضاء المضيبي للتجارة والمقاوالتعدنان عبدهللا سالم الحبسي

شركة أحمدي للتجارةعدنان عمبر جكردي البلوشي

أوكيو لشبكات الغازعدنان محمد حمد الرواحي

الشركة العمانيه لاللياف البصريهعدنان محمد مصبح الكلباني

معالم الظاهرة الذهبية للتجارةعدنان ناصر محمد الكلباني

شركة بهوان للمقاوالتعدنان يعقوب سالم المصلحي

جلفار للهندسة والمقاوالتعدي راشد مسلم الصالحي

بابل للخدمات الطبيـــــــة ،،عدي سالم فرج بيت ريحان

الشوامخ للخدمات النفطيةعدي علي محمد العميري

شركه النبع للخدماتعديله جمعه ابراهيم البلوشية

مركز العافية الطبي للعناية بالصحةعديله عبدالكريم يحيى البلوشية
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القرش الرائدة للتجارة والمقاوالتعديمه ربيع سبيت الداودية

الرداء للمشاريع المحدودةعذاري سيف سالم المقبالية

الشركة الدولية لخدمات الحاسب االليعذاري صالح عبدهللا الخميسية

النجمة الملكية العالميةعذاري علي ابراهيم البلوشية

سيف بن سالم بن عيسى الحراصي وشركاهعذاري علي مرهون الفارسية

شركة بهوان الهندسيةعذاري عيسى جابر البلوشية

عذاري المتميزةعذاري محمد ناصر السيابية

الشركة الدولية لخدمات الحاسب االليعذاري ناصر مسعود الشبلية

اوكسيدنتال مخيزنة فرع عمانعذاري يوسف سيف السليمانية

الظالل لإلستشارات الهندسيةعذراء سالم عبيد المشايخية

وزارة الصحةعذراء سعيد مبارك الحارثية

شركة عمان لإلستثمارات والتمويلعذراء محمد حمد الوهيبية

شركة ورلي عمان للهندسةعذره عبيد سالم السعيدية

طريق الغازعرفات خميس محمد الحبسي

األصالة إلدارة الفنادق والمنتجعاتعرفات سلوم سليمان الطالعي

النجم لخدمات التموين توصيةعرفان حسن مراد البلوشي

مؤسسة تالل االندلس  للتجارة والمقاوالتعروبه عبدهللا محمد النجار

مستشفى ادراك الدولى متعدد التخصصاتعروه عيسى محمود الرئيسي

لمسة سناو الحديثةعزاء حمود عبدهللا الراشدية

حسام الهنائي للمشاريع العالميةعزاء سعيد مرير المقبالية

اضواء نجوم الشرقيةلالطارات والتجارةعزاء سليمان حميد البراشدية

التسنيم للمشاريع المحدودةعزاء سليمان عبدهللا الحضرمية

-الصميم الدولية عزاء سيف عبدهللا الغريبية

مؤسسة سالم العميريعزاء عبدهللا أحمد السيفية

شركة بهوان الهندسيةعزام درويش حبيب البلوشي

أبراج لخدمات الطاقةعزام سيف علي الغافري

وزارة الصحةعزام محمد بشير البادي

شركه سوجكس عمانعزان خميس سعيد العلوي

جلفار للهندسة والمقاوالتعزان راشد علي الزعابي

العهد للمشاريع الهندسية عزان زاهر علي الشرياني

(فرع عمان)فرع مسقط - سي اند الند دريلينج كونتراكتورز انك عزان سالم سليمان الكثيري

دار الصحراء للخدمات الهندسيةعزان سيف عزان البحري

العاصمة للمشاريع اإلنمائيةعزان عبدهللا حمود البريكي

الشركة العمانية الهندية للسمادعزان عبدهللا حمود المنجي

التبصر لتقنية المعلوماتعزان عبدهللا سالم الحوسني

شركة مصنع البالط االوتوماتيكيعزان علي جمعه الفارسي

النورس للحلول اللوجستيةعزان علي حمود البراشدي



الجهةاالسم  

-شركة كيمجي رامداس  عزان علي موسى الزدجالي

عزان القاسمي للتجارةعزان قيس محمد القاسمي

المداد العلمي لألستشارات الهندسيةعزان محمد علي السيابي

وزارة الصحةعزان ناصر علي الخضوري

أنوار المجد المتحدة للطاقةعزان نبهان سلطان السلطاني

بنك مسقطعزان نواب فقير الزدجالي

جمانة الحشاة للتجارةعزة علي سليّم الشعيلية

محالت وصيدلية مسقطعزة محسن عبدهللا الزيدية

شركة تنمية الدقمعزه حمود علي الراشدية

مستشفى جامعة السلطان قابوسعزه خلفان سالم الهدابية

ابن خلدون والمدائن لالستشارات الهندسيةعزه خليفه سعيد الريامية

نبراس الموالح للتجارة والمقاوالتعزه سعيد عبدهللا الهديفية

أرياف المنصورةعزه سلطان عامر الحارثية

الشركة العمانية إلدارة النقل والطرقعزه عبدهللا حمد السليمانية

مراسم األصالة العربيةعزه عبدهللا عامر البريدية

وسط الرميلة العالميةعزه علي سعيد الريسية

صافي العالميةعزه علي مبارك الحوسنية

النهضة للتموين والخدماتعزه محفوظ سليمان العزية

جامعة الشرقيةعزه محمد خلفان الكندية

النهضة للتموين والخدماتعزه محمد خميس الحسنية

صحوة نخل الوطنية تضامنيةعزه يعقوب مبارك الهنائية

مطعم البقدونسعزيز حمد فاضل اليحيائي

لن تبور للتقنية والخدمات ش م معزيز خالد ناصر المحرزي

شركة صحوة هيماءعزيز رامس جمعه السعدي

أبراج لخدمات الطاقةعزيز سالم حمدان الحسيني

جلفار للهندسة والمقاوالتعزيز سالم راشد السيابي

مؤسسة خليفة بن سعيد بن سالم الحجري للتجارةعزيز سعيد سالم الحجري

جلفار للهندسة والمقاوالتعزيز سعيد سالم العلوي

الجوده العالية الدوليةعزيز سيف سعيد المعمري

أنوار المجد المتحدة للطاقةعزيز علي خميس البلوشي

المجموعة العمانية الدوليةعزيز مبارك سعيد السالمي

بيت الخبرة للمشاريع المتكاملة والتجارةعزيزة سليمان محمد الغابشية

شركة مت مكدونالد وشركاهعزيزه أحمد ناصر المعشرية

كي بي أم جيعزيزه حمد خلفان الوردية

مشاريع سواحل دبا للتجارةعزيزه حمد مبارك الشحية

صندوق جامعة نزوي االستثمارعزيزه حمدان خلف المحمودية

مشاريع إيالف المثاليةعزيزه حمود سالم الشريقية
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المحورية للمشاريع والخدماتعزيزه خلف خميس الحداد

الشركة العالمية لتقنية المعلوماتعزيزه خليفه حمود الرواحية

شركة باشق السويق للتجارة والخدماتعزيزه خميس محمد الريامية

شركة عالم االحجار العالميةعزيزه راشد علي المقبالية

األفاق البحرية للتجارةعزيزه سعيد مسلم العامرية

الشركة الدولية لخدمات الحاسب االليعزيزه طالب خميس اليوسفية

المجموعة العمانية الدوليةعزيزه عبدهللا حمد الحبسية

الحذيفة للحلول العالميةعزيزه علي حمود المنجية

شركه النبع للخدماتعزيزه علي خلفان الهدابية

ورود السالم الذهبيةعزيزه عيسى حمدان العزوانية

شركة عمان لإلستثمارات والتمويلعزيزه مبارك عبيد الحجرية

سيح المعيدن للتجارهعزيزه محمد سليّم الناعبية

اي بي بي ام الخليجعزيزه مرهون مبارك الذخرية

البنك الوطني العمانيعزيزه مسلم رامس ثوعار

أركي العالمية للخدمات ش م معزيزه هاشل حمد الحارثية

فايكنج ُعمان لخدمات حقول النفطعزيم يارمحمد علي محمد البلوشي

الجامعة العربية المفتوحةعشبه علي سالم المخمرية

شركه النبع للخدماتعصام حسن يوسف النوفلي

شركة سامسونج الهندسية المحدودةعصام خصيف مبارك الصبحي

منتجع برالجصهعصام خليفه علي الجابري

تماني العالمية للتنمية واالستثمارعصام خليفه ناصر الحمراشدي

شركة تقنيات االتصاالت الفضائيةعصام زايد سيف آل عبدالسالم

شركة مزون لأللبانعصام سالم حمد الزيدي

التسنيم للمشاريع المحدودةعصام سالم سعيد الشكيلي

الشركة العمانية المتحدة للتأمينعصام صالح حسن النعماني

المنار لإلستثمار الماليعصام عبدالرحمن عبدالرب الزدجالي

أنوار المجد المتحدة للطاقةعصام عبدالسالم نصيب الريامي

شركة المرسى للسفر والسياحةعصام عبدهللا سعود الحارثي

شركه الزباره للتجاره تضامنيةعصام علي حمدان الزدجالي

شركة السرين العالمية للتجارة والمقاوالتعصام علي سالم الضباري

شـركة دبليـو جي تــاولعصام محمد عبيد الهندي

شركة حي الرحبة للتجارة والمقاوالتعصام محمدنور حسن البلوشي

شركة صناعة الكابالت العمانيةعصام مصبح سعيد البكري

الحياة لألبداع العالميةعصريه سعيد خلف الهطالية

أيه زد إينجينيرس  وشركاهمعصريه سعيد سيف السيابية

شركة الممرات الدولية لإلنشاءاتعصيله خميس حميد السلمانية

شركه النبع للخدماتعطية خميس سويد الشرجية
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تكنيمونتعطية نبهان علي الخضورية

شركة ظفار للتأمينعطيه اشفاق رسول محمدحنيف 

االزياء الشامله للبيع بالتجزئهعطيه الحبشي ناشر الجرادية

مشاريع الزمرده الشاملةعطيه حسن مزعول القاسمية

مشاريع علي البطاشي المتحدةعطيه شمبيه لشكري البلوشية

الطاؤوس للخدمات الصناعيهعفّان علي موسى البلوشي

كي بي أم جيعفاء سجادعلي عبداالمير اللواتية

شركه النبع للخدماتعفاف رجب خميس البلوشية

شركه النبع للخدماتعفاف سالمين سويد السلمانية

بنك مسقطعفان نصرهللا محمد الكندي

الماس الشرق األوسطعفراء حسين عبدهللا البلوشية

المعاينون المعتمدونعفراء رشيد محمد البلوشية

كنتك العالمية ش م معفراء عزيز حبيب البلوشية

بنك مسقطعفراء محمود سخي البلوشية

شركة البروج العالميهعفيه مصبح العبد البادية

الماسية لخدمات المواقف الذكية ش م معقيل علي محمد العجمي

ابهار المتكاملةعقيل مبارك زايد البلوشي

انوار الوطن للتجارة والمقاوالت توصيةعقيله تاج محمد اسماعيل البلوشية

بسمه الكيومي للمحاماة واالستشارات القانونية/مكتبعال حسان أحمد النبهانية

شركة ابو حاتمعال ناصر خميس الناصرية

شركة المطاحن العمانيةعال يحيى خليفه المغيرية

أمجاد صحار المتميزة للتجارةعالء خلفان محمد الشبلي

الندمارك للتجزئةعالء خميس عبدهللا الحضرمي

شركة أحمدي للتجارةعالء سليمان جمعه الرحبي

التقنيات المتعدده للتجارة والمقاوالتعالء عادل خميس الجابري

فرع مسقط- اوكسيدنتال عمان انكربوريتد عالء عيسى اسحاق البلوشي

شركة محمد البرواني لخدمات النفطعالء ناصر سليمان الهطالي

سيح السرية للهندسةعلوان عويص حميد الدرعي

شركة بالد السالم للنقلعلوي حبيب صالح 

الشركة الدولية لخدمات الحاسب االليعلوي محمد سيف العلوي

المها لالنشاءات والتعمير والخدماتعلويه ابوبكر سالم الكاف

الصقر لما وراء البحارعلى سالم علي الصوافي

شركة النيروز للتجارة والمقاوالتعلي ابراهيم زايد القاسمي

بيارق الديل الحديثة للتجارة والمقاوالتعلي ابراهيم عبدهللا الرحيلي

اتحاد الصرح العالمية ش م معلي ابراهيم علي الجابري

(القيد مرهون  )لولو مسقط للتسوق السريع علي ابراهيم محمد القطيطي

المؤسسة العامة للمناطق الصناعيةعلي احمد عبدالقادر العجيلي
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(توكو  )الشركة العمانية لالنشاءات  علي احمد مسلم كشوب

الشركه الوطنيه للتمويلعلي احمد نصيب البرعمي

اعادة االمل للتجارةعلي أحمد أحمد العامري

شركة تأجير للتمويلعلي أحمد بانزك االميرالبلوشي

اكسيالنس لوجينجعلي أحمد حبيب البحراني

شركة كوريا موريا للتجارةعلي أحمد خميس الشيدي

سيح السرية للهندسةعلي أحمد سلطان الوهيبي

شركة بهوان الهندسيةعلي أحمد عبيد الجابري

فوزيه حسن للتجارهعلي أحمد علي العويسي

الشركة العمانية القابضة لخدمات البيئةعلي أحمد علي المشيخي

كيفر للعوازلعلي أحمد محمد البدواوي

اينكوللهندسةوالتصنيع والتجارةوالمقاوالت المدنيةعلي أحمد محمد البلوشي

اتحاد الصرح العالمية ش م معلي أحمد محمد الفارسي

هيئة المنطقة االقتصاديه الخاصة بالدقمعلي أحمد مطر البوسعيدي

شركة عمان لإلستثمارات والتمويلعلي أيوب شحلوب الريامي

الشركةالوطنيةالعمانيةلتنميةالثروةالحيوانيةعلي بخيت عامر العمري

مؤسسة مالفي الخير للتجارةعلي بخيت علي ثوعار

مجموعة مسقط لإلعالمعلي بخيت مبارك البادي

شركةأيمن للتجارةعلي بخيت محاد تبوك

شركة صالله لخدمات الموانيعلي بخيت محمد رواس

شركة نابورس لخدمات الحفر بي فيعلي ثاني سيف الهاشمي

جاناتا للشرق األوسط ش م معلي ثويني ناصر الجحافي

المركز العمانى لتموين حقول النفط ش م معلي جاسم محمد العجمي

شركة عمان لإلستثمارات والتمويلعلي جمعه راشد الجعفري

شركة الخدمات الفنية الخاصةعلي جمعه علي الصباحي

اينكوللهندسةوالتصنيع والتجارةوالمقاوالت المدنيةعلي جمعه علي الكعبي

مؤسسة القطبة للتجارةعلي جميع علي الصواعي

جلفار للهندسة والمقاوالتعلي جميل خصيف الصالحي

ريان الضاهره للتجارهعلي حبيب علي المياحي

مشاريع نسناس صحار للتجارةعلي حسن احمد الفارسي

سعود بهوان للسياراتعلي حسن ايوب البلوشي

شركة الخدمات الفنية الخاصةعلي حسن جمعه الشيدي

شركة مزون لأللبانعلي حسن خلفان الرشيدي

شركة بهوان الهندسيةعلي حسن خلفان آل عبدالسالم

فرع مسقط-بونج للويد المحدوده    علي حسن راشد البريكي

في.سي تي سي آي بي - سي بي آند آي علي حسن سالم المعمري

مشاريع نسناس صحار للتجارةعلي حسن سعيد المقبالي
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(جينتكو  )الشركة العامة للتجارة والكهرباء علي حسن سعيد قدور الظهوري

مسقط للتمويلعلي حسن عبدان ساجواني

نسائم صحار الذهبية للتجارة توصيةعلي حسن عبيد الشحاطي

مردف العالمية علي حسن علي البلوشي

مشاريع الطيف العصرية ش م معلي حسن علي الحرمي

سهام مسقط المتحدةعلي حسن علي العجمي

في.سي تي سي آي بي - سي بي آند آي علي حسن علي الوشاحي

شركه الصقور البرونزيه الشامله للتجاره والمقاوالتعلي حسن محمد اليافعي

شركة المها لتسويق المنتجات النفطيةعلي حسن محمد حسون الشحي

ركن اليقين العالميةعلي حسن محمود البلوشي

القمر للحديد والصلبعلي حسن مراد البلوشي

صيدلية الحشارعلي حسن نيروز السويسي

شركة الخدمات الفنية الخاصةعلي حسن ياقوت المزروعي

-شركة كيمجي رامداس  علي حسين بشدر البلوشي

شركة الشهد ماوراء البحارعلي حسين درويش العجمي

شركة نيكلسون جونس وشركاه لالستشارات الهندسيهعلي حسين علي المهيري

خدمات الخليج للبتروكيماويات  والتجارةعلي حسين محمود البلوشي

شركة نابورس لخدمات الحفر بي فيعلي حمد خلفان الجنيبي

شركه مروج نزوى العالميه ش م معلي حمد سعيد الشكيلي

البانوش الماسي للتجارهعلي حمد سيف البلوشي

شركة مشهد الخير للتجارة و المقاوالت تضامنيةعلي حمد سيف الحبسي

شركة بهوان للمقاوالتعلي حمد علي الجعفري

الشركة العمانية لمعالجة المياه ش م ع معلي حمد علي الحميدي

علي بن حمد بن علي الريسي للتجارةعلي حمد علي الريسي

مجموعة الصاروجعلي حمد علي العبري

أنوار المجد المتحدة للطاقةعلي حمد علي العويسي

في.سي تي سي آي بي - سي بي آند آي علي حمد علي الفارسي

شركة الخدمات الفنية الخاصةعلي حمد علي الوائلي

الخليجية الدولية لالستثمارعلي حمد مبارك الشحي

جلفار للهندسة والمقاوالتعلي حمد محمد الهنائي

شركة مزون لأللبانعلي حمد ناصر المرهوبي

الهبه الدوليه ش م معلي حمد ناصر الهنائي

واحة شمال لبنان الحديثةعلي حمدان حسن الشيزاوي

البنك الوطني العمانيعلي حمدان محمد الشرجي

الشوامخ للخدمات النفطيةعلي حمود حمد السالمي

الخليج للسيراميكعلي حمود حميد المالكي

أنوار المجد المتحدة للطاقةعلي حميد خليفه الحمراشدي
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الشركة العامة للسياراتعلي حميد سعيد الفارسي

عمار الوطنية الشاملةعلي حميد سليمان الخصيبي

افضل لحلول النفط والغازعلي حميد صبيح الغساني

فيولياعلي حميد علي الهاشمي

رواسي عوتب الحديثة للتجارةعلي حميد محمد الشبلي

التبصر لتقنية المعلوماتعلي حميد محمد الشهومي

/شركة ربوع هيماء للتجارة علي حمير علي النعماني

شركة المطاحن العمانيةعلي خالد رهينداد الزدجالي

في.سي تي سي آي بي - سي بي آند آي علي خلفان جمعه الشيدي

أنوار المجد المتحدة للطاقةعلي خلفان حمد الحجري

-ربوع العرف للتجارة والمقاوالت  علي خلفان سالم السعيدي

مصنع الوادي للمياه المعدنية الطبيعيةعلي خلفان شمبيه الشكيلي

شركة عبداللطيف للتجارة والنقلياتعلي خلفان عبيد الزعابي

جلفار للهندسة والمقاوالتعلي خلفان علي البلوشي

الشرق االوسط لحلول  الموارد البشريةعلي خلفان علي الرحبي

شركه النبع للخدماتعلي خلفان علي القطيطي

كبير األخشاب ش م معلي خلفان علي اليحيائي

أنوار المجد المتحدة للطاقةعلي خليفه علي السعيدي

جلفار للهندسة والمقاوالتعلي خليل ابراهيم العجمي

شركة صناعة االنابيب المحدودهعلي خميس بخيت الريسي

التسنيم للمشاريع المحدودةعلي خميس حمد السعيدي

في.سي تي سي آي بي - سي بي آند آي علي خميس خلفان المعمري

أنوار المجد المتحدة للطاقةعلي خميس رزيق اللمكي

أوكيو لشبكات الغازعلي خميس زايد الريسي

شركة أريس العالميةعلي خميس سالم الشبلي

جلفار للهندسة والمقاوالتعلي خميس سعيد الصالحي

األموال للتجارة والمقاوالتعلي خميس علي الرميضي

زاهب لألغذيةعلي خميس علي الشيدي

شركة أحمدي للتجارةعلي خميس علي القرطوبي

شركة المشروعات البترولية واالستشارات الفنية بتروجيتعلي خميس علي النعيمي

أفاق لوى للمشاريع المتكاملةعلي خميس عيدروس المعمري

شركة سيفرت للفحص الفنيعلي خميس غانم العجمي

علي السالمي للتجارةعلي خميس مرزوق السالمي

شركه الرواحي الدوليهعلي درويش مبارك البريكي

فرع مسقط-بونج للويد المحدوده    علي راشد حمد الشبلي

علي بن راشد بن سالم الغيثي للتجارةعلي راشد سالم الغيثي

في.سي تي سي آي بي - سي بي آند آي علي راشد سالم المعمري
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شركة بهوان الهندسيةعلي راشد سعيد المسروري

جوهرة المستقبل العصريةعلي راشد سعيد المشايخي

المجموعة العمانية العالمية للوجيستياتعلي راشد عامر المطاعني

ركن اليقين العالميه للنفط والغازعلي راشد علي الرواحي

مشاريع بن راشد المقبالي الحديثه توصيةعلي راشد علي المقبالي

شركة بهوان للمقاوالتعلي راشد علي المقبالي

بشائر الخليج للمشاريع والخدمات الفنيةعلي راشد علي المقبالي

شركة عمان للحوض  الجافعلي راشد علي المقبالي

مشاريع قحطان لألنتاج الزراعي والحيوانيعلي راشد مبارك القرطوبي

شركة عمان للمرطباتعلي راشد محمد السلطي

المجموعة العمانية الدوليةعلي راشد مسلم الهاشمي

الجامعة الوطنية للعلوم و التكنولوجياعلي راشد مسيهر البدواوي

علي رضا غلوم جواد للتجارةعلي رضا غلوم جواد 

.فرع مسقط . هاليبورتون ورلدوايد المحدوده  علي رؤوف عبدالحسين اللواتي

العهد للمشاريع الهندسيةعلي زاهر علي الشرياني

أنوار المجد المتحدة للطاقةعلي زاهر مطر العبري

شركة الحميري والنهدي للتجارةعلي زايد سالم الريسي

الشركة العمانية إلتصاالت المستقبلعلي زهران سالم البيماني

شركة باعمر لخدمات حقول النفطعلي زهير احمد الريامي

بيكر هيوزعلي ساعد سعيد الجرادي

شركة  الفجر الجديد للتجاره والمقاوالتعلي سالم احمد زيدان جعبوب

الشوامخ للخدمات النفطيةعلي سالم حمد الجساسي

طالل األخزمي الدوليةعلي سالم حمد الحدادي

شركة ورلي عمان للهندسةعلي سالم حمد القصابي

اسطورة بحر العرب لالعمالعلي سالم حمد الوهيبي

شركة الحسن الهندسيةعلي سالم حميد الحوسني

تكنيمونتعلي سالم حميد العلوي

الشركة العمانية للغاز الطبيعي المسالعلي سالم خلفان السنيدي

الشوامخ للخدمات النفطيةعلي سالم خلفان الشهيمي

أنوار المجد المتحدة للطاقةعلي سالم راشد الرشيدي

مطاعم ال داودعلي سالم راشد الصالحي

أبو حمزة القرني للتجارةعلي سالم راشد القرني

اينكوللهندسةوالتصنيع والتجارةوالمقاوالت المدنيةعلي سالم راشد المقبالي

سهول البانة للتجارةعلي سالم سعيد الحوسني

ريم النجد لالعمال التجارية علي سالم سعيد العوائد

.م.شركةجلوبال لالنظمة الكيميائيةوالصيانةالمحدودة شعلي سالم سعيد الكلباني

شركة بهوان الهندسيةعلي سالم سهيل النقش ثوعار
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شركة بهوان الهندسيةعلي سالم طالب العجمي

مصنع المنار النتاج مسحوق وزيت السمكعلي سالم عامر الحميدي

شركة السرين العالمية للتجارة والمقاوالتعلي سالم عبدهللا الخالدي

مطبعة الداخلية ش م معلي سالم عبدهللا الكمياني

-عمان - ديسكون الهندسية علي سالم عبدهللا المعمري

اتحاد الصرح العالمية ش م معلي سالم عبدهللا الوشاحي

ش م م (عمان  )همبل علي سالم علي البراشدي

الحديثة للخدمات النفطيةعلي سالم علي الجنيبي

الشوامخ للخدمات النفطيةعلي سالم علي الحارثي

ترك عمان الشماليةعلي سالم علي الحارثي

الطيران العمانيعلي سالم علي الزكواني

أنوار المجد المتحدة للطاقةعلي سالم علي السناني

مشاريع النجم األبيض الوطنية علي سالم علي الفارسي

التسنيم للمشاريع المحدودةعلي سالم علي القريني

كلية الشرق االوسطعلي سالم علي الكلباني

شمال شناص المتحدة للتجارة علي سالم علي المزروعي

التسنيم للمشاريع المحدودةعلي سالم علي المشرفي

مؤسسة بشارةعلي سالم علي بامخالف

مجان المتحدة لنقل خطوط الكهرباءعلي سالم مبارك النهدي

مؤسسة بعل عود للتجارةعلي سالم محمد العامري

الزواوي لتقنية الطاقة الهندسيةعلي سالم محمد العريمي

شركة المشاريع الكبيرةعلي سالم محمد المسهلي

المتحف الوطنيعلي سالم محمد المياحي

البشائر للحوم علي سالم مسعود فاضل

أوكيو لشبكات الغازعلي سالم مصبح الراشدي

باب الدار ش م معلي سالم مطيع مسن

شركة النفط العمانيةعلي سالم هدوب السليمي

أنوار المجد المتحدة للطاقةعلي سبيح ختروش القنوبي

االبتكار للحلول المتقدمة للتجارة علي سعد بخيت مقدم المهري

افيردا إلدارة النفاياتعلي سعد علي معكوف زعبنوت

شركة تنمية نفط عمانعلي سعيد جمعه الحراصي

جلفار للهندسة والمقاوالتعلي سعيد حمد الجنيبي

الرؤيه للخدمات الزراعيه والمشاريع الشاملهعلي سعيد حمود االسماعيلي

هوادونغ عبري إلنشاءات الطاقةعلي سعيد سالم البلوشي

البنك االهليعلي سعيد سالم الناعبي

بابل للخدمات الطبيـــــــة ،،علي سعيد سالمين السعيدي

دام مصيرة للتجارةعلي سعيد سلطان المجعلي



الجهةاالسم  

الحاجر لالستثمار علي سعيد سيف الحوسني

ديسون إلكتريك اند كوميونكيشنعلي سعيد عبدهللا العلوي

نجم صحار الذهبي للتجاره والمقاوالت تضامنيةعلي سعيد عبدهللا المقبالي

أنوار المجد المتحدة للطاقةعلي سعيد علي الجعفري

رؤى المجد لألعمال التجاريةعلي سعيد علي الجهضمي

شركه سوجكس عمانعلي سعيد علي الريامي

علي سعيد الحراصي للتجارةعلي سعيد عمر الحراصي

(شركة منطقة حرة)سانفيرا للكربون علي سعيد مبارك الروشدي

شركة بهوان الهندسيةعلي سعيد مبارك الزعابي

درويش بوليكون ش م معلي سعيد مبارك المقبالي

شركة هيمــا للبالستيـــكعلي سعيد محمد السعدي

الشركة العامة للسياراتعلي سعيد محمد الشيزاوي

العربية اللوجستيةعلي سعيد محمد الكندي

شركةالخزامة الشاملة للتجارة والمقاوالت علي سعيد محمد شروبه المعلم

شاهين صور للتجارهعلي سعيد ناصر السيفي

رماد السيب الحديثة ش م معلي سعيد ناصر ولد وادي

طيف الخويرات المميزة للتجارةعلي سعيد هديب القطيطي

شركة الرسن توبرو االلكتروميكانيكيهعلي سعيد هالل القاسمي

شركة انترناشيونال انسبكشن سيرفيسزعلي سلطان حمدون الجابري

اينكوللهندسةوالتصنيع والتجارةوالمقاوالت المدنيةعلي سلطان علي الساعدي

التسنيم للمشاريع المحدودةعلي سليّم ناصر الحارثي

شركة الدقم للخدمات الفنية المميزةعلي سليم سالمين الوهيبي

الناصح العالميةعلي سليمان سعود المعشري

ركن اليقين العالميةعلي سليمان سعيد البلوشي

اينكوللهندسةوالتصنيع والتجارةوالمقاوالت المدنيةعلي سليمان عبدهللا المزروعي

ريناردية اس ايه وشركاه لالستشارات الهندسيهعلي سليمان علي السليماني

إنتاجعلي سليمان علي الكلباني

شركة بهوان الهندسيةعلي سويلم صالح المقحوصي

العامر الشامخهعلي سيف راشد الخوالدي

علي بن سيف بن سالم العيسائي للتجارهعلي سيف سالم العيسائي

الشركة العمانية النتاج المطهراتعلي سيف سالم المرهوبي

طالئع الريف المثالية للتجارةعلي سيف علي الدرعي

مطعم المأكوالت االفغانيةعلي سيف علي الكعبي

علي بن سيف بن محمد الروشدي للتجارة والمقاوالتعلي سيف محمد الروشدي

ريماس للمشاريع االنمائية علي شامس علي البادي

م0م0شركة نمر للمقاوالت    شعلي صالح بلوك كلشات

أنوار المجد المتحدة للطاقةعلي صالح درويش المعولي
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أنوار المجد المتحدة للطاقةعلي صالح راشد الجامعي

0أوبال للتسويق والصناعة علي صالح علي البوسعيدي

دووسان هفي اندستريس مسقطعلي صالح علي الجنيبي

الشركة الصينية جيو انجينيرينج انترناشيونال المحدودةعلي صالح علي العريمي

شركة بهوان الهندسيةعلي صالح علي العلوي

الشركة العامة للسياراتعلي صالح مبارك العلوي

شركة رمال الداخلية للتجارة و المقاوالتعلي صالح مبروك البوسعيدي

جلفار للهندسة والمقاوالتعلي طالب حمد العجمي

الشركة العمانية للغاز الطبيعي المسالعلي عامر جميل السنيدي

جلفار للهندسة والمقاوالتعلي عامر خميس الحارثي

الخليج الدولية لتدقيق الحسابات واالستشاراتعلي عامر سليمان العبري

مشاريع الحاتمي الذهبيةعلي عامر علي الحاتمي

فايكنج ُعمان لخدمات حقول النفطعلي عامر مرهون الغسيني

شركة حلويات  عمانعلي عبدالحسين شلي 

موارد للتعدينعلي عبدالصاحب عبدالعلي آل موسى

وذر فورد دريلنج انتر نا شيونال عمانعلي عبدالكريم محمد 

شركة بهوان الهندسيةعلي عبدهللا جوعان الجابري

سهيل بهوان للسياراتعلي عبدهللا حمد البلوشي

أنوار المجد المتحدة للطاقةعلي عبدهللا حمود الحبسي

الهائل النتاج السيراميكعلي عبدهللا حمود الوهيبي

(فرع عمان)فرع مسقط - سي اند الند دريلينج كونتراكتورز انك علي عبدهللا خلفان القريني

مؤسسه دار السالم الوطنيه للتجاره والمقاوالتعلي عبدهللا راشد العامري

شركة الصناعات العربية للمشاريععلي عبدهللا سالم الدرمكي

آرا للبترول واألستكشاف واألنتاجعلي عبدهللا سالم المقبالي

جودة بحر العرب للتجارةعلي عبدهللا سالم الوهيبي

شاهين صور للتجارهعلي عبدهللا سعيد الحربي

مؤسسة الغيث للتجارة و الخدمات الصناعيةعلي عبدهللا سعيد الشامسي

ماجد الفطيم هايبرماركتسعلي عبدهللا سعيد الوضاحي

الجبر تالكي وشركاهم ش م معلي عبدهللا سليمان الجابري

جناح اطلس للتجارةعلي عبدهللا سيف الحبسي

المطر للخدمات الهندسية والبنية التحتيةعلي عبدهللا سيف الشكيلي

القمر للحديد والصلبعلي عبدهللا عبيد العجمي

في.سي تي سي آي بي - سي بي آند آي علي عبدهللا علي البلوشي

شركة العز للتجارة والنقل والمقاوالتعلي عبدهللا علي الخابوري

مؤسسة سالم العميريعلي عبدهللا علي المعمري

تيكنيكاس ريونداز دايوو ش م معلي عبدهللا مبارك الجنيبي

شركة المها لتسويق المنتجات النفطيةعلي عبدهللا محمد الجني الشحي
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شركة الرسن توبرو االلكتروميكانيكيهعلي عبدهللا محمد الحراصي

الشركة الوطنية العمانية للهندسة واالستثمارعلي عبدهللا محمد الحسني

الشركة العمانية للغاز الطبيعي المسالعلي عبدهللا محمد الغيالني

مؤسسة علي بن عبدهللا بن محمد المقبالي للتجاره و المقاوالتعلي عبدهللا محمد المقبالي

نجوم الغزيل المميزةعلي عبدهللا مراد البلوشي

شركة مسقط لاللكترونياتعلي عبدهللا مسعود الرمضاني

أنوار المجد المتحدة للطاقةعلي عبدهللا ناصر الحراصي

شركة المقاوالت المصريه فرع مسقطعلي عبدهللا ناصر المزروعي

جلفار للهندسة والمقاوالتعلي عبدالنبي عبدهللا البلوشي

المتحدة لالسماكعلي عبيّد حمد الوهيبي

اينكوللهندسةوالتصنيع والتجارةوالمقاوالت المدنيةعلي عبيد علي السعيدي

كمرون الشرق االوسط للخدماتعلي عبيد علي المخمري

آرا للبترول واألستكشاف واألنتاجعلي عمر حمود الجهضمي

طلبات للخدمات اإللكترونية والتوصيلعلي عيد جمعان بيت غويث

شركة خصب إلدارة الفنادق والمنتجعاتعلي عيد شمبيه البلوشي

(منطقة صاللة الحره)أوكتال علي عيسى أحمد المعشني

في.سي تي سي آي بي - سي بي آند آي علي عيسى حسن المقبالي

رصد المتطورةعلي عيسى سليمان السعيدي

شركة الخدمات الفنية الخاصةعلي عيسى علي البلوشي

شركة عمان لإلستثمارات والتمويلعلي غلوم حمدان العجمي

جال للخدمات الهندسيةعلي غنيم ناصر الجنيبي

مؤسسة مسلم بن عويد بن محمد الجنيبي للتجارةعلي فائل سالم الزرعي

أبراج لخدمات الطاقةعلي فهد علي الرئيسي

ماتيتو أوفرسيز ليمتدعلي قاسم مانع الجابري

فرع عمان- بنك قطر الوطني علي قمبر علي العجمي

جنائن الخويرات للتجارة والمقاوالتعلي كرم علي البلوشي

شركة صناعة الكابالت العمانيةعلي ماجد سعيد الذهلي

مركز بيانات الجبل األخضرعلي ماجد عوض الفالحي

أوكيو للمصافي والصناعات البتروليةعلي مبارك خليفه الشعيلي

جلفار للهندسة والمقاوالتعلي مبارك راشد الفجري

كيمجي رامداس للشحنعلي مبارك سبيل البلوشي

شركه سوجكس عمانعلي مبارك عامر المسلمي

شركة بهوان الهندسيةعلي مبارك علي الوهيبي

الخليج للحفرعلي مبارك نايع الهاشمي

شركة المنصور الدوليةعلي مبروك العثه الجنيبي

ايه.بي.سايبم اسعلي مبروك حمد المضيلعي

مشاريع الزعابي العصريةعلي محمد ابراهيم الزعابي
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 ع0 ع 0 م 0شركة زجاج مجان     ش علي محمد احمد البلوشي

علي محمد احمد السعدي للتجارة والمقاوالتعلي محمد احمد السعدي

التسنيم للمشاريع المحدودةعلي محمد العبد الجديلي

(متاليف)-الشركة األمريكية للتأمين على الحياهعلي محمد أحمد الفارسي

شركة  الفجر الجديد للتجاره والمقاوالتعلي محمد جمعان كدوش الشحري

تقنية األبتكار األستراتيجيةعلي محمد حسن العجمي

أبو خلفان المعمري للمقاوالتعلي محمد حسن المعمري

شركة يونيكاي وشركائهاعلي محمد حمود الدهماني

شركة الخدمات الفنية الخاصةعلي محمد حميد الرواحي

شركة بهوان الهندسيةعلي محمد خلفان الحبسي

أجيال مجان المتحدةعلي محمد خميس الجابري

شركة التامين أألهليةعلي محمد خميس العزيزي

الطيف للصناعات الهندسية والهياكل المعدنيةعلي محمد خميس الكعبي

علي الرواحي للتجارةعلي محمد راشد الرواحي

شركة االنوار المضيئة العالمية للتجارة والمقاوالتعلي محمد سالم الحمداني

خط البحر اآلمن للتجارةعلي محمد سالم السعدي

إمتداد الخابورة الجديدة للتجارة والمقاوالت علي محمد سالم الفزاري

شركة بهوان الهندسيةعلي محمد سالم المعولي

موسسة علي محمد البادي للتجارة والمقاوالتعلي محمد سعيد البادي

التيجان الجليلةعلي محمد سعيد الرواحي

الحديثة للخدمات النفطيةعلي محمد سعيد الغيالني

اينكوللهندسةوالتصنيع والتجارةوالمقاوالت المدنيةعلي محمد سعيد المقبالي

الخيط السابع للتجارةعلي محمد سهيل بالحاف

أنوار المجد المتحدة للطاقةعلي محمد سيف الهنائي

مجموعه أس جي عابد والسليمي للتموينعلي محمد شيخان الشرياني

اكسيالنس لوجينجعلي محمد صالح الهنائي

مستشفى خط الحياةعلي محمد عباس العجمي

الشركة العامة للسياراتعلي محمد عبدالرحمن العدواني

شركة المطاعم السياحية العالميةعلي محمد عبدهللا البلوشي

المحطه االولي توصيةعلي محمد عبدهللا البيتي

أعمدة الجودة للبناء والتعمير توصيةعلي محمد عبدهللا هبيس

أنوار المجد المتحدة للطاقةعلي محمد عزيز المنذري

(الدقم)السرين للمنتجات اإلسمنتية علي محمد علي البلوشي

شركة أحمدي للتجارةعلي محمد علي البلوشي

أوكيو لشبكات الغازعلي محمد علي البوسعيدي

الخليج للحفرعلي محمد علي الحجري

شركة المجاهد المتحدة للتجارة والمقاوالت تضامنيةعلي محمد علي الشعشعي
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جلفار للهندسة والمقاوالتعلي محمد علي العويسي

شـركة دبليـو جي تــاولعلي محمد علي الفرقاني

تشاينا ايليفنث لإلنشاءات الكيميائيةعلي محمد علي المعمري

أبراج لخدمات الطاقةعلي محمد علي الهطالي

شركة سوكاتعلي محمد عيسى البريكي

شركة دليل للنفطعلي محمد محمود الكندي

الشركة الوطنية للصناعات الدوائيةعلي محمد موسى الكندي

شركة مت مكدونالد وشركاهعلي محمد ناصر الشهومي

شركة المشاريع الكبيرةعلي محمد نشران الشعشعي

أنوار المجد المتحدة للطاقةعلي مسعود خنيفر الحبسي

عمير بن سيف بن محمد الخاطري للتجارةعلي مسعود سالم الخاطري

ركن اليقين العالميةعلي مسعود علي الخصيبي

التسنيم للمشاريع المحدودةعلي مسلم خميس الحوسني

شركة الكساء الدوليةعلي مسلم علي العجمي

شركة درمسي نينسيعلي مسلم ناصر عمريت المسهلي

شركة الخدمات الفنية الخاصةعلي مصبح خصيب الشيادي

شركة المها لما وراء البحارعلي مصبح ربيع الدرعي

شركة برج المجمر للتجارة والمقاوالت تضامنيةعلي مصبح سالم المسلمي

علي بن مهدي بن صالح البحراني للتجارة والمقاوالتعلي مهدي صالح البحراني

ورشة النصر للسياراتعلي موسى عبدالرحمن آل موسى

شركة النهضة العمانيةعلي موسى عبدهللا البلوشي

م0م0ش -شركة الصاروج لالنشاءات علي ناجم صقاط العلوي

وزارة الصحةعلي ناصر حارب الصمصامي

مشاريع العامري المثاليةعلي ناصر راشد المشرفي

شركة بهوان الهندسيةعلي ناصر سلطان العامري

سويس بورت عمانعلي ناصر سليمان القيوضي

شركه الشنفرى لاللمنيومعلي ناصر علي الجلنداني

أبرجي الشرق األوسط للخدماتعلي ناصر علي الحارثي

مشاريع المسافر الوطنيةعلي ناصر علي الحارثي

شركة عمان لإلستثمارات والتمويلعلي ناصر علي الخميسي

في.سي تي سي آي بي - سي بي آند آي علي ناصر علي السيابي

اصول للدواجنعلي ناصر علي المعشري

الشركة الدولية للمنتجات البحريةعلي ناصر محمد الراسبي

شركه درايه للخدمات والتموينعلي ناصر محمد الراشدي

شركة فاندر الند للصناعات بي في   فرع عمانعلي نياز محمد الزدجالي

زاهب لألغذيةعلي هالل سالم الخنبشي

افضل لحلول النفط والغازعلي هالل علي الجحافي
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بتروجيت و شركائها- شركة المشروعات البترولية علي هالل علي الجنيبي

أنوار المجد المتحدة للطاقةعلي هالل محمد الخروصي

شركة عمان شابورجيعلي هالل محمد السليمي

الشركة الوطنية للحفريات والخدمات ش م معلي وليد علي السناني

أوكيو للمصافي والصناعات البتروليةعلي يحيى عبدالرحمن الميرزا

انظمة التحكم المتقدمة واالتصاالت ش م معلي يوسف جمعه البحراني

الصندوق الوطني للتدريبعلي يوسف محمد البلوشي

طاؤوس لالنظمة الزراعيةعليا خلفان سعيد الحراصية

الشركة الخليجية للطاقةعليا راهي جنكي البلوشية

عليا لالعمال التجاريةعليا سلطانة ستار خان عباس خان 

شركة عمان لإلستثمارات والتمويلعليا عفاد جندوب الراشدية

بـــوادر إمطــي للتجارةعلياء احمد سعيد الرحبية

ساحل مسقط العالميةعلياء احمد سعيد القنوبية

مركز العلياء للتجميلعلياء أحمد سليمان 

سرايا الباطنة الشامخة للتجارة علياء أحمد عبدهللا البوسعيدية

الرؤيا الهادفة للتجميلعلياء بطي عامر السعيدية

وزارة الصحةعلياء تعيب جميل العلوية

مناهل الباطنةعلياء جمعه عبدهللا العوادية

غيول المزارع للتجارة والمقاوالتعلياء حمود محمد العامرية

شركة ابو حاتمعلياء خلفان حمدون الرحبية

التسنيم للمشاريع المحدودةعلياء خلفان خميس الجشمية

النهضة لإلعمارعلياء راشد حميد المسكرية

شركة بن حريز العالميةعلياء سالم سعد خوار

سرايا بندر الجصةعلياء سالم سعيد الراشدية

لمسة البيت األنيق للمقاوالت ش م معلياء سالم سليمان الفارسية

شهى للمــواد الغذائية والتوابلعلياء سالم علي الصالحية

في.سي تي سي آي بي - سي بي آند آي علياء سيف أحمد النبهانية

شركة كوس شاحك للتجاره و المقاوالتعلياء علي حمود الوهيبية

نـــــــاصــــــر لإلستشارات الهندسيةعلياء علي سالم الراشدية

شركة عمان لإلستثمارات والتمويلعلياء علي سعود الرحبية

الشركة الوطنية المتحدة للهندسه والمقاوالتعلياء علي عبدهللا الهاشمية

مؤسسه صقر الجنوب الحديثه للتجاره والمقاوالت علياء محمد بخيت صفرار

شركة الكساء الدوليةعلياء موسى عبدهللا الحجرية

أبراج لخدمات الطاقةعليان راشد حمد الهاشمي

التقنيات المتعدده للتجارة والمقاوالتعّمار سعيد ناصر المعولي

باب البلد للتجارةعّمار عامر سعيد الكلباني

بدر الجزيرة العالميهعّمار عبدهللا مهنا أوالدثاني
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 المحدودة44شركة آرا للبترول ُعمان بي عّمار محمد سعيد المطاعني

شركة تاول للخدمات الهندسيةعّمار محمد سيف الصوافي

الشركة العمانية للتنمية السياحيةعّمار محمدنجيب محسن اللواتي

جلفار للهندسة والمقاوالتعماد أحمد عبدالكريم البلوشي

جلفار للهندسة والمقاوالتعماد أحمد محمد النقبي

شركة أحمدي للتجارةعماد بالل باروت البلوشي

شركة بهوان للمقاوالتعماد توفيق خليفه النعماني

المشاريع الوطنية المتطورة للتجارةعماد حفيظ سالم معروف

مشاريع الزين العالميةعماد حمود حامد الرحبي

الشركة الوطنية للمياه المعدنية المحدودهعماد راشد عديم األخزمي

جلفار للهندسة والمقاوالتعماد سالم حمدان الجابري

جلفار للهندسة والمقاوالتعماد سالم ساعد العبري

الرابطة الطيفية للحلول التجارية ش م معماد سالم مسلم الشكيلي

شركة ريسوت لالسمنتعماد سعد رمضان حبظه

ركن اليقين العالميةعماد سعيد سليمان الخروصي

بوريتس البحار السبع وشركاهمعماد سليمان فاضل الخصيبي

انوار المحبة للتجارة المقاوالتعماد سليمان هالل الشرجي

شركة البروج العالميهعماد عباس سالم الشكيلي

الجهات الثالثية المتكاملةعماد عبدالرحيم قاسم 

مجموعة مسقط لإلعالمعماد عبدالرحيم مال هللا الزدجالي

التسنيم للمشاريع المحدودةعماد عبدهللا قدور المقبالي

شركة الزهراء لخدمات المطاراتعماد عبدالوهاب أحمد البلوشي

جلفار للهندسة والمقاوالتعماد علي سعود العبري

شركة بيرو فيريتاس الشرق االوسطعماد علي شوان الخويطري

شركة الثريا للمياه والخدماتعماد عوض سليمان الهنائي

جلفار للهندسة والمقاوالتعماد مبارك خميس الغيالني

أبالتوعماد محفوظ عيسى الرحبي

مشاريع رمح مسقط للتجارةعماد محمد حمود الحجري

شركة مكتوم للتجاره والمقاوالتعماد مسعود عامر الرميمي

جلفار للهندسة والمقاوالتعماد مفتاح شنين الجلنداني

منى نور الدوليةعماد موسى حسن البلوشي

الشركة العمانية للغاز الطبيعي المسالعماد ناصر سعيد الهاشلي

جلفار للهندسة والمقاوالتعمادالدين عبدهللا ناصر السيابي

شركة تأجير للتمويلعمار إسحاق أيوب الحديدي

الشركة المتميزة لخدمات النقلعمار أحمد خميس الحديدي

الشركة العمانية العالمية للمعدات البحريةعمار أحمد محمد الشحي

الشركة العامة للسياراتعمار أحمد يسلم الحضرمي
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بوريتس البحار السبع وشركاهمعمار ثاني محمد البحري

الطاؤوس للخدمات الصناعيهعمار جمعه خلفان الهادي

مستشفى جامعة السلطان قابوسعمار حسن ابراهيم المعمري

الشركة الوطنية للتأمين على الحياة والعامعمار حسن سلمان الصالح

شركة اتصاالت التجارة والخدماتعمار حسن علي البلوشي

جلفار للهندسة والمقاوالتعمار حمدان سعيد السريري

شركة الرسن توبرو االلكتروميكانيكيهعمار خليفه تعيب الوهيبي

جلفار للهندسة والمقاوالتعمار خليفه عبدهللا الشكيلي

مستشفيات ومستوصفات بدر السماءعمار ربيع مطر العبيداني

الوجهه لالستثمار السياحي واالدارةعمار زايد خلفان السيابي

بتروفاك انترناشيونال ليمتدعمار سالم سعيد الحارثي

شركة الخليج للتقنيه والكهرباءعمار سالم سعيد باشعيب

شركة الصناعات العربية للمشاريععمار سعيد حميد المقبالي

المركز الوطني للطاقةعمار سعيد سالم البادي

الشركة العامة للسياراتعمار سعيد سيف الجهوري

اضواء صحم المتقدمه للتجارةعمار سليمان خلف السعيدي

شركة مزون لأللبانعمار سليمان سالم الفارسي

شركة الرسن توبرو االلكتروميكانيكيهعمار طالب حمد الريامي

معهد التدريب الوظيفيعمار طالب غلوم العجمي

ركن اليقين العالميةعمار عامر حميد النعماني

أمجاد للهنـــدسة والمقـــاوالتعمار عامر مسعود العامري

شركة الخدمات الفنية الخاصةعمار عبدالرحمن سالم البلوشي

شركة المها لما وراء البحارعمار عبدالعزيز حاجي البلوشي

شركة الحسن الهندسيةعمار عبدهللا حمد المعشري

طريق الغازعمار عبدهللا سالم الصبحي

أوزون للتقنية العالميةعمار عبيد ناصر الرواحي

أبراج لخدمات الطاقةعمار عمران علي العامري

آرا للبترول واألستكشاف واألنتاجعمار عيسى سعيد النعماني

العمانية للمناولة األرضيةعمار فضل أحمد برهام باعمر

مقهى بوابة التميز العالميةعمار فيريه جمعه البلوشي

الشوامخ للخدمات النفطيةعمار مبارك زايد الريامي

العالمية االولى للسياحة والفنادقعمار محفوظ حميد أوالدثاني

الشركة الوجدانيه لخدمات التجارهعمار محمد أحمد الزدجالي

جلفار للهندسة والمقاوالتعمار مرهون محمد الجابري

مستشفيات ومستوصفات بدر السماءعمار ياسر خلفان البطاشي

التسنيم للمشاريع المحدودةعمار ياسر خليفه الطلبي

جلفار للهندسة والمقاوالتعمار ياسر سالم الحارثي
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صقر السماء للتجارةعمار ياسر سليم الرحبي

الشوامخ للخدمات النفطيةعمار يعقوب سليمان السليماني

الصيب النافع للتجارةعمر ابراهيم علي النوفلي

شركة إيه تي يو الدولية إلدارة المشروبات واألغذية شركة مساهمةعمر احمد علي البوصي

تاف لخدمات التشغيلعمر احمد محمد اليافعي

مجموعة القرم التجارية للهندسة والمقاوالتعمر اسحاق نبي بخش البلوشي

الشركة العمانية القابضة لخدمات البيئةعمر أحمد حمود الحارثي

اكسيالنس لوجينجعمر أحمد سعود البوسعيدي

نجد االهليهعمر أحمد عبدهللا باعمر

شركة أحمدي للتجارةعمر أحمد محمد الهنائي

شركة الشرق والغربعمر جمعه شنين العويني

الصخر الدولي لإلستشارات الهندسيةعمر حمد سالم الهنائي

شركه الشنفرى لاللمنيومعمر حمد عبدهللا الحضرمي

الشركة الصينية ألنابيب البترول والهندسة المحدودةعمر حمدان سعيد العلوي

الخليج للمعايرة والخدمات الفنيةعمر حمود عبيد الجساسي

جلفار للهندسة والمقاوالتعمر حميد رشيد الضاوي

نجم دلتا للخدمات و المشاريع الهندسيةعمر خاتم حمدان الحجري

الشركة العمانية للنطاق العريضعمر خلف محمد الجابري

الي عمان لتكوير خام الحديد?شركة عمر خلفان أحمد المعمري

مشاريع عمر خلفان الشيدي للتجارةعمر خلفان ربيع الشيدي

مرتفعات شليم للتجارة و المقاوالتعمر خليفه سالم العامري

شركه سوجكس عمانعمر خليفه علي الحكماني

الشركةالعمانيةالعالمية لمحطات الخدمةعمر خميس سعيد القنوبي

مسقط العالمية للشحن والتخزين ش م معمر خميس سيف الحارثي

في.سي تي سي آي بي - سي بي آند آي عمر خميس علي المقبالي

نجد االهليهعمر راشد زهران الحديدي

شركة الحسن الهندسيةعمر راشد علي البلوشي

المجموعة العمانية الدوليةعمر راشد محمد الشبيبي

جلفار للهندسة والمقاوالتعمر راشد مسلم الصالحي

سالم بن حمد بن خلفان الجفيلي للتجاره و المقاوالتعمر سالم حمد الجفيلي

-ميس العالمية عمر سالم سليم الشكيلي

مرايا المكان للمقاوالتعمر سالم علي البادي

أبراج لخدمات الطاقةعمر سالم محمد الحبسي

شركة مزون لأللبانعمر سرور علي المعمري

هالل الخروصي للمحاماة واالستشارات القانونيةعمر سعيد إبراهيم الكندي

أحجار القصر الحديثهعمر سعيد خصيب الشبلي

كلوج براون آند رووت سيرفيسزعمر سعيد سالم علش  الكثيري
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القمر للحديد والصلبعمر سعيد عبدهللا الفارسي

شركة بهوان الهندسيةعمر سعيد محمد المزروعي

شركة الزواوي للتجارةعمر سعيد يوسف البلوشي

جلفار للهندسة والمقاوالتعمر سلطان محمد الساعدي

شركة تنمية نفط عمانعمر سلطان محمد الفارسي

التسنيم للمشاريع المحدودةعمر سليمان عبدهللا الشحي

لوى لما وراء البحار للتجارة والمقاوالت عمر سليمان مبارك الكندي

جلفار للهندسة والمقاوالتعمر سيف حميد البلوشي

خدمات حلول االبارعمر سيف سعيد الحسني

شركه التغليف المحدودهعمر صالح احمد الفارسي

ماجد الفطيم هايبرماركتسعمر صالح علي الزدجالي

المجموعة العمانية الدوليةعمر عامر سالم العزري

الخليج لالنشاءات الحديديةعمر عامر سالم الهنائي

شركة شاهر المتحدة للتجارة والمقاوالتعمر عامر سيف الوردي

الشركة العمانيه لاللياف البصريهعمر عامر ناصر الحبسي

-عمان - وذرفورد لمعدات الزيت للشرق األوسط عمر عبدالرحمن جمعه الميمني

فرع عمان- كيو انترناشيونال كونسلتنس عمر عبدالرحيم جمعه الزدجالي

النجمة الملكية العالميةعمر عبدالرحيم موسى الزدجالي

النبع للتموين واالعاشة والخدماتعمر عبدالعزيز رجب البلوشي

شركة بهوان الهندسيةعمر عبدالعزيز محمد البلوشي

بنك عمان العربيعمر عبدالعزيز موسى الخروصي

أنوار المجد المتحدة للطاقةعمر عبدهللا بطي القاسمي

شركه النبع للخدماتعمر عبدهللا جمعه الزهيمي

شركة الصناعات العربية للدعم الفنيعمر عبدهللا ربيع آل عبدالسالم

العربية اللوجستيةعمر عبدهللا علي الغافري

البروج لتقنية المعلوماتعمر عبدهللا محمد البلوشي

كمرون الشرق االوسط للخدماتعمر عبدهللا مهنا النبهاني

االدراك العالمية للتجارةعمر عبيد خادوم المعمري

شركة الخدمات الفنية الخاصةعمر عبيد محمد اليعقوبي

ركن الزهور والهداياعمر علي حمود الوهيبي

جلفار للهندسة والمقاوالتعمر علي راشد المعمري

تكنيمونتعمر علي سالم الذيابي

شركة بهوان الهندسيةعمر علي سالم الفزاري

رمال الصحراء المتنقلة للتجارةعمر علي سالم المسكري

في.سي تي سي آي بي - سي بي آند آي عمر علي سلطان الخزيمي

اينكوللهندسةوالتصنيع والتجارةوالمقاوالت المدنيةعمر علي صالح العريمي

الشركة العمانية للغاز الطبيعي المسالعمر علي عبدهللا المشرفي
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خط المعلوماتعمر علي مبارك العامري

الشركه العمانيه لنقل الكهرباءعمر علي مسلم العلوي

بيكر هيوزعمر عوض خلف البوسعيدي

(عمان)الرسن وتوبرو وشركاه عمر عيد راشد الراسبي

(القيد مرهون  )لولو مسقط للتسوق السريع عمر ماهر حمد المسكري

-شركة كيمجي رامداس  عمر مبارك سالم العفاري

شركة نهضة الدقم للمساكنعمر مبارك سلطان الساعدي

الصقر لما وراء البحارعمر محمد حمد المقبالي

الثواني للتكنولوجيا ش م معمر محمد سالم الجنيبي

الشركة الدولية لخدمات الحاسب االليعمر محمد سالم النبهاني

بهجة الشهباء للتجارةعمر محمد سعيد الحراصي

مؤسسة عمر الرحبي للتجارة والمقاوالتعمر محمد سعيد الرحبي

أبالتوعمر محمد شنين اليعقوبي

دار الصحراء لخدمات الطاقةعمر محمد عبدهللا السعدي

شركة بهوان للمقاوالتعمر محمد عبدهللا المياسي

القمر للحديد والصلبعمر محمد علي الكندي

شركة مزون لأللبانعمر محمد مراد البلوشي

الشركة الدولية لخدمات الحاسب االليعمر محمد مقطوف المخيني

ظفار للهياكل والصناعات الحديديةعمر مسلم سالم جداد الكثيري

يوني موني للصرافةعمر موسى أحمد الزدجالي

بتروجيت و شركائها- شركة المشروعات البترولية عمر ناصر احمد الشيباني

الغالبي العالمية للهندسة والمقاوالتعمر ناصر حمد المعمري

الي عمان للتوزيع?مركز عمر ناصر حمدان الريسي

مشاريع باب نعمةعمر ناصر علي الخروصي

النبع للتموين واالعاشة والخدماتعمر يحيى جمعه المسروري

الشركة الدولية لخدمات الحاسب االليعمر يعقوب حمود السيابي

(فرع عمان)بيكو انترنشنال عمر يعقوب خلفان الفهدي

شركة الكساء الدوليةعمران أحمد مال هللا البلوشي

جلفار للهندسة والمقاوالتعمران حسن احمد الحمداني

شركة أحمدي للتجارةعمران حنيف إبراهيم البلوشي

شـركة مجــان للمفـاتيح الكهــربائيةعمران سعيد عبدهللا الشبلي

اوبال للخدمات الهندسية ش م معمران عبدهللا حميد الحبسي

داود لالستشارات الهندسيةعمران عبدهللا سالمين الهدابي

شركة الخدمات الفنية الخاصةعمران عبدهللا سليمان الرحبي

أنوار المجد المتحدة للطاقةعمران علي عبدهللا السهي

البنك الوطني العمانيعمران عيسى خميس العامري

المجموعة العمانية الدوليةعمران محمد جمعه البريكي
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شركة خدمات النفط المتكاملة المحدودةعمران محمد حميد العميري

شركة جنرال ألكتريك الدوليةعمران محمد علي الغيالني

اللوجستية العالمية عمانعمران هالل خدا بخش البلوشي

الشركة الصينية ألنابيب البترول والهندسة المحدودةعمران هود أحمد الشيباني

شركة نهضة الدقم للمساكنعمران ياسر الشون الهدابي

شركة بهوان الهندسيةعمران يعقوب سعيد الجابري

بنك عمان العربيعمران يوسف علي الهوتي

داية العالميةعمرو علي سعيد بيت سعيد

شركة طاقه الدوليه للتجارة والمقاوالتعمرو عوض محمد المشيخي

جلفار للهندسة والمقاوالتعمرو محمد سالم الحجري

شركة تنمية نفط عمانعمرو ناصر مالك البطاشي

اتحاد الصرح العالمية ش م معمير جمعه عبدهللا البلوشي

مستشفى النجمه للعنايه الطبيهعمير خميس سويد المبسلي

الخليج للحفرعمير محمد حمد الهنائي

اينرجيتسعمير مطر ناصر الطوقي

االولى الشاملةعميرة يوسف علي البلوشية

اسطورة المصنعة الوطنية للتجارة والمقاوالتعميره ربيع مصبح اليعقوبية

أركان لإلنشاءاتعميره عبدهللا حميد الهنائية

األبنية لألستشارات الهندسيةعميره عيسى محمد الزدجالية

(فرع عمان)فرع مسقط - ستيت بنك اوف انديا   عميصه عبدالواحد قلندربخش البلوشية

الزواوي لتقنية الطاقة الهندسيةعناد سالم جمعه الحبسي

المؤسسة العامة للمناطق الصناعيةعناد سالم ناصر الجابري

شموخ العنود للتجارةعنود خلفان راشد المقبالية

انترناشونال هوسبيتالس جروب ليمتدعنود خميس محمد الوهيبية

أن أم سي للرعاية الصحيةعنود سالم سعيد الجهورية

محمد مجردي وشركاهعنود سالم مسلم الوردية

ملينيومعنود سعيد سليمان الكليبية

صيدلية ابن سيناءعنود سليمان عبدهللا التمتمية

وزارة الصحةعنود عبدهللا جمعه الفورية

المنحة لتجارة المجوهراتعنود عبدهللا سيف الغريبية

وزارة الصحةعهد راشد حمد الجهورية

مصانع علي الشيهاني للمواد الغذائيةعهد غابش عبدهللا المسكرية

الندمارك للتجزئةعهد مبارك حمد الخروصية

االزياء الشامله للبيع بالتجزئهعهد هالل سعيد القتبية

بنك مسقطعهد يوسف الياس الزدجالية

حسن بن حمد بن حسن المعيني للتجارةعهود حسن حمد المعينية

الواحة الخضراء المتكاملةعهود راشد حمد العامرية
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قصــــــر الســــوادي البرونزيعهود سالم سعيد العامرية

دراسات لالستشارات والبحوثعهود سعيد راشد البلوشية

منابع الظاهره الحديثة للتجارةعهود سعيد علي الزيدية

تقنيات بوليغلوتعهود سيف سعيد المعمرية

الشركة الوطنية العمانية للهندسة واالستثمارعهود عاقب عيد الفارسية

مستشفى جامعة السلطان قابوسعهود عباد مبارك الشرجية

إعمار لالستشارات الهندسيةعهود عبدهللا محمد الذهلية

شركة سوكاتعهود علي خلف الحمدانية

أن أم سي للرعاية الصحيةعهود محمد عبدهللا البلوشية

عهود الحكمانية للتجميلعهود محمد علي الحكمانية

مدرسة السيب العالميةعهود مسعود محسن المفرجية

شركة المدينة للتأمينعهود مصبح سعيد البدرية

شركة عمان لإلستثمارات والتمويلعهود ناصر راشد الراسبية

مصنع الجفير للمواد الغذائيةعهود يونس سالم الهادية

شركة النبع للبنية التحتيةعواد احمد جمعان صنجور

الشركة الوطنية للصناعات الدوائيةعواصف جميل مسخوط السعدية

شركة النهضة العمانيةعواطف راشد سعيد المعشرية

نوافذ البليدة الوطنية للتجارةعواطف سالم مبارك البادية

شركة عمان لإلستثمارات والتمويلعواطف سعيد خميس الغيالنية

شركة المثلث الماسي المتحدةعواطف سعيد مبارك بيت مستهيل

بنك مسقطعواطف سعيد محسن العوفية

شهى للمــواد الغذائية والتوابلعواطف سيف عيسى الغسانية

سالم بن حبيب وشركاهعواطف صالح محمد اللواتيه

مستشفى الرفاعةعواطف عوض العبد 

شركة المشروعات البترولية واالستشارات الفنية بتروجيتعوض تيسير خميس الخروصي

شركة االنوار المضيئة العالمية للتجارة والمقاوالتعوض حسن سعيد المعمري

شركة بالد السالم للخدمات الطبية ش م معوض حسن مسعود قهورالمهري

شركة الخدمات الفنية الخاصةعوض حمد ناصر الكلباني

ريم البدايه للتجارهعوض حمدان صالح السعيدي

الشركة العامة للسياراتعوض حميد محمد الحراصي

شركة عمان لإلستثمارات والتمويلعوض سبيت صالح المخيني

التسنيم للمشاريع المحدودةعوض سعيد راشد المعمري

سيح السرية للهندسةعوض سعيد راشد الهنائي

مشاريع الزراق التجاريهعوض عبيد سالم المعمري

شركة سيح الرول للغازعوض عبيد عيسى الدرعي

ترك عمان الشماليةعوض مبارك سعيد الناصري

أسواق هدايا صورعوض مصبح الصوري المشرفي
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االفق للتجاره واالستثمارعوف خصيب خلفان العوفي

شركة اورباسيرعوف سليمان حميد العوفي

هيئة تنظيم الكهرباءعوف سيف سعيد المعمري

القمر للحديد والصلبعوف عبدالرحمن سليمان البلوشي

ياقوت الباطنة للتجارةعوال عادل موسى العجمية

أماسي مقنيات للتجارةعويشه جمعه عبيد العبرية

النجمة الملكية العالميةعياد عبدالرضاء ربيع 

فجر الشرق للتجارةعيد ثويني سعيد العلوي

البركة للخدمات النفطيةعيد سعود عيد الهاشمي

القمر للحديد والصلبعيد عبدهللا جوعان الجابري

شركة الخدمات الفنية الخاصةعيد عبدهللا مبارك السعدي

أنوار المجد المتحدة للطاقةعيد فيروز جمعه البلوشي

مؤسسة بدر بن سعيد بن سليمان الشحيعيدة محمد سعيد الظهورية

توصية/ رمال الغربية للمقاوالت وصيانة المباني عيده سعيد مبارك العلوية

الموج العالي لألعمالعيده مسعود راشد الغيالنية

شركة الخدمات الفنية الخاصةعيسى ابراهيم حسن البلوشي

شركة كيمجي العالميةعيسى ابراهيم سويد الفالحي

سراب بركاء للتجارةعيسى أحمد حسن العجمي

الخليج للحفرعيسى أحمد سويف األغبري

أوكيو لالستكشاف واالنتاجعيسى أحمد عبدهللا المياسي

جلفار للهندسة والمقاوالتعيسى أحمد محمد المرزوقي

شركة الخدمات الفنية الخاصةعيسى جميل خصيف 

شركة الخدمات الخاصة لحقول النفطعيسى حمد ناصر االغبري

شركة كهرباء مجانعيسى حمدان حمد البادي

بن حمود الوهيبي للتجارة والمقاوالتعيسى حمود حبيب الوهيبي

جلفار للهندسة والمقاوالتعيسى خصيف العبد المعولي

أباف الخليج ش م معيسى خلفان سعيد السكيتي

شركة الصناعات العربية للمشاريععيسى خليفه خميس الغداني

شركة مزون لأللبانعيسى خميس سيف العلوي

سي بي أند آي أوروبا بي فيعيسى خميس عبيد الزعابي

مركز تاول للسياراتعيسى خميس محمد المزروعي

ربيع المسراتعيسى راشد خلفان الشكيلي

شركة المها لما وراء البحارعيسى راشد عامر المنذري

شراع العذيبة الذهبيعيسى رجب شاشوك البلوشي

مستشفى كيمز عمانعيسى سالم سعيد السعيدي

أنوار المجد المتحدة للطاقةعيسى سالم سلوم الجامودي

جلفار للهندسة والمقاوالتعيسى سالم سيف القنوبي
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شركة اتصاالت التجارة والخدماتعيسى سالم علي العلوي

-شركة يوسف بن احمد كانو وشركاه عيسى سالم غاشم الحسني

أبراج لخدمات الطاقةعيسى سالم مسعود السعيدي

التقنيات المتعدده للتجارة والمقاوالتعيسى سامي عيسى المشيفري

قمم الخليج لالستثمار عيسى سعيد زايد الحوسني

المدرسة األمريكية البريطانيةعيسى سعيد سالم البراشدي

شركة الخدمات الفنية الخاصةعيسى سعيد سيف البلوشي

النورس الالمع للتجارة والمقاوالتعيسى سعيد سيف المقبالي

الشركة العامة للسياراتعيسى سعيد عامر البريكي

شركة مصطفى سلطان للصرافةعيسى سعيد عيسى السليمي

فرع مسقط- اي تي اس تستنج سيرفيسز يوكية ليمتد عيسى سعيد عيسى حذنون بيت سعيد

سراب المعبيلة للتجارةعيسى سفر رحمت البلوشي

جلفار للهندسة والمقاوالتعيسى سلمان خليفه العبري

جلفار للهندسة والمقاوالتعيسى سليمان سالم السالمي

شركة تنمية نفط عمانعيسى سليمان سالم الشعيلي

جلفار للهندسة والمقاوالتعيسى سليمان عبدهللا المشرفي

شركة عمان للتجهيزات وخدمات الصناعات البتروليةعيسى سليمان محمد البحري

شركة التل الذهبي للتجارة والمقاوالت تضامنيةعيسى سليمان هاشل الصالحي

كونتراكت ريسورسيز للخدمات الفنية والصناعيةعيسى سيف أحمد المفرجي

شركة اتصاالت التجارة والخدماتعيسى سيف سعّيد النيري

في.سي تي سي آي بي - سي بي آند آي عيسى سيف سعيد السعيدي

جافس تكنولوجيسعيسى سيف سلطان المحروقي

مؤسسه إبراء للخدمات التجاريةعيسى سيف محمد الحضرمي

شركة الحسن الهندسيةعيسى سيف محمد الحوسني

الشوامخ للخدمات النفطيةعيسى صالح حمد الراشدي

م0م0ش -شركة الصاروج لالنشاءات عيسى صالح سالم الرحبي

تنمية معادن عمانعيسى صالح سيف العبدلي

المركز الوطني للتبريدعيسى صالح عبدهللا السيابي

شركة الحسن الهندسيةعيسى صالح علي العجمي

أنوار المجد المتحدة للطاقةعيسى صالح محمد الرواحي

مركز سلطانعيسى صالح مرهون الرواحي

في.سي تي سي آي بي - سي بي آند آي عيسى عبدالرحمن غلوم الفارسي

المؤسسة العامة للمناطق الصناعيةعيسى عبدهللا حمد الراشدي

شركة عمان للمرطباتعيسى عبدهللا سليّم الراشدي

أنوار المجد المتحدة للطاقةعيسى عبدهللا سيف الصبحي

مؤسسة خدمات االمن والسالمةعيسى عبدهللا سيف الكيومي

سما صحار العصرية للتجارة والمقاوالت عيسى عبدهللا عبدالرحيم المقبالي
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-الباطنة الدولية للخدمات التجارية والبحرية  عيسى عبدهللا علي البلوشي

شركة سنان للرفع الثقيلعيسى عبدهللا عيسى المحيرزي

شركة الخدمات الفنية الخاصةعيسى علي ابراهيم البلوشي

أوكيو للمصافي والصناعات البتروليةعيسى علي خديم الجابري

شركه الشنفرى لاللمنيومعيسى علي سعود المحرزي

شركة تنمية نفط عمانعيسى علي مسعود الحضرمي

أنوار المجد المتحدة للطاقةعيسى مال هللا علي الزدجالي

شركه النبع للخدماتعيسى مبارك سويد الشيادي

شركة كهرباء مجانعيسى محمد راشد النعيمي

أنغام الجبل االخضر للتجارةعيسى محمد سعيد الفهدي

فرع مسقط- اوكسيدنتال عمان انكربوريتد عيسى محمد سيف الجهوري

تغليف للصناعاتعيسى محمد عبيد المطروشي

شركة عمان للمنتجات الزراعيةعيسى محمد فاضل العامري

التسنيم للمشاريع المحدودةعيسى محمد ناصر الراشدي

المعروف الدوليةعيسى محمد يحيى الرئيسي

اي بي بي ام الخليجعيسى مسلم سالم الهاشمي

ربوع العذيبة للتجارةعيسى ناصر حمد الكويلي

جلفار للهندسة والمقاوالتعيسى ناصر خميس السهي

افيردا إلدارة النفاياتعيسى ناصر عزيز البلوشي

فيلوسيعيسى نصيب خصيب الهنائي

شركة مزون لأللبانعيسى يحيى عيسى الرواحي

المنازل العصرية للتجارة والمقاوالتعيسى يوسف بيري الزدجالي

عيسى بن عياد بن صغير للتجارةعيسي عياد صغير الطويرشي

الشركة العمانية لالتصاالتغادة جيفر سالم آل سعيد

مؤسسة روعة السعاده الحديثه للتجارهغادة قاسم سعيد 

شركه الهاجري المتحده للتجارهغاده احمد ناصر الهاجرية

بنك مسقطغاده محمد عمر باحجاج

مكتب فاطمة المعمرية للمحاماة واالستشارات القانونيةغاده يوسف محمد العجيلية

عين الزين العالميةغازي خلفان حميد العميري

شركة ريماس الشاملة للتجارة والمقاوالتغازي صالح حديد الحدادي

مؤسسه الربيع الزاهر الشاملة للتجارهغازي محمد سالم عزم العمري

اينكو الدقم للصناعاتغاصب جميل غاصب السنيدي

بارك لإلتصاالت والمشاريعغافر راشد حمد الغافري

شركه نسيم ابراء للتجارهغالب سالم هديب الوهيبي

أنوار المجد المتحدة للطاقةغالب سعيد راشد الجابري

جلفار للهندسة والمقاوالتغالب سعيد محمد الحجري

جلفار للهندسة والمقاوالتغالب سليمان زهران المنذري
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اكسترا- الشركة المتحدة لاللكترونيات غالب صالح سليمان الخروصي

شركة بهوان الهندسيةغالب طالب خميس البلوشي

م0م0ش -شركة الصاروج لالنشاءات غالب علي حمد المقبالي

شركة مدينة مسقط للتحلية واإلدارة والصيانةغالب علي خميس المزيدي

أنوار المجد المتحدة للطاقةغالب علي سليمان العامري

شركة المها لما وراء البحارغالب علي عبدهللا الراشدي

البنك االهليغاليه حمود أحمد الهاشمية

أبعاد الدولية لإلستثمارغاليه سعيد علي الحجرية

النبع للتموين واالعاشة والخدماتغاليه عبدالمجيد سليمان الزدجالية

المجموعة العمانية الدوليةغاليه قحطان سعيد خوار

شركة عمان لإلستثمارات والتمويلغاليه مبارك عبيد الحجرية

غانم الغافري للتجارةغانم جمعه حميد الغافري

شركة أحمدي للتجارةغانم خميس حاجي البلوشي

أنوار المجد المتحدة للطاقةغانم سالم محمد الهنداسي

شركة المشروعات البترولية واالستشارات الفنية بتروجيتغانم سيف سالم السعيدي

عمود الوحدة للتجارة والمقاوالت غانم عامر غانم هبيس

شركة المقاوالت المصريه فرع مسقطغانم فرج نوبي المعمري

شركة المشروعات البترولية واالستشارات الفنية بتروجيتغديَر حمد سليمان المعمري

المنال الذهبي للتجميلغدير ابراهيم داود الزدجالية

امطار الخريف للتجارهغدير حمد هالل الشرجية

أيه زد إينجينيرس  وشركاهمغدير حمود محمد النيرية

المجموعة العمانية العالمية للوجيستياتغدير راشد عبدهللا العلوية

الشركة الدولية لخدمات الحاسب االليغدير سالم حسن العجمية

زد تي اي كومينيكيشنغدير سالم راشد الشحية

الفضاء الجويغدير سعيد خلفان المجيزية

شركة تنمية نفط عمانغدير سيف عبدهللا الرواحية

مشاريع الركائز الخالدةغدير عبدهللا سالم الجردانية

جوي الوكاس للصرافةغدير غابش مبارك الراسبية

خط النجم الملكيغدير فاضل سالم البطاشية

خط النجم الملكيغدير محمد سالم المعشرية

تي ار لإلستشارات الهندسيةغدير محمد عبدهللا المعمرية

شركة الخليجيه للمطاعمغدير موسى لشكري البلوشية

شركة بهوان للمقاوالتغدير يونس عزيز الدرمكية

مشاريع الرحاب الوطنيةغرام يوسف سعيد البلوشية

مؤسسة فيرديل للتجارة والمقاوالتغريب ابراهيم غريب البلوشي

الشركة الوطنية العمانية للهندسة واالستثمارغريب حمد علي المنعي

مؤسسه رافعات الجنوبغريب سالم سعيد المسهلي
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شركه النبع للخدماتغريبه سبيل غريب البلوشية

محسن الرزيقي للتجارةغزاله حليس جمعه الجعفريه

(القيد مرهون  )لولو مسقط للتسوق السريع غزالن عبدهللا محمد السعيدية

جلفار للهندسة والمقاوالتغسان جمعه سهيل الصالحي

لويس جرانت وشركاؤهغسان حارث محمد الغساني

الكنز البرونزي للتجارة غسان حريز ناصر الحنظلي

بتروفاك انترناشيونال ليمتدغسان حمود سيف الجابري

شركة منتجات  البولي المحدودةغسان خميس سيف المعمري

جلفار للهندسة والمقاوالتغسان سعيد أحمد الهنائي

الهيئة العامة للمياهغسان سعيد حميد المقبالي

سيح السرية للهندسةغسان طايب علي المعولي

أنوار المجد المتحدة للطاقةغسان عمر عبدالرحمن البلوشي

أمجاد للهنـــدسة والمقـــاوالتغسان يونس سليمان التوبي

بن دبالن المتحده للتجاره والمقاوالتغسيه علي سالم حشم عامرجيد

الكلية العالمية للهندسة والتكنولوجيا ش م مغصن أحمد سالم الجرادي

شركة تنمية نفط عمانغصن حمد راشد المحروقي

شركة تنمية نفط عمانغصن خلف راشد المعمري

شركة بهوان للمقاوالتغصن سالم سيف المعمري

بحر عمان لخدمات النفطغصن سيف حمدان السعيدي

شركة تنمية نفط عمانغصن عامر حمد العامري

إنتاجغصن عبدهللا راشد النعماني

منتجع برالجصهغصن مسعود سلمان البوسعيدي

مصنع الزبير لالثاثغصن هالل علي المعولي

ظل اإلبرة ش م مغفران أحمد ابراهيم البلوشية

الشركة العمانية للنقل البحريغالم هالل عبدهللا البلوشي

السراج القابضة ش م مغنيم سالم فائل السلطي

شركه النبع للخدماتغنيه حمد علي الهنداسية

أفاق التيسير للتجارةغنيه خميس مبارك الهادية

شركة االثنينغنيه راشد حميد المقبالية

القنوات لألعمال واإلنشاءاتغنيه هاشل عبدهللا المخمرية

اس سي تبيوالر عمان لحلول األنابيب ش م مغنيه هالل عامر الحجرية

الشركه الوطنيه للمواد الغذائيه والتجارةغياث غريب مسلم التوبي

جلفار للهندسة والمقاوالتغيث جمعه حمد اليعقوبي

خط المعلوماتغيث خلفان حميد العميري

شركة كاكتوس بريمير للخدمات والحفرياتغيث خميس سليم الرواحي

صدف البحر االزرق للتجارةغيث سعيد عبدهللا السعيدي

شركة النهضة العمانيةغيث سعيد عبيد المعمري
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شركة صيانة المعدات الثقيلة والتجارهغيث سيف سالم الشكيلي

تميمه للتسويقغيث عامر هالل الحجري

نجد االهليهغيث عبدهللا مطر العلوي

النجمة الملكية العالميةغيث محمد سعد الحجري

الزواوي لتقنية الطاقة الهندسيةغيث ناصر محمد السناني

ركن اليقين العالميةغيث ناصر محمد اليحمدي

شركة بهوان الهندسيةغيث نصر غالب البوسعيدي

برج عمانغيثه علي سعيد الهماسية

بنك ظفارغيداء زهير عبدالرضا اللواتية

النجمة الملكية العالميةغيداء شرفان مستهيل قيسان

المؤسسة العامة للمناطق الصناعيةفاتك زيد محمد الشحي

جلفار للهندسة والمقاوالتفاتك سعيد حمدان الهنائي

فرع عمان الرئيسي- بنك ابوظبي األول فاتك سعيد خلفان الجابري

شركة المها لما وراء البحارفاتك سيف سالم الهنائي

المظلة الخضراء لتطوير األعمالفاتك طالب عامر الهنائي

نزوى المتكاملة للعقاراتفاتن خلفان منصور الرحبية

مدرسه مونتيسوري عمان الخاصهفاتن مرتضى أحمدسلطان 

أنوار المجد المتحدة للطاقةفاخرة نياز محمد الزدجالية

سهام مسقط المتحدةفادي محمد طالب البلوشي

كي بي أم جيفاديه محمد سعيد الحارثية

شركة اتصاالت التجارة والخدماتفارس احمد حمود العبري

مجموعة التصاميم لالستشارات الهندسية ش م مفارس حسين باقر اللواتي

فارس بن حمد بن صقر الجابري للتجارةفارس حمد صقر الجابري

بتروفاك اي اند سي عمانفارس خميس مسلم الغيالني

سعود بهوان للسياراتفارس سالم خادوم العميري

شركه الخالصه المتحده للتجاره والمقاوالت ش م مفارس سالم سيف المعمري

اينكوللهندسةوالتصنيع والتجارةوالمقاوالت المدنيةفارس سالم محمد الزرعي

شركة صحار لاللمنيومفارس سليمان علي الشامسي

عبدالجليل بتجاري للسياراتفارس صالح محمد الوهيبي

شركة النفط العمانيه للتسويق ش م ع ع.فارس صباح جوادسلطان 

زورق الليل للتجارةفارس فرج خميس المعمري

مركز سعيد الشحري للتدريب القانونيفارس مبارك مبروك الحارثي

بر االمان العالمية ش م مفارس مسلم سعيد المحروقي

عين الزين العالميةفاروق محمد خميس العلوي

اكسيالنس لوجينجفاضل راشد محمد القسيمي

فاضل بن سلطان بن فاضل البادي للتجارة والمقاوالتفاضل سلطان فاضل البادي

شركة تنمية نفط عمانفاضل غسان فاضل التميمي
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تقنية األبتكار األستراتيجيةفاضل محمد سعيد العميري

الجوري لاللمنيوم والتجارةفاطمة ابراهيم علي الزعابية

شركة عمان لإلستثمارات والتمويلفاطمة احمد اسحاق البلوشية

مشاريع هيثم الزدجالي للتجارةفاطمة أحمد درويش الزدجالية

بركات مسقط الدوليةفاطمة راشد سحلوف الحبسية

حويطمفاطمة سعيد حميد الهادية

مشاريع ضوء النعيم التجاريهفاطمة سعيد ناصر الغمارية

أمجاد البنود الشامخةفاطمة سيف حمد الرواحية

شركه النبع للخدماتفاطمة شمبيه خميس البلوشية

العاصمة للخدمات واالعمال العالميةفاطمة صالح سليمان المغيزوية

شركه النبع للخدماتفاطمة عيسى إبراهيم البلوشية

كسارات الشرقيةفاطمة عيسى مراد العجمية

طاؤوس لالنظمة الزراعيةفاطمة مبارك علي الهادية

المدرسة الفنلندية العمانيةفاطمة محمد حارث العامرية

الشركه الوطنيه للتمويلفاطمة محمد عبدهللا البلوشية

السوق الصينيفاطمة محمد ناجمان البلوشية

مؤسسه سيف سعيد سيف االخزمى للتجارةفاطمة محمد هالل الحزامية

لؤلؤة المحيط للتجارة والمقاوالتفاطمة هالل علي الوهيبية

مستشفى خط الحياةفاطمه ابراهيم ناصر المعمرية

مركز عبدهللا العيسريفاطمه احمد سعيد الشبلية

الركن الملكي المميزفاطمه احمد سيف السعيدية

عيون المها البراقة للتجارةفاطمه احمد مسلم غواص

م0م.حمدان للصرافة شفاطمه ارشد محمد حبريش بيت علي سليمان

في.سي تي سي آي بي - سي بي آند آي فاطمه اسماعيل مبارك البلوشية

مركز القبائل للتخفيضاتفاطمه هللا داد زرين البلوشية

ديار عمان للتطوير وتنمية اإلستثمارفاطمه أحمد درويش الفارسية

شركة كهرباء مزونفاطمه أحمد سعيد الصبحية

مؤسسه مستهيل بن سعيد سالم شماس للتجارهفاطمه أحمد سعيد شماس

مؤسسه عناقيد الذهب المتحده للتجاره فاطمه أحمد سهيل جعبوب

شركة برشوتم كانجي للصرافةفاطمه أحمد مراد البلوشية

البنك االهلي.فاطمه أنور عبدالكريم 

شركة مسقط لتزويد القطع الصناعية والكهربائيةفاطمه بدر عبدهللا البطاشية

شركه نحيز للتجاره والمقاوالتفاطمه بشير فرج بيت بهدور

شركة المطاعم السياحية العالميةفاطمه بطي مبارك البلوشية

النجمة الملكية العالميةفاطمه بالن مراد البلوشية

أيسترن اسوسييت ش م مفاطمه جمعه ابراهيم البلوشية

سحر الموضة للتجميل واالزياءفاطمه جمعه عبدهللا الزعابية
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أغادير المسك للتجارةفاطمه جمعه علي السداك

القدرة الجديدةفاطمه جمعه مبارك الشيدية

الرؤية الممتازة العالميةفاطمه جمعه محمد البلوشية

الشركة الوطنية للتأمين على الحياة والعامفاطمه حبيب مراد البلوشية

الوطنية لإلنشـــــاءات والهندســـــة ش م مفاطمه حسن جمعه اللواتية

مشاريع المسافر الوطنيةفاطمه حسن زايد المخينية

اليقظان البوسعيدي للمحاماة واألستشارات القانونيةفاطمه حسن محمد العامرية

شركة الشهد ماوراء البحارفاطمه حسين درويش العجمية

شركه النبع للخدماتفاطمه حسين عبديه البلوشية

داية العالميةفاطمه حسين علي العجمية

شركة ابوعبدهللا المتحدة للتجارة والمقاوالت توصيةفاطمه حفيظ عقيل باعمر

الشركة العمانية للنطاق العريضفاطمه حمد خليفه المقيمية

االفضل العالمية اللوجستيةفاطمه حمد صالح الجهورية

تيارات بحر العرب للتجارةفاطمه حمد محمد الحسنية

خيرات حبل الحديد للتجارةفاطمه حمد ناصر العامرية

رذاذ النعمىفاطمه حمدان محمد الحمدانية

الوسام الفاخر لالعمالفاطمه حمود سعود الحاتمية

شركه الرواحي الدوليهفاطمه حمود سليمان الحبسية

صيدلية الحشارفاطمه حيدر درويش البلوشية

شركة عمان لإلستثمارات والتمويلفاطمه خاطر خصيف الهنائية

شركة تنمية نفط عمانفاطمه خالد حمد المخينية

أيه بي بي بي جي مسقطفاطمه خالد عيدوك البلوشية

شركة االثنينفاطمه خصيف حسن القطيطية

القنوات لألعمال واإلنشاءاتفاطمه خصيف سعيد البلوشية

منبع الجودة العالمية للتجارةفاطمه خلفان خميس الساعدية

شركة نيكلسون جونس وشركاه لالستشارات الهندسيهفاطمه خلفان سعيد المرزوقية

حافظ العالمية للتنمية واالستثمارفاطمه خلفان سعيد المقبالية

الصكوك العالميةفاطمه خلفان سليم الجهورية

شركة اريج للزيوت النباتية ومشتقاتهافاطمه خلفان محمد الغنيمية

شركة الممرات الدولية لإلنشاءاتفاطمه خلفان ناصر السيابية

قصر العنايةفاطمه خلفان هاشل الحديدية

اطياب للخدمات الفنيةفاطمه خليفه عبدهللا الكندية

آفاق الوافى للتجارهفاطمه خليفه علي الحكمانية

الشركه الوطنيه للمواد الغذائيه والتجارةفاطمه خميس تعيب الخصيبية

شركة عمان لإلستثمارات والتمويلفاطمه خميس ناصر الداودية

بن شائع الدوليةفاطمه خميس ناصر الفهدية

شركة الشرق والغربفاطمه درويش خميس البلوشية
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القنوات لألعمال واإلنشاءاتفاطمه راشد اسماعيل البلوشية

مستشفيات ومستوصفات بدر السماءفاطمه راشد سعيد السعيدية

الدقم الدولية للنفط والغازفاطمه راشد سليم المحرزية

سما مسقط الحديثهفاطمه راشد سليمان الخروصية

تكنيمونتفاطمه راشد سنان الخزيمية

المنارة المتحدةفاطمه راشد محمد الهاشمية

التميم اللوجستيةفاطمه رشيد محمد الرئيسية

الشركة  العمانية للضيافةفاطمه زعيل سيف الجابرية

الي عمان لتكوير خام الحديد?شركة فاطمه سالم احمد الخزيمية

زهور اللحلو للتجارة والمقاوالتفاطمه سالم خميس المقيمية

الوعد للخدمات العاليةفاطمه سالم راشد الضبارية

جوي الوكاس للصرافةفاطمه سالم ربيع الفزارية

شهى للمــواد الغذائية والتوابلفاطمه سالم سعيد الغدانية

مزارع الرصيدفاطمه سالم سهيل البرعمية

شركة الثمره للمشاريع الزراعيهفاطمه سالم سهيل كشوب

اليمامه الوطنيه للتجاره والمقاوالت ش م مفاطمه سالم سهيل كشوب

شركة التقدم لبرمجة الكمبيوترفاطمه سالم عامر الرميضية

المروج المتحدةفاطمه سالم عبدهللا الخزيمية

انوار الوطن للتجارة والمقاوالت توصيةفاطمه سالم عبدهللا السيابية

نبراس المدينة الشامخة للتجارة فاطمه سالم عبدهللا المقبالية

شركة الشاطر المتحدة للتجارة والمقاوالتفاطمه سالم علي المقبالية

شعاع المدينة الزرقاء للتجارةفاطمه سالم علي المقبالية

في.سي تي سي آي بي - سي بي آند آي فاطمه سالم محمد البلوشية

القنوات لألعمال واإلنشاءاتفاطمه سالم محمد البلوشية

شركة مسقط لتوزيع الكهرباءفاطمه سالم محمد الجردانية

طالل األخزمي الدوليةفاطمه سالم محمد المشرفية

شموخ طاقة لألعمالفاطمه سالم مسلم المعشنية

صافي العالميةفاطمه سالم ميران البلوشية

مشاريع االلوان االربعةفاطمه سالم ناصر الهاجرية

بشائر الخابورة المتحدةفاطمه سالم نصيب البريكية

بيت صحم للتجارة ش م مفاطمه سالمين خادوم البلوشية

العهد للمشاريع المتطورةفاطمه سعيد بشير المعمرية

مؤسسة محمود الشريف للتجارة والمقاوالتفاطمه سعيد حمدان المعمرية

الشركة الصينية جيو انجينيرينج انترناشيونال المحدودةفاطمه سعيد خادم المزامية

في.سي تي سي آي بي - سي بي آند آي فاطمه سعيد خصيب الكندية

معالم يافع الحديثة ش م مفاطمه سعيد خميس السنانية

المنير الوطنيهفاطمه سعيد راشد الريامية
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النبع للتموين واالعاشة والخدماتفاطمه سعيد سالم الشكيلية

جوهرة لوى العصريةفاطمه سعيد سلطان األشخرية

الشركة الوطنية العمانية للهندسة واالستثمارفاطمه سعيد عبدهللا الكعبية

سراج العاصمة الذهبية للتجارة والمقاوالتفاطمه سعيد عنبر المقبالية

شركه التدفق الشامله للتجاره والمقاوالتفاطمه سعيد محاد جعبوب

مؤسسة استثمارفاطمه سعيد محمد البوسعيدية

ثروات صور الدوليةفاطمه سعيد محمد العلوية

بيت الحافة للمعارضفاطمه سعيد محمد كشوب

الشركه المتطوره لتقنية النفطفاطمه سعيد مرزوق الزرعية

عمالق صاللةفاطمه سعيد معتوق الشحرية

زايد بن سلطان بن عمر النعماني للتجارة والمقاوالتفاطمه سلطان عمر النعمانية

نفحات المسك المميزةفاطمه سليمان حمد البلوشية

شركة بيروا العالميةفاطمه سليمان سيف الحارثية

امدادات العالمية ش م مفاطمه سليمان سيف الفارسية

م0م0ش - مشاريع المدينة للخدمات والصيانة فاطمه سليمان مبارك البلوشية

أرياف المنصورةفاطمه سويدان درويش المعولية

مؤسسة حسن بن أحمد بن حسن البرعمي للتجارةفاطمه شروع محمود بيت علي سليمان

أضواء الفج للتجارةفاطمه شنين حارب البلوشية

العاصمة لالعمار والمشاريع التجارية ش م مفاطمه صالح حميد الجابرية

المنبر العالي للتجارةفاطمه صالح سالم العريمية

مؤسسة المرداس الحديثةفاطمه صالح علي البلوشية

دانة المسفاة للتجارةفاطمه صالح محمد المقبالية

الخط اآللي للتجارةفاطمه عادل منصور آل جمعه

فجر السقسوقفاطمه عامر سباع الرشيدية

شركة منبع الوادي العالمية للتجارةفاطمه عامر علي رجحيت عامر جيد

الطاؤوس للخدمات الصناعيهفاطمه عبدالرسول داد محمد البلوشية

كي بي أم جيفاطمه عبدالرسول كلندر البلوشية

مسانده للخدمات المتكاملةفاطمه عبدالعزيز عبدهللا العبرية

بنك إتش إس بي سي عُمـــــــــانفاطمه عبدالغفار نورمحمد الزدجالية

شركة البركة للحديد والخدمات الهندسيةفاطمه عبداللطيف جماعات البلوشية

مدرسه مونتيسوري عمان الخاصهفاطمه عبدهللا حمد التوبية

شركة أوالد معلم للتجارة توصيةفاطمه عبدهللا حمد المطاعنية

أسطورة الماســـة ش م مفاطمه عبدهللا حمدون اليزيدية

طاؤوس لالنظمة الزراعيةفاطمه عبدهللا خميس البريكية

دار االسيل للتجارةفاطمه عبدهللا خميس الرئيسية

شركه نحيز للتجاره والمقاوالتفاطمه عبدهللا ربيع الشجيبية

شركه النبع للخدماتفاطمه عبدهللا سويد المعولية
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شركة فالمنجو الحديثةفاطمه عبدهللا صالح العجمية

شركه روافد السويق الذهبية للتجاره والمقاوالت تضامنيةفاطمه عبدهللا علي الغسانية

(المنطقه الحره بصالله)كارميوز مجان فاطمه عبدهللا عوض العجيلية

الخليج لإلنشاءات المدنية المتحدةفاطمه عبدهللا ماجد الحمادية

الي عمان لتكوير خام الحديد?شركة فاطمه عبدهللا محمد البلوشية

سرايا بندر الجصةفاطمه عبدهللا محمد الجروانية

حور الجزيرة العربية للتجارةفاطمه عبدهللا محمد غواص

قالع الكامل للتجارة والمقاوالتفاطمه عبدهللا مسعود المعمرية

معالم غيل الشبول للتجارةفاطمه عبدهللا نهيجل العمرانية

جامعة ظفارفاطمه عبدالمنعم عبدهللا البحر الرواس

شركه الهاشمي والرواس للتجاره والمقاوالتفاطمه عقيل سالم مقيبل

شركةمكه للتجارةفاطمه علوي طاهر الذئب باعمر

داية العالميةفاطمه علي جمعه العجمية

سما صحار العصرية للتجارة والمقاوالت فاطمه علي حمدان البلوشية

مؤسسه سفوح سمحان الذهبيه للتجاره فاطمه علي سالم المشيخية

تنمية وتعمير المدنفاطمه علي سالم المطروشية

الحمد العالميةفاطمه علي سالم عامر جيد المهري

سعيد المرشودي للتجارةفاطمه علي سلطان الشيبانية

برج عمانفاطمه علي سليمان الصالحية

شركة زهور الغيل للتجارة تضامنيةفاطمه علي عبدهللا الشبلية

شركة التداول الخليجيةفاطمه علي عبدالمحسن آل الشيخ

ضيافة الريف الحديثة للتجارةفاطمه علي محمد المشيخية

شركة الشهد ماوراء البحارفاطمه علي محمد حسن اللواتية

الحدود الغربية لألعمالفاطمه علي مسعود عموش

الكتلة الماسيةفاطمه علي مسلم البوسعيدية

شركة مرافي الشمال المتحدة للتجارة والمقاوالتفاطمه علي نصيب حاردان

شركه ظفار للمحاجرفاطمه عوض سليم بيت حارديت

فرع عمان- بنك قطر الوطني فاطمه عيسى محمد البلوشية

روعة المحيط الدوليةفاطمه غالم عسكر البلوشية

ثروات العصر الحديثةفاطمه فايل مسلم الجنيبية

أركي العالمية للخدمات ش م مفاطمه قضيب عبدهللا المعمرية

الطيران العمانيفاطمه لطفي سليمان البوسعيدي

شركة عمان لإلستثمارات والتمويلفاطمه مبارك الهيب النخلية

المدرسة العصرية العالميةفاطمه مبارك راشد الشكرية

شركة السلسبيل للتجارة والمقاوالتفاطمه محاد سالم البرعمي

كلية مزونفاطمه محفوظ محمد الجروانية

شركة نفل للمقاوالت والتجارةفاطمه محمد أحمد البلوشية
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الشركة الدولية لخدمات الحاسب االليفاطمه محمد أحمد المعولية

مشاريع لؤلؤة ريسوت للتجارة توصيةفاطمه محمد أحمد مشرح الشحري

توصية/ شركة قمر الشمال للتجارة فاطمه محمد جميل الروشدية

شركة درويش است للخدمات ش م مفاطمه محمد جوهر البلوشية

الجوده العالية الدوليةفاطمه محمد خصيب المقبالية

شهى للمــواد الغذائية والتوابلفاطمه محمد راشد الغسانية

في.سي تي سي آي بي - سي بي آند آي فاطمه محمد راشد المقبالية

حمدان بن راشد بن سالم العيسائي للتجارةفاطمه محمد سالم البلوشية

شركة االغذيه الصحيهفاطمه محمد سالم برهام

مزارع الرصيدفاطمه محمد سعد رعفيت

مؤسسه صقر الجنوب الحديثه للتجاره والمقاوالت فاطمه محمد سعيد صفرار

مشاريع طريق الثبات المتحدةفاطمه محمد سيف الذهلية

/شركة على بن سيف السابقي وولده للتجارة  فاطمه محمد سيف السابقية

مؤسسة سعيد بن حمد الهاشمي للتجارةفاطمه محمد سيف الشكيلية

مصنع النخبة للمنتجات االسمنتيةفاطمه محمد سيف الهنائية

وزارة التربية والتعليمفاطمه محمد طالب المقرشية

شركة وليد بن اسماعيل واوالده للتجارةفاطمه محمد عبدهللا البلوشية

شركة عقيل بن احمد بن عقيل الكاف للتجارةفاطمه محمد عقيل الكاف

توصية/ شركة شبل صحار للتجارة فاطمه محمد علي المسقرية

شركه االتحاد الغربيه للتجارهفاطمه محمد عوض افصحيت

مؤسسه الطراز الملكي للتجارهفاطمه محمد عوض الحمومية

الصراف الجديدفاطمه محمد كفيش جدادالكثيري

مسقط األولى لإلعمار واإلستثمارفاطمه محمد مبارك الهاشمية

شركه بر عمان للتجاره والمقاوالتفاطمه محمد مسلم البرعمية

مستشفى جامعة السلطان قابوسفاطمه محمد ناصر المزروعية

هايلونج لخدمات النفط و الهندسةفاطمه محمد ناصر المسكرية

شهب الجنوب المتميزة للتجارةفاطمه محمود مبارك البوسعيدية

مدرسة شاطئ صحارفاطمه مراد سليمان البلوشية

العالمية لخدمات النظافة والضيافةفاطمه مراد علي البلوشية

شهى للمــواد الغذائية والتوابلفاطمه مسلم أحمد الشيادية

مشاريع باب السالم للنقل ومواد البناءفاطمه مسلم بخيت زعبنوت

مؤسسة النوف العربية للتجارةفاطمه مسلم علي غواص

نبراس المدينة الشامخة للتجارة فاطمه مكتوم عبيد الجابرية

دار المستقبل العالمية لالستثمارفاطمه مياه درويش 

صندوق جامعة نزوي االستثمارفاطمه ناجم الحوز السيابية

كول تريندز لالستثمارفاطمه ناصر حمد الوضاحية

وزارة التربيه والتعليمفاطمه ناصر خليفه الكلبانية
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شركة عمان لإلستثمارات والتمويلفاطمه ناصر سالم الخزيرية

الشركة الدولية لخدمات الحاسب االليفاطمه ناصر سعيد المقيمية

الشركةالوطنيةالعمانيةلتنميةالثروةالحيوانيةفاطمه ناصر فرج هللا الجحفلية

مؤسسة طيبات السالم الدولية فاطمه ناصر محمد العوفية

بنـك نـزوىفاطمه ناصر يحيى اللمكية

حجر االساس الستشارات مصادر المعادنفاطمه نورالدين عبدهللا الفارسية

مصانع علي الشيهاني للمواد الغذائيةفاطمه هالل حمد الوهيبية

أفق المسار العالمية للتجارةفاطمه هالل خالد الحبسية

شركه مروج نزوى العالميه ش م مفاطمه هالل سعيد األغبرية

-شركة كيمجي رامداس  فاطمه وليد درويش العبيدانية

العالمة لإلستشارات الهندسية والخدماتفاطمه يعقوب عبدالرحيم الزدجالية

الشركة الوطنية للعسل الطبيعيفاطمه يعقوب ميروك البلوشية

الملكه لالناقة الحديثةفاطنه عامر حمد الوهيبية

شركة عمان لإلستثمارات والتمويلفالح ناجم صالح العريمي

امجاد مقشنفاهم حمد حميد الجنيبي

شركه حمراء الدروع للخدمات النفطيةفاهم سيف سعيد الخميسي

الطاؤوس للخدمات الصناعيهفايز ثويني حديد المخيني

شركة التموين والتجهيزاتفايز جمعه سالم الهنائي

نقليات أبو فراس العامري للنقلفايز حمد هاشل العامري

الدقم الهندسية ش م مفايز خويدم نعيم الجنيبي

أيه بي بي بي جي مسقطفايز دوشمبيه صفر البلوشي

جلفار للهندسة والمقاوالتفايز عبدهللا حميد العلوي

التسنيم للمشاريع المحدودةفايز الحق صالح القريني

الريادة العالميةفايز يحيى سالم الحديدي

شركه النبع للخدماتفايزة سالم ناصر الهطالية

العمانية إلدارة إستثمارات البنية األساسيةفايزة محمد صالح النعمانية

سهول الباطنة الماسيه للتجارةفايزه احمد سيف السعيدية

ركن اليقين لخدمات التأمينفايزه أحمد موسى الكندية

العجمي لألعمال الدوليةفايزه بندوك جمعه الزدجالية

م0م0عيادة الجاحظ الطبية شفايزه حمد عبدهللا المعمرية

مصنع النخبة للمنتجات االسمنتيةفايزه خلفان محمد الحسنية

العبيداني الدوليةفايزه خليفه خائف السيابية

التقنية الرباعيةفايزه راشد عبدهللا الجهورية

شركة عمان للحوض  الجاففايزه راشد علي الستمية

شركه النبع للخدماتفايزه رمضان كريم البلوشية

(القيد مرهون  )لولو مسقط للتسوق السريع فايزه سالم خاتم األبروية

(القيد مرهون  )لولو مسقط للتسوق السريع فايزه سالم راشد المعمرية
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الفطيم الرائدة للتجارةفايزه سالم سليمان الفارسية

وزارة الصحةفايزه سعيد خلفان الشعيبية

شركة إدارة تقنية األستثمارفايزه سويلم نصيب الكلبانية

الجامعة الوطنية للعلوم و التكنولوجيافايزه عامر شوين الحوسنية

الصندوق الوطني للتدريبفايزه عبدهللا علي الرئيسية

مؤسسة علي بن عبدهللا بن منذر المنذري للتجارهفايزه عبود حميد الدرعية

طاؤوس لالنظمة الزراعيةفايزه غلوم كاظم العجمية

شركة الثبات العالمية الحديثة ش م مفايزه مبارك سبيت المشرفية

شركه النبع للخدماتفايزه مبروك مبارك الهدابية

الزيزفون الزاهي للتجاره فايزه محمد عبدهللا العلوية

شركه النبع للخدماتفايزه ناصر ثاني الفورية

شركة بالد السالم للخدمات الطبيةفايزه يحيى سليمان الجابرية

شركة بيرو فيريتاس الشرق االوسطفايق سالم محمد الحارثي

الشركة الصينية ألنابيب البترول والهندسة المحدودةفايق طاهر حميد الجنيبي

يتي لتطوير السياحة ش م ع مفايل سليمان سالم القنوبي

فيوليافايل مطر حليس الهاجري

العقول النيرة لتطوير الموارد البشريةفائز ابراهيم مسعود المعمري

أسوار مراكش  للتجارهفائز صالح يوسف الفارسي

زهرة الخزامة المميزة للتجارةفائزه خميس سالم الجلبوبية

شركة الخدمات الغربيةفائزه سالم علي عامرجيد

محالت وصيدلية مسقطفائقه أحمد حمد الشيدية

مؤسسة فائل منصور بن شعبانفائل منصور شعبان 

(جينتكو  )الشركة العامة للتجارة والكهرباء فتحي جمعه خدابخش الزدجالي

الكواكب العربية للتجارة والتسويقفتحي خليل عاشور مطران

المجموعة العمانية الدوليةفتحي ربيع ربيّع الغفيلي

شركة نهضة الدقم للمساكنفتحي عبدهللا راشد الحبسي

جلفار للهندسة والمقاوالتفتحي عبدهللا علي الصالحي

الوطنية للعلب المعدنيةفتحي عبدهللا محمد العويسي

أنوار المجد المتحدة للطاقةفتحي غابش معتوق الحجري

النصر للتجارة والمقاوالتفتحي مبارك ضحي 

مشاريع حمير خالد النعماني للتجارهفتحي مسلم علي الحجري

شركة البركة للحديد والخدمات الهندسيةفتحية خليفه غريب الهاللية

شركة حمد بن حمود العامرى واوالده للتجارةفتحية محمد ناصر الضامرية

دار اليافعي للذهب والمجوهراتفتحيه جمعه علي المخينية

المجموعة العمانية الدوليةفتحيه حبيب خميس الدهمانية

الحلول النهائية للتقنيةفتحيه حسن علي اللواتية

نسائم حاجر بنى عمر للتجارةفتحيه حمود سالم المعمرية
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الديوانيه الماسيه للتجارةفتحيه خميس سالم الردينية

مرتفعات تيماء للتجاره والمقاوالتفتحيه راشد عبيد الغسانية

شركة زينة الفتح للتجاره تضامنيةفتحيه رزيق خلفان السليمية

مشاريع المشتري المتميز للتجارهفتحيه سعيد خلفان السيفية

القصر لإلستشارات الهندسيةفتحيه سيف عبدهللا الهاشمية

الشركة الدولية لخدمات الحاسب االليفتحيه سيف محمد القاسمية

سويس بورت عمانفتحيه عامر محمد ولد ضاوي

الهائل للخدمات التجاريةفتحيه عبدهللا سعيد الذيابية

منارة الزهور للتجارةفتحيه علي محمد المنذرية

االعتماد الدولية للسياراتفتحيه مبيوع سعيد السديرية

شركه النبع للخدماتفتحيه محمد جمعه الرئيسية

أطياف الوئام التجاريةفتحيه محمد جمعه الشحية

بحر الحياة الدوليةفتحيه محمد يوسف البلوشية

شركة البركة للحديد والخدمات الهندسيةفتون ابراهيم عبدهللا الخضورية

بنك إتش إس بي سي عُمـــــــــانفتون عبدالنبي عبدالرسول الزدجالية

شركة تنمية الدقمفتون محمد عبدالمنعم المعينية

خليج مسقط الدوليهفخرية خميس خلفان الكيومية

الفـــخر الماسيفخرية خميس عبدهللا البلوشية

الفرصه العالميةفخريه حمود أحمد العامرية

شركه الوليد لالغذيه والخدمات المحدوده المسئوليهفخريه خميس عبدهللا البلوشية

شركة الخط الرصاصيفخريه خميس عبدهللا الفجرية

الطاؤوس للخدمات الصناعيهفخريه خميس فايل السنانية

حلول العاصمةفخريه خميس مرهون السليمية

شركه النبع للخدماتفخريه خميس هيكل البلوشية

انوار الوطن للتجارة والمقاوالت توصيةفخريه سعيد سليمان الغطريفية

مطلع القمر للتجاره والمقاوالت توصيةفخريه سعيد عبدهللا البوسعيدية

القرم للمشاريع المدنيةفخريه سيف خلفان الدغيشية

شهى للمــواد الغذائية والتوابلفخريه سيف عيسى الغسانية

روضة المستكشف الصغير الخاصة ش م مفخريه عمر سعيد اليعربية

البروج لتقنية المعلوماتفخريه محمد خميس الهطالية

مدرسة اقرأ لتحفيظ القرآن الكريمفداء ناصر محمد السيابية

شركة كهرباء مجانفراس ابراهيم علي المعمري

الخدمات  االلكترونية والميكانيكية ش م مفراس سعيد جميل الحمداني

الريادة للمشاريع المتقدمةفراس طالب حمد الحسني

شركة البروج العالميهفراس علي حميد الجامعي

كي بي أم جيفراس ناصر هالل الحارثي

مكتب عبدهللا الفارسي لالستشارت الهندسيةفراهيد عبدهللا سعيد الفارسي
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السوق القديم لألعمالفرج عيد بالل البلوشي

جامعة مسقطفرح زهير علي الرئيسية

الشركة العامة للسياراتفرح محسن عبدالعزيز البلوشية

العالمية للشبكة التجاريةفرح هاشم شرف الموسوية

واصل للصرافةفردوس محمد سعيد اللمكية

المجموعة العمانية الدوليةفلاير سعيد سالم الرواحية

شركة محاجر الروضة ش م مفريد جانو حيدر الزدجالي

شركة المها لتسويق المنتجات النفطيةفريد رمضان محمد البلوشي

قمة الروضةفريد سعيد علي المحيضري

أكاديمية االيكيدوفريدة سعود عبدهللا المحروقية

عبدالجليل بتجاري للسياراتفريدة محمد عمر البلوشية

الثيل لحديد الخردة ش م مفريدة ناصر سعيد الحسنية

فريدة البطاشي للتجارةفريده بلعرب سلطان البطاشية

عبدهللا بن حمود بن محمد الشكيلي للتجارةفريده سليمان سالم العاصمية

النبع للتموين واالعاشة والخدماتفريده شعبان بالل البلوشية

نجد االهليهفضل احمد عبدهللا باعمر

أركي العالمية للخدمات ش م مفضيله حمدان صالح السعيدية

مشاريع الوحدة الذهبيةفضيله خالد سيف الجابرية

خليج مسقط للمقاوالت الحديثة ش م مفضيله سالم حميد 

المعدن االبيض لألنشاءات والتطويرفضيله سالم محمد السيابية

التعاون لخدمات إدارة المرافقفضيله سالم محمد المقبالية

لؤلؤ وهج البداية للتجارةفضيله سعيد عبدهللا القرينية

الشركة العمانية إلتصاالت المستقبلفضيله عبداألمير حميد 

شركة عمان لإلستثمارات والتمويلفضيله مبارك سعيد الهاشمية

شركه النبع للخدماتفضيله مبيوع سعيد السديرية

مؤسسه سمراء الجنوب للتجاره والمقاوالتفكريه مبارك خميس الغافرية

ترك عمان الشماليةفالح راشد سعيد المعمري

أبالتوفالح سعيد راشد الفارسي

معهد التدريب الصناعي والطاقةفالح محفوظ سعيد العبدلي

الشركة العمانية إلتصاالت المستقبلفالح ناصر عمير الفالحي

البروج لتقنية المعلوماتفلوه ناصر خميس المنذرية

الي عمان لتكوير خام الحديد?شركة فهد احمد سعيد المياسي

وكان المتميزةفهد احمد محمد المعمري

دبليو اس اتكنس الدولية وشركاهفهد جعفر خلفان الخصيبي

اطياب للخدمات الفنيةفهد جمعه حاجي البلوشي

مقهى بوابة التميز العالميةفهد جمعه خلفان الحديدي

شركة عمان شابورجيفهد جمعه خميس الغافري
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شركة انترناشيونال انسبكشن سيرفيسزفهد جمعه سالم الربعاني

الشركة العمانية لالتصاالتفهد حارب سليمان العبري

ماجد الفطيم هايبرماركتسفهد حسين حسن الزدجالي

جلفار للهندسة والمقاوالتفهد حمد خليفه الصالحي

شركة المها لما وراء البحارفهد حمد عبدهللا الحبسي

شركة كيمجي العالميةفهد حمود خميس الحراصي

شركة العيناوي المتميزةفهد حمود علي الجابري

شركة الخدمات الفنية الخاصةفهد حمود محمد الغاوي

الطموح لتقنية المعلوماتفهد خلفان ربيّع العبيدي

قائد االعمال الذكيفهد خلفان سالم العبري

جامعة صحارفهد خلفان سرور الريامي

شركة المها لما وراء البحارفهد خليفه مصبح المجرفي

شركة المشروعات البترولية واالستشارات الفنية بتروجيتفهد خميس علي الشيدي

أنوار المجد المتحدة للطاقةفهد خميس علي الغساني

شركة كوريا موريا للتجارةفهد درويش سالم السيابي

مستشفيات ومستوصفات بدر السماءفهد راشد حمد الغداني

بنك مسقطفهد ساعد سليم الهاشمي

مؤسسة فهد سالم الراجحيفهد سالم سيف الراجحي

شركة الخدمات الفنية الخاصةفهد سالم عبدهللا البلوشي

إبتكار للحلول التقنيةفهد سالم عبدهللا الشيذاني

شركة الخدمات الفنية الخاصةفهد سالم مبارك الفارسي

شركة البروج العالميهفهد سالم مسعود القصابي

التسنيم للمشاريع المحدودةفهد سالم مصبح القيوضي

شركة بهوان الهندسيةفهد سعيد حارب السعيدي

شركة مسقط لتوزيع الكهرباءفهد سعيد خلفان الرحبي

في.سي تي سي آي بي - سي بي آند آي فهد سعيد راشد الشقصي

مصنع الوادي للمياه المعدنية الطبيعيةفهد سعيد ربيع اليعقوبي

سابكو للفنونفهد سعيد عامر العلوي

بتروجيت و شركائها- شركة المشروعات البترولية فهد سعيد عبدهللا الجنيبي

أبو رزن للمشاريعفهد سعيد عبدهللا الكلباني

أواصر عمان وشركائهمفهد سعيد محمد الزدجالي

آرا للبترول واألستكشاف واألنتاجفهد سعيد محمد السيباني

شركه ابناء الفارسي للتجارهفهد سعيد محمد المقبالي

شركة صقور االبيض للتجاره و المقاوالتفهد سليم سالم الجحافي

الشركة الوطنية للصناعات الدوائيةفهد سليمان عبدهللا الفهدي

البروج لتقنية المعلوماتفهد سويدان راشد الغافري

مجزي لخدمات الشحن والتموينفهد سيف راشد الدهماني



الجهةاالسم  

قبس الطريق للتجارةفهد سيف سليمان المزروعي

افيردا إلدارة النفاياتفهد صالح سعيد السيابي

شركة مزون لأللبانفهد صالح سعيد الشكيلي

جسر الشرق االوسطفهد عامر محمد السناوي

صاللة للتجارةفهد عبدالرحمن علي البلوشي

شركة البروج العالميهفهد عبدالعزيز اسماعيل البلوشي

محور األرضفهد عبدهللا خلفان عبدالباقي

مستشفى جامعة السلطان قابوسفهد عبدهللا راشد الكندي

الشركة الصينية جيو انجينيرينج انترناشيونال المحدودةفهد عبدهللا سالم البطاشي

مؤسسة السمري للتجارة والمقاوالتفهد عبدهللا سالم المعمري

أبراج لخدمات الطاقةفهد عبدهللا سالم الهاشمى

الشوامخ للخدمات النفطيةفهد عبدهللا سعيد الهنائي

مركز سلطانفهد عبدهللا مبارك الفاخري

في.سي تي سي آي بي - سي بي آند آي فهد عبدهللا محمد الشبلي

شركه سوجكس عمانفهد عبدهللا ناصر الرشيدي

شركة المشاريع التعليمية الشاملةفهد عبدهللا ناصر السيابي

مركز سلطانفهد علي خلفان الرحبي

شركة الصناعات العربية للمشاريعفهد علي سالم السيابي

نورتلفهد علي سعيد البلوشي

شركة مزون لأللبانفهد علي عنتر المفرجي

فهد بن فارس بن سالم العزاني للتجارهفهد فارس سالم العزاني

ركن اليقين العالميةفهد فاضل نصيب الريامي

شركه برادات مطرحفهد كلزار فندوك الزدجالي

شركة الحسن الهندسيةفهد مبروك نصيب المشيفري

سعيد الشامسي للتجارة.فهد محمد ابراهيم 

شركة الحسن الهندسيةفهد محمد راشد القطيطي

رمح السويق الحديثهفهد محمد صغير السعدي

مجموعه أس جي عابد والسليمي للتموينفهد محمد عبدهللا 

الصفاء لألغذيةفهد محمد عبدهللا الشنفري

شركة الخدمات الفنية الخاصةفهد محمد علي السعيدي

الهائل النتاج السيراميكفهد محمد مبارك الوهيبي

المؤسسة العامة للمناطق الصناعيةفهد محمود مسلم البرعمي

شركة بهوان الهندسيةفهد مسلم أحمد ثوعار

التسنيم للمشاريع المحدودةفهد مصبح خصيف الشكيلي

الشوامخ للخدمات النفطيةفهد منصور سالم العبدلي

مسقط لصهر الحديدفهد منصور ناصر الحبسي

التسنيم للمشاريع المحدودةفهد ناصر حميد الغافري



الجهةاالسم  

مزايا االرض الذهبيةفهد ناصر سالم السيابي

شركة مزون لأللبانفهر حميد محمد العامري

مشاريع المسافر المتكاملةفهر علي مبخوت الجنيبي

االركان للمقاوالتفهم خميس جمعه الشحي

جلفار للهندسة والمقاوالتفهم سالم حموده السعدي

مطاعم ال داودفهم سعيد سالم الجابري

الثبات القابضةفهم علي عبدهللا الراشدي

الرابطة الطيفية للحلول التجارية ش م مفهمان عبدي محسن البلوشي

جلفار للهندسة والمقاوالتفهمي سالم مسلم العامري

النجمة الملكية العالميةفهمي غالب عرفه بيت كليب

بتروجيت و شركائها- شركة المشروعات البترولية فهمي فهيم سيف الشرجي

فنادق العذيبةفهيم سلوم سالم الوهيبي

شركه الرواحي الدوليهفهيمة مبارك بالل البلوشية

سداب للمشاريع الشاملةفهيمه هديب سالم الوهيبية

فرع عمان_ سي سي اينرجي ديفالوبمنت ش م ل فواد حمود خلفان المسلمي

سرايا بندر الجصةفواز سعود عبدالعزيز الفارسي

أنوار المجد المتحدة للطاقةفواز سليم جمعه السنيدي

فالح الجابري للتجارةفوزي خميس سالم الجابري

التسنيم للمشاريع المحدودةفوزي صالح خميس الكندي

شركة سكون المدينة الشاملةفوزيه خميس سرور النبهانية

طاؤوس لالنظمة الزراعيةفوزيه راشد خميس العمرانية

المدينة لتطوير الفنادق والمنتجعاتفوزيه علي عامر الهنائية

المدرسة المصريةفوزيه عمير ناصر المحذورية

شركه النبع للخدماتفوزيه محمد ابراهيم البلوشية

الوسطى للصناعات السمكيةفوزيه هالل أحمد الحبسية

شركة بالميرا للتجارةفوله رمضان غريب النوبية

ليالي مطرح المتميزه للتجارهفؤاد أنور فندوك الزدجالي

بياق لخدمات حقول النفطفؤاد حمد سعيد المحروقي

فرع مسقط- اوكسيدنتال عمان انكربوريتد فؤاد خميس ناصر المسكري

جلفار للهندسة والمقاوالتفؤاد سالم فايز المكتومي

بلد اإلعمار واإلستثمارات الحديثةفيّاض خلفان ابراهيم البلوشي

عمان للبيانات الرقميةفيصل اسماعيل أحمد البلوشي

أنوار المجد المتحدة للطاقةفيصل أحمد سعيد العدواني

الشركة الدولية لخدمات الحاسب االليفيصل أحمد محمد البرواني

بي بي اكسبلوريشن ابسيلون ليمتدفيصل أحمد محمد البوسعيدي

أبراج لخدمات الطاقةفيصل بدر سعود أمبوسعيدي

الشركة الدولية لخدمات الحاسب االليفيصل جمعه سعيد العبري



الجهةاالسم  

نسور بركاء للتجارهفيصل حسن سعيد البلوشي

الشركة الصينية ألنابيب البترول والهندسة المحدودةفيصل حمد سعيد الحارثي

جلفار للهندسة والمقاوالتفيصل حمد محمد اليعقوبي

جلفار للهندسة والمقاوالتفيصل حمود محمد المنذري

اكسيالنس لوجينجفيصل حميد حمد الشرجي

شركة مزون لأللبانفيصل خلفان سعيد الرميضي

شركة ظفار لتوليد الكهرباءفيصل خلفان مبارك الزعابي

اكسيالنس لوجينجفيصل خليفه سالم العبري

أنوار المجد المتحدة للطاقةفيصل خميس ميروه البلوشي

شركة نهضة الدقم للمساكنفيصل درويش عبيد القطيطي

جلفار للهندسة والمقاوالتفيصل درويش مسلم الصالحي

الشركه العمانيه لنقل الكهرباءفيصل راشد سيف الهنائي

الشركة الدولية لخدمات الحاسب االليفيصل راشد محمد اليزيدي

الصفاء لألغذيةفيصل راشد مسلم الفضلي

شركة الرسن توبرو االلكتروميكانيكيهفيصل ربيع سالمين السنيدي

شركة الرسن توبرو االلكتروميكانيكيهفيصل سالم جمعه المشرفي

الشركة العمانية الهندية للسمادفيصل سالم خميس الريامي

الشوامخ للخدمات النفطيةفيصل سالم محيل السيفي

أنوار المجد المتحدة للطاقةفيصل سرور سفر البلوشي

شركة السدرة إلدارة المرافقفيصل سعيد جمعه القطيطي

أصحاب الخدمة المتميزة للتجارةفيصل سعيد خلفان الجلنداني

في.سي تي سي آي بي - سي بي آند آي فيصل سعيد خميس الهنداسي

الشركة العالمية لخدمات الغازفيصل سعيد سالم السيابي

جلفار للهندسة والمقاوالتفيصل سعيد سيف الرحبي

(فرع عمان) (مقفله)ش م ب  (الخليج )أكسا للتأمين فيصل سعيد صالح الصلتي

شركة الخدمات الفنية الخاصةفيصل سعيد صالح القاسمي

العمانية للمناولة األرضيةفيصل سعيد علي المعمري

سعود بهوان للسياراتفيصل سعيد محمد الخروصي

سهيل بهوان للسياراتفيصل سهيل بطي الجديدي

الكواكب العربية للتجارة والتسويقفيصل صالح حارب الهنائي

فرع مسقط- اوكسيدنتال عمان انكربوريتد فيصل عامر سليمان الكلباني

األصالة إلدارة الفنادق والمنتجعاتفيصل عبدالرحيم درمحمد البلوشي

شركة النهضة العمانيةفيصل عبدالستار عبدالرحيم البلوشي

مؤسسه إبراء للخدمات التجاريةفيصل عبدالعزيز سعود البلوشي

موسسه بن عسكر للتجارهفيصل عبدالقوي حسين اليافعي

أنوار المجد المتحدة للطاقةفيصل عبدهللا حسن اللواتي

النورس الالمع للتجارة والمقاوالتفيصل عبدهللا خلف الوشاحي



الجهةاالسم  

شركة بهوان الهندسيةفيصل عبدهللا راشد الشيدي

الشركة الدولية لخدمات الحاسب االليفيصل عبدهللا سالم الزهيمي

شركة االنوار المضيئة العالمية للتجارة والمقاوالتفيصل عبدهللا سعيد الشيدي

الشوامخ للخدمات النفطيةفيصل عبدهللا سعيد المحروقي

محسن حيدر درويشفيصل عبدهللا سيف المالكي

شركة سالم بن مطر بن مصبح الجابري وشريكهفيصل عبدهللا محمد الكعبي

شركة بهوان الهندسيةفيصل عبدهللا مسعود الغافري

مستشفى النجمه للعنايه الطبيهفيصل علي ثاني المنذري

تضامنية- جنائن مرفع دارس للتجارة والمقاوالتفيصل علي حمد الريامي

الساطع للتجاره والمقاوالت تضامنيةفيصل علي حمد آل فنه

السلسلة للتجزئةفيصل علي حيدر البلوشي

فرع مسقط- اوكسيدنتال عمان انكربوريتد فيصل علي خلفان المنجي

أبراج لخدمات الطاقةفيصل علي سالم العزري

نجد االهليهفيصل علي سعود الفزاري

الشركة العامة للسياراتفيصل علي عبدالرحمن الزدجالي

جريت ووال دريلينج  فرع عمانفيصل علي عبيد الهنائي

الي عمان لتكوير خام الحديد?شركة فيصل علي مبارك البلوشي

شركة الخدمات الفنية الخاصةفيصل عوض سعّيد اليعقوبي

كلية الشرق االوسطفيصل عيسى سليمان العبري

شركة بن كليب للتجاره ش م مفيصل غالب عرفه كليب

كمرون الشرق االوسط للخدماتفيصل فارس سليم السيابي

ابهار المتكاملةفيصل فهد فليت العامري

بنك عمان العربيفيصل مبارك عبدهللا السناني

شركة كهرباء مجانفيصل محمد أحمد الشريقي

أنوار المجد المتحدة للطاقةفيصل محمد حسن البلوشي

دفيات المتحدهفيصل محمد سالم العريمي

شركة المها لما وراء البحارفيصل محمد صالح النعماني

شركة المشروعات البترولية واالستشارات الفنية بتروجيتفيصل محمد علي السريحي

شركة عمان لإلستثمارات والتمويلفيصل محمد عيسى الزدجالي

مركز الجودة والتوفيرفيصل محمد محمود البلوشي

أنوار المجد المتحدة للطاقةفيصل محمود درويش الرواحي

بشائر الخليج للمشاريع والخدمات الفنيةفيصل ناصر سالم آل عبدالسالم

النجمة الملكية العالميةفيصل نائف سعيد بيت عبدالنبي

بي بي أو بلسفيصل نجيب سالم العوفي

شركة الشهد ماوراء البحارفيصل هالل ناصر المعولي

شركة بهوان الهندسيةقابيل صالح سليمان البلوشي

جلفار للهندسة والمقاوالتقاسم احمد حمدان الحضرمي



الجهةاالسم  

شركة بهوان الهندسيةقاسم بدر سالم الصمصامي

مؤسسة حسون الخليج لألكترونياتقاسم برويز عبدالقادر البلوشي

شركة االحقاف الصناعيه للتجارةقاسم جمعان سالم جادح

م0م0ش -شركة الصاروج لالنشاءات قاسم حمد سعيد الزيدي

شركة تنمية نفط عمانقاسم خليفه سعيد العبري

أوكيو للمصافي والصناعات البتروليةقاسم سعيد مرهون السعيدي

افاق جبال بسياء للتجارةقاسم سليم سالم الشكيلي

شركة فولتامب لمحوالت الجهد العاليقاسم عبدهللا محمد النوفلي

شركه سوجكس عمانقاسم علي خميس العزري

شركة مزون لأللبانقاسم علي شمل البلوشي

أنوار المجد المتحدة للطاقةقاسم فاضل ضحي المسلمي

شركة بهوان الهندسيةقاسم محمد حمد العلوي

التسنيم للمشاريع المحدودةقاسم محمد حمد المحروقي

(القيد مرهون  )لولو مسقط للتسوق السريع قاسم محمد خلفان الحديدي

ماجد الفطيم هايبرماركتسقاسم محمد خميس النبهاني

بنك مسقطقاسم محمد سالم البوسعيدي

ركن اليقين العالميةقاسم محمد سالم المرهوبي

مشاريع البصرة الحديثة قاسم محمد سليمان المقبالي

اينكوللهندسةوالتصنيع والتجارةوالمقاوالت المدنيةقاسم محمد عبدهللا البلوشي

جلفار للهندسة والمقاوالتقاسم محمد عبدهللا السهي

البروج لتقنية المعلوماتقاسم محمد ناصر الرواحي

شركة فاندر الند للصناعات بي في   فرع عمانقاسم محمود ناصر الرميمي

شركة الصناعات العربية للدعم الفنيقاسم نصيب خادوم البلوشي

أبراج لخدمات الطاقةقاسم نصير محمد القاسمي

الياس الوطنية للتجارةقاسم هارون بيرمحمد الزدجالي

أنوار المجد المتحدة للطاقةقاسم ولي داد غالم البلوشي

التكنولوجيا المبتكرة للحلول التعلميةقبس سعيد ماجد البرواني

(جينتكو  )الشركة العامة للتجارة والكهرباء قحطان أحمد سيف الفارسي

شركة بهوان الهندسيةقحطان سعيد خميس العزيزي

البيت االخضرقدسيه هالل سعود المعشرية

نصير وسليمان لألنشــــاءاتقصي أحمد حمد الحبسي

فرع مسقط- اوكسيدنتال عمان انكربوريتد قصي خالد راشد المعمري

الي عمان لتكوير خام الحديد?شركة قصي خميس سعيد السعيدي

الشرق االوسط لحلول  الموارد البشريةقصي خميس سليّم السابقي

شركة مزون لأللبانقصي سالم عبدهللا الناصري

جلفار للهندسة والمقاوالتقصي علي محمد العجمي

شركة الجبل األخضر إلدارة الفنادق والمنتجعاتقصي مبارك مرهون السيابي



الجهةاالسم  

شركة نابورس لخدمات الحفر بي فيقصي ناصر زايد المخيني

جلفار للهندسة والمقاوالتقصي ناصر محمد الحميدي

شركة المواهب للطاقة ش م مقصي يعقوب خميس الخصيبي

افكو للتوزيعقصي يعقوب علي السعدي

مصنع أسمنت صحارقصي يوسف سالم الحسني

وزارة الصحةقمرا سيف سالم المحروقية

ابو عزيز االخزمي ش م مقمرالنساء مولك شمبيه البلوشية

بنك مسقطقوت القلوب محمد عمر البطاشية

الشركة الدولية لخدمات الحاسب االليقيس أحمد محمد المزروعي

-شركة ترك عمان قيس جمعه خميس الهنداسي

محسن حيدر درويشقيس حامد حمدان السعيد

شركة عمان للمرطباتقيس حسن سالم العويسي

شركة أحمدي للتجارةقيس حسن ياسر الخميسي

شركة بهوان الهندسيةقيس حمد سالم السليمي

الرابطة العالمية  المتحدةقيس حمد محمد الفارسي

بنك ظفارقيس خالد جواد الخابوري

أنوار المجد المتحدة للطاقةقيس خليفه سعيد الحوسني

شركة سنان للرفع الثقيلقيس خليفه سيف الرواحي

مؤسسة االنصاري التجاريةقيس خميس راشد البلوشي

الرموز الوطنية فيولياقيس رجب اسود الصلطي

قيس بن سالم بن حمدان العامري للتجارة والمقاوالتقيس سالم حمدان العامري

جامعة صحارقيس سالم حميد البداعي

النجمة الملكية العالميةقيس سالم يوسف بيت نصيب

مناظر الصحراء للتجارةقيس سعيد حمد الساعدي

شركة المها لما وراء البحارقيس سلطان حمد المحروقي

بنك مسقطقيس سيف جمعه الشكيلي

شركه المواد الزراعيه المحدوده ش م مقيس شوين خميس الخروصي

الهدف لخدمات النفط واالعمال التجاريةقيس صالح ناصر الحبسي

شركة بهوان الهندسيةقيس طالب علي الغافري

قيس العبري للمشاريع الوطنيةقيس عبدالرحمن احمد العبري

شركة الخدمات الفنية الخاصةقيس عبدهللا علي الرواحي

التسنيم للمشاريع المحدودةقيس عقاب سقاط الرواحي

ماموثقيس علي راشد القايدي

جلفار للهندسة والمقاوالتقيس علي سعيد السيابي

عين الزين العالميةقيس غوش بخش يعقوب البلوشي

مركز التكنولوجيا العاليه ش م مقيس فيصل محمد الخروصي

أبراج لخدمات الطاقةقيس محمد خميس البادي
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شركة مزون لأللبانقيس محمد سالم الهاشمي

شركة المشاريع الكبيرةقيس محمد عامر العمري

نصير وسليمان لألنشــــاءاتقيس محمد عبدهللا الحبسي

شركة مزون لأللبانقيس محمد علي الشكيلي

شركة المطاعم السياحية العالميةقيس محمد ناصر الشعيبي

الشركة العمانية لالتصاالتقيس مدثر محمد الفارسي

العمانية للترفيه العائليقيس موسى جمعه البلوشي

الشركه العالميه الدارةالفنادققيس موسى عبدهللا الحسني

شركة المها لما وراء البحارقيس ناصر سليمان الهنائي

ضواحي العيجة قيس هالل خادم الزرعي

المواهب للخدمات الكهربائيةقيس يعقوب خلفان الندابي

شركة المطاعم السياحية العالميةقيصر عبدالغني دوزمحمد البلوشي

جوي الوكاس للصرافةكاذيه سالم ناصر الحبسية

اللىء البحركاذيه سليمان خليفه الهاشمية

روائع الحكمة الشاملةكاذيه سليمان سعيد المفرجية

أم الخليل الصبيحي للتجارةكاذيه علي ناصر الصبيحية

عالم االنتظاركاظم السيد سلمان مكي الهاشمي

شركة الخدمات الفنية الخاصةكاظم عبدهللا سعيد الجهوري

موسسة كامل بن خميس جمعه الجديدي للتجارةكامل خميس جمعه الجديدي

الشركة العامة للسياراتكامل عبدهللا ابراهيم البلوشي

شركة االدراك للتجاره والمقاوالتكاملة محمد عيسى البلوشية

ناديه الغساني للتجارة كامله حمد شيخان العامرية

شركه النبع للخدماتكامله خميس عبدهللا المعولية

الشركة العالمية لتقنية المعلوماتكامله سعود سيف التوبية

شركة راك ميكسكامله سعيد محمد باحشوان

م0م0صحار المتحدة شكامله عبيد سالمين السعدية

زهرة الكادي المتألقةكامله مبروك ابراهيم الزدجالية

مصنع النخبة للمنتجات االسمنتيةكامله محمد سيف الهنائية

شركه بيت المشاويكرامه سليم نجي العويسية

داية العالميةكرامه مسعود عوض الشحري

شركة الخدمات الفنية الخاصةكريم داود عمر الريامي

شركة كريم ونواف للتجارة ش م مكريم محمد علي العامري

شركه النبع للخدماتكريمة درويش شنان الجابرية

رتاج بركاء الشاملة للتجارةكريمة سالم عبدهللا الحمدانية

شركة ابو حاتمكريمه احمد حميد ال الفورا

الشركة العالمية لتقنية المعلوماتكريمه حمد حميد الهطالية

الشركة العالمية لتقنية المعلوماتكريمه راشد عبدهللا البراشدية
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صيدلية ابن سيناءكريمه سالم حميد الوهيبية

شركه النبع للخدماتكريمه سالم عبيد الدغيشية

البيت االخضر  لالنشاء والتعميركريمه سيف أحمد الهنائية

شركه النبع للخدماتكريمه طالب مبارك الهنائية

طاؤوس لالنظمة الزراعيةكريمه علي سعيد الحراصية

(صالله)محالت و صيدلية مسقط  كشكول اميتان جمعه البلوشي

العالمية للشبكة التجاريةكلثم سعيد سليمان الشكيلية

أبو تمام محاسبون قانونيونكلثم علي سالم الكندية

القمر للحديد والصلبكلثوم حسن أحمد البلوشية

شركة الحضري للتجارة والمقاوالت ش م مكلثوم حسن عيدوك الزدجالية

شركة تنمية الدقمكلثوم حسن موسى البلوشية

شركه برادات مطرحكمال أحمد غالم البلوشي

الشركة العمانية النتاج وتعبئة التموركمال جان محمد عبدهللا الزدجالي

الطاؤوس للخدمات الصناعيهكمال قاسم خميس الشماخي

اطياب للخدمات الفنيةكمال يوسف مسعود الحبسي

الشركة العمانية القابضة لخدمات البيئةكميل أحمد خميس اللواتي

الشركة العالمية لتقنية المعلوماتكميل مرتضى مال هللا اللواتي

ابهار المتكاملةكهالن سعيد سليمان العدوي

شركة ميناء الدقمكهالن هالل ناصر السيابي

معهد اليقين الدوليكوثر حمد حميد الهطالية

شركة عمان لإلستثمارات والتمويلكوثر حميد سالم العامرية

مؤسسه سيف سعيد سيف االخزمى للتجارةكوثر خالد سالم العبدلية

فرع مسقط- اوكسيدنتال عمان انكربوريتد كوثر خليفه عبدهللا المنذرية

بهوان سايبرتككوثر سعود أحمد الحربية

الشركة الدولية لخدمات الحاسب االليكوثر مالك محمد الحجرية

الشركة العمانية لالتصاالتكوثر محمد حميد السيابية

مجموعة الرزيقيكوثر محمد ربيع الفزارية

أسطورة الماســـة ش م مكوثر محمد عبدهللا السيابية

هرمز لتطوير المشاريعكوثر محمد عبدهللا الناصرية

بنك عمان العربيكوثر محمد يوسف اللواتية

شركة عقيل بن احمد بن عقيل الكاف للتجارةكوثر مصلح عبيدان بيت النوبي

قبس النور المتميزةكوثر هالل زاهر السيابية

سهول البرقان للتجارة والمقاوالت ش م مكيوم أحمد سليمان البلوشي

الل بخش  علي محمدالل بخش علي محمد البلوشي

فرع عمــــــان- غـولـد ليمتـد +فـايثفـللبنه سعيد ناصر التوبية

األجنحة األربعةلبنه محمد أحمد البوسعيدية

الطموح لتقنية المعلوماتلبنه يحيى سالم الزكوانية
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خدمات محركات الطاقهلبنى خميس سعيد الرويضية

كي بي أم جيلبنى طالل محمد الزدجالية

وزارة الصحةلبنى عادل عامر الشنفرية

شركة عمان لإلستثمارات والتمويللبنى عيسى عامر البرطمانية

(المنطقة الحرة بصاللة)شركة باعقيل التجاريةلبنى فائل البرك كدينان الفريد

الشركة العالمية لتقنية المعلوماتلبنى ناصر اسماعيل البلوشية

الشركة الوطنية لخدمات الهاتف المحدودةلبيد سعيد محمد العامري

اإلمارات للسيارات ش م ملجينه حمود علي العيسرية

(مسقط)الشركة الفنية العمانية لجينه خليل ابراهيم الزدجالية

التميز للتجارة العامةلجينه مراد جمعه البلوشية

مؤسسه صقر الجنوب الحديثه للتجاره والمقاوالت لخيار محمد مسعود العمرية

شركة امواج ظفار المتحده للتجاره والمقاوالتلخيار مستهيل معتوق باقي

.فرع مسقط . هاليبورتون ورلدوايد المحدوده  لطفيه سليمان محسن الحراصية

قبس الطريق للتجارةلطيفه بطي راشد اليعقوبية

أم نصر الدولية للتجارة والمقاوالتلطيفه عبدالقادر عبدالمجيد البلوشية

البركة للسراميكلطيفه عبدهللا صالح الفارسية

الغزل العالمية المتحدةلطيفه عبدهللا مبارك المعينية

جوي الوكاس للصرافةلطيفه علي محمد الدغيشية

النجمة الملكية العالميةلطيفه مبارك عمر البلوشية

مركز عبدهللا العيسريلطيفه ناصر راشد الناصرية

النجمة الملكية العالميةلقاء ثامر عبدالغني الجابرية

بيرن لتأجير المعداتلقاء سيف خصيف الضامرية

الرابطة الطيفية للحلول التجارية ش م ملقمان درويش ناصر السيابي

خط المعلوماتلقمان ربيع راشد السعدي

اتحاد الصرح العالمية ش م ملقمان سالم علي البدواوي

شركة تنمية نفط عمانلقمان سليمان سعيد الشكيلي

شركة ظفار للطاقةلمى سالم أحمد الكثيرية

مشاريع قحطان لألنتاج الزراعي والحيوانيلمياء أحمد سهيل القلم اليافعي

العمانية لخدمات الطيرانلمياء أحمد محمد الريامية

شركة البروج العالميهلمياء حمد خميس المعمرية

منتزهات برزمان الحديثة للتجارةلمياء حميد حبيب العاصمية

شهى للمــواد الغذائية والتوابللمياء راشد صالح القرنية

أبو حسان الوطنيه للتجارة والمقاوالتلمياء عبدالرحمن بيربخش البلوشية

النجمة الملكية العالميةلمياء عبدالغني ناصر الجابرية

الشركة الوطنية للتأمين على الحياة والعاملمياء عبدهللا مسعود الميمنية

شركه الهاشمي والرواس للتجاره والمقاوالتلمياء عقيل سالم مقيبل

مؤسسة سماء هرمز الذهبيةلمياء علي مسلم عزم العمري
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ايه بي بيلمياء ناصر سعيد العبرية

القمر للحديد والصلبلمياء ناصر هالل المعمرية

النجمة الملكية العالميةلمياء نصيب جمعان بيت معد

شركه النبع للخدماتلمياه طالب جمعه البلوشية

معهد تدريب الخدمات الفنيةلميس سالم صالح السيابية

أجيال مجان المتحدةلميس عبدالقادر عبدهللا البوسعيدية

مستشفى الرفاعةلميس عبدهللا دادرحمن البلوشية

لندن بنت نيروز بن عزبوت بيت عزبوتلندن نيروز عزبوت بيت عزبوت

البيادق المتحدة للتجارةلوزه محمد حميد المحاربية

تماني العالمية للتنمية واالستثمارلؤى جميل خلفان اليحمدي

م0م0ش -شركة الصاروج لالنشاءات لؤي أحمد مبارك الشوكري

الشوامخ للخدمات النفطيةلؤي جعفر محسن آل رحمه

ربيع المسراتلؤي خلفان سليمان السليمي

أنوار المجد المتحدة للطاقةلؤي سالم سعيد السليمي

العالمية المتحدة لخدمات التأمينلؤي سالم محمد السعدي

.فرع مسقط . هاليبورتون ورلدوايد المحدوده  لؤي سعيد عبدهللا الحارثي

كي سي اي ديوتج للطاقةلؤي سيف خلفان الهاشمي

الصفاء لألغذيةلؤي طارق سهيل الشنفري

محالت و مخبز شاطىء صحارلؤي علي سعيد الجهوري

حلول التوريدات التجاريةلؤي مرهون هديب الشعيبي

دوجالس  او اتش  اىلؤي مفتاح جمعه 

بي بي أو بلسلؤي ناصر سليمان الحمداني

سماء الهفوفليازي سالم راشد البوسعيدية

مشاريع أبو هزاع الدرعي ليازي سعيد محمد الدرعية

الشركة العامة للسياراتلياقت عبدالهادي نصيب الحارثية

سي بي أند آي أوروبا بي فيليث ابراهيم عبدهللا المعمري

الشركة العمانية القابضة لخدمات البيئةليث أحمد صالح الزدجالي

الرابطة الطيفية للحلول التجارية ش م مليث جابر محمد الناعبي

شركة كيمجي العالميةليث حافظ سيف البلوشي

شركة صناعة الكابالت العمانيةليث حسين علي الفيروز

شركة تاول للخدمات الهندسيةليث خلفان حميد العميري

شركة الخدمات الفنية الخاصةليث خليفه خلف الحضرمي

وزارة التقنية واالتصاالتليث سالم خليفه العفاري

بي بي أو بلسليث طارق عبدالغفور البلوشي

النجمة الملكية العالميةليث عصام عثمان البلوشي

يوني موني للصرافةليث فايل باروت الغيالني

ركن اليقين العالميةليث مبارك سويدان الشعيبي
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شركة الخدمات الفنية الخاصةليث محمد مبارك الرواحي

الطيران العمانيليث يحيى سعيد الجهضمي

هيئة المنطقة االقتصاديه الخاصة بالدقمليث يوسف احمد العامري

شركة الجنوب للتنمية واالستثمارليلى احمد سعيد بيت راشد

اشرف ودين للتجارة والمقاوالتليلى أحمد سعيد السعدية

المركز الحديث لالمراض الجلديةليلى برهان عبدهللا العبادية

بن بال للتجارةليلى بن بال خميس النعمانية

مركز الشرف للتجميلليلى تشار شمبيه ياروك البلوشية

بنك إتش إس بي سي عُمـــــــــانليلى حسام محمد الرواحية

الشركة العمانية النتاج وتعبئة التمورليلى حمد مبارك البلوشية

تجهيز للتجارة والخدماتليلى حمدان احمد البلوشية

برج عمانليلى حمود حمد البطاشية

شركة عمان شابورجيليلى خميس راشد المدحانية

/شركة األجواء المميزة للتجارة والمقاوالتليلى خميس علي البلوشية

مدرسه مونتيسوري عمان الخاصهليلى راشد حمدان العامرية

ايادي العوابي الذهبية ليلى زاهر محمد الخروصية

شهى للمــواد الغذائية والتوابلليلى سالم سعيد الغدانية

مؤسسة سعيد بن حمد الهاشمي للتجارةليلى سالم علي العبادية

شركة بوابة العرب المتحدةليلى سالم علي بالحاف

-نوافذ صحم التجارية ليلى سالم مبارك البادية

شركة الممرات الدولية لإلنشاءاتليلى سعيد مصبح الهطالية

شركة عمان لإلستثمارات والتمويلليلى سلطان ناصر العامرية

شركة عمان لإلستثمارات والتمويلليلى سليمان عامر السيفية

شركة الممرات الدولية لإلنشاءاتليلى سيف علي السلمانية

العاجل لألعمال و التكنولوجياليلى سيف محمد الرواحية

التمدن للتطويرليلى سيف محمد المزينية

تقنية األبتكار األستراتيجيةليلى عبدهللا حسن العجمية

الوجهه لالستثمار السياحي واالدارةليلى عبدهللا حمود الحارثية

حراير للتجميلليلى عبدهللا خلفان الخاطرية

الخليج لإلنشاءات المدنية المتحدةليلى عبدهللا هاشل البريدعية

شركة عمان لإلستثمارات والتمويلليلى عدنان حسن اللواتية

شركة منتجات البوليتين والبالستيكليلى عقيل محمد باعلوي

داية العالميةليلى علي جمعه العجمية

حسناء الباطنة للتجميلليلى علي حمدان النوفلية

الشركة العمانية إلدارة النقل والطرقليلى علي عبدالرحيم البلوشية

شهى للمــواد الغذائية والتوابلليلى علي مبارك السنانية

/بحر الخليج العربي للتجارة والخدمات ليلى مبارك شمبيه البلوشية
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مناهل مطيرح للتجارةليلى مبروك سنجور البوسعيدية

شركه النبع للخدماتليلى محمد ابراهيم 

شركة تنمية نفط عمانليلى محمد حمد الحارثية

الطاؤوس للخدمات الصناعيهليلى محمد سعيد الخنبشية

طاؤوس لالنظمة الزراعيةليلى محمد سليمان القاسمية

المحورية للمشاريع والخدماتليلى مرزوق الجهام السليمية

اسطورة المصنعة الوطنية للتجارة والمقاوالتليلى ناصر عبدهللا المنظرية

ريما للنفط والغاز ش م مليلى ناصر محسن الرقيشية

مشاريع مسقط لحقول النفطليلى هالل حمد الجابرية

عمان للبيانات الرقميةليلى هالل علي السالمية

مجمع السيف الطبيليلى يعقوب سعيد الفورية

شركة عمان شابورجيليلى يوسف ديشوك البلوشية

شركه الهدير الشامله للتجاره والمقاوالتليلي علوي محسن باعلوى

الجهود المشتركة للمشاريعليما خميس سيف العبيدانية

مصنع عمان للعطور ومستحضرات التجميل ش م ملينا راشد خميس الغزيلية

شركه نحيز للتجاره والمقاوالتلينا عوض رمضان دهيش

النجمة الملكية العالميةّمي محمد بخيت الشاطرية

تاف لخدمات التشغيلماجد أحمد سالم بيت راشد

بيكر هيوزماجد أحمد علي الكعبي

كنتز اوفرسيزماجد أحمد محمد العنبري

جلفار للهندسة والمقاوالتماجد جمعه حمود الوائلي

الشركة الوطنية العمانية للهندسة واالستثمارماجد جمعه خميس البادري

الشركة العامة للسياراتماجد جمعه مطر العبيداني

شركة الصناعات العربية للمشاريعماجد حارب حمد الشعيلي

نجد االهليهماجد حامد سالم باعمر

الشركة العمانية الهندية للسمادماجد حامد سيف الهنائي

صحارى صنعاء للتجارة ش م مماجد حمد سالم الفارسي

شركة عمان لإلستثمارات والتمويلماجد حمد مبارك السليماني

الشركة العمانية إلعادة التأمينماجد حمدان علي الوضاحي

النجمة الملكية العالميةماجد حمدون خميس بيت صبيح

شركة عمان لإلستثمارات والتمويلماجد حميد خميس البادي

شركة الخدمات الفنية الخاصةماجد حميد سالم المقبالي

بهوان للمشروعات واالتصاالتماجد خالد ماجد البرطماني

أنوار المجد المتحدة للطاقةماجد خلفان سالم الشبلي

شركة ابو حاتمماجد خلفان سليّم الجابري

الي عمان لتكوير خام الحديد?شركة ماجد خلفان سليّم المقبالي

عمان للبيانات الرقميةماجد خلفان مرهون السناني
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العمانيه للمبيعات والخدماتماجد خليفه سيف الحسني

شركة بهوان الهندسيةماجد خميس سالم المالكي

بيكر هيوزماجد خميس سالمين اليعربي

شركة الدقم للخدمات الفنية المميزةماجد خميس سعيد البويقي

شركة بهوان الهندسيةماجد خميس سعيد العبري

عمان لخدمات المزج ش م مماجد راشد سالم العامري

شركة باعمر لخدمات حقول النفطماجد راشد سعيد العزري

أنوار المجد المتحدة للطاقةماجد راشد سعيد المحاربي

الخط السريع للخدمات التقنية ش م مماجد زايد حارث العدوي

شركة الخدمات الفنية الخاصةماجد زبيل خلفان الشكيلي

ابهار المتكاملةماجد ساعد عبدهللا البلوشي

أنوار المجد المتحدة للطاقةماجد سالم حمد الهنائي

الشركة الوطنية العمانية للهندسة واالستثمارماجد سالم سيف الرحبي

شركة كهرباء مزونماجد سالم عبدهللا الدروشي

نالكو ميدل إيست م م حماجد سعيد خلفان المعمري

في.سي تي سي آي بي - سي بي آند آي ماجد سعيد راشد الهنداسي

التبصر لتقنية المعلوماتماجد سعيد سالم المعشري

خيرات المملكة للتجارة والمقاوالتماجد سعيد سالم الوردي

شركة بهوان الهندسيةماجد سعيد عامر الكاسبي

شركة عمان لإلستثمارات والتمويلماجد سعيد عبدهللا القمشوعي

القرية الهندسيةماجد سعيد عبيد البوسعيدي

جلفار للهندسة والمقاوالتماجد سعيد عبيد المشرفي

الرموز الوطنيةماجد سعيد علي البوسعيدي

الطاؤوس للخدمات الصناعيهماجد سعيد عمر الحراصي

مؤسسه ابراج الفاغري الحديثه للتجارةماجد سعيد محسن الحارثي

ايشيان بينتس للشرق االوسطماجد سعيد مسلم المعمري

التبصر لتقنية المعلوماتماجد سعيد ناصر الصايغ

 المحدودة44شركة آرا للبترول ُعمان بي ماجد سلطان عيد النايلي

في.سي تي سي آي بي - سي بي آند آي ماجد سليمان حمد الرئيسي

أوكيو لشبكات الغازماجد سليمان محمد البطراني

شركة الرسن توبرو االلكتروميكانيكيهماجد سيف راشد السناني

شركة تنمية نفط عمانماجد سيف سلوم الرزيقي

شركة الخليج الفنية التجاريةماجد سيف علي الحارثي

الشركة العمانية القابضة لخدمات البيئةماجد سيف محمد الشبيبي

تنمية نخيل عمانماجد سيف ناصر السعدي

جلفار للهندسة والمقاوالتماجد شهسوار درا البلوشي

شركة تنمية نفط عمانماجد صادق سليمان الهوتي
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البيت االخضرماجد صالح سعيد الشرياني

جلفار للهندسة والمقاوالتماجد طالب سالم النزواني

شركه برادات مطرحماجد عبدالرزاق مراد البلوشي

مشاريع صقر البله للتجاره ش م مماجد عبدالغفور نورمحمد الزدجالي

الزواوي لتقنية الطاقة الهندسيةماجد عبدهللا احمد الهاشمي

شركة شاهر المتحدة للتجارة والمقاوالتماجد عبدهللا حمد البلوشي

اوكسيدنتال مخيزنة فرع عمانماجد عبدهللا حمد الظاهري

الشركة الدولية لخدمات الحاسب االليماجد عبدهللا دادرحمن البلوشي

جلفار للهندسة والمقاوالتماجد عبدهللا سالم الطارشي

بهوان للمشروعات واالتصاالتماجد عبدهللا سالم اليحيائي

أوكيو لشبكات الغازماجد عبدهللا علي الكلباني

جلفار للهندسة والمقاوالتماجد عبدهللا محمد الخزيمي

أنوار المجد المتحدة للطاقةماجد عبدهللا محمود البلوشي

كي بي أم جيماجد عبدالمجيد نبي بخش البلوشي

اينكوللهندسةوالتصنيع والتجارةوالمقاوالت المدنيةماجد علي سالم البريكي

هيئة المنطقة االقتصاديه الخاصة بالدقمماجد علي سيف السالمي

العهد للمشاريع الهندسيةماجد علي مبارك الصوافي

شركة صقر مرمول للتجارة و المقاوالتماجد مبارك سعيد اليحمدي

في.سي تي سي آي بي - سي بي آند آي ماجد مبارك مسعود الهنائي

شركه سوجكس عمانماجد محسن سالم التوبي

النصر للتجارة والمقاوالتماجد محمد المر المقبالي

شركة المزروعي للشحن الدوليماجد محمد حميد الحميدي

مجيس للخدمات الفنيةماجد محمد سعيد الفهدي

جونسون ارابياماجد محمد سيف المعمري

(توكو  )الشركة العمانية لالنشاءات  ماجد محمد علي الجنيبي

كيان هرمز الدولية للتجارة و المقاوالتماجد محمد علي الكندي

شركة مزون لأللبانماجد محمد علي المشرفي

جلفار للهندسة والمقاوالتماجد محمد مسلم الصالحي

شركة دليل للنفطماجد محمد ناصر المحروقي

شركة الخدمات الفنية الخاصةماجد محمد هدوب الشكيلي

امجاد الشارق للتجارة ماجد مصبح خلفان الرشيدي

محسن حيدر درويشماجد موسى عبدالرحمن البلوشي

بوريتس البحار السبع وشركاهمماجد ناصر سعيد البوسعيدي

شركة العنقاء للتشغيل والصيانةماجد ناصر سليم االبروي

شركة ماجد وشريكه للمحاماة واالستشارات القانونيةماجد ناصر سليمان الراشدي

بنك مسقطماجد نسيم بالن البلوشي

اكستران الشرق االوسط ش م مماجد نورمحمد إبراهيم البلوشي
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أبــــو عامـــر للخـــدمات الهنـــدسيةماجد هالل سليمان الهادي

شركة منابع العطاء للتجارة والخدماتماجد يارمحمد مراد البلوشي

شركة التجارة والتمويناتماجد يعقوب حمدون الجابري

الثلج األبيضماجد يوسف داود الزدجالي

اطياب للخدمات الفنيةماجد يوسف مسعود الحبسي

مستشفى ابولو مسقطماجد يوسف هاشم البلوشي

شركة النخله لمقاوالت البنية التحتيةماجدة فياض عبدهللا 

بوصلة الشرق للتكنولوجيا المتطورةماجدة ناصر سعيد المشيفرية

مؤسسة عهود المصنعه للتجارةماجده خليفه علي العلوية

المدينة النموذجيةماجده خليل محمد الحضرمية

شركة االدراك للتجاره والمقاوالتماجده خميس صالح البلوشية

الكلية الدولية للهندسة واالدارةماجده سعيد سالم الساحب

وزارة الصحةماجده سليمان سالم الهشامية

جوي الوكاس للصرافةماجده عبد الحميد محمد البلوشية

بنك مسقطماجده عبدهللا سيف العلوية

سلطان للمنتجات األسمنتيةماجده عبدهللا صالح الوهيبية

شركة الخط الرصاصيماجده عبدهللا محمد الحراصية

شركة الخط الرصاصيماجده عبدهللا معتوق بيت عوض

الطاؤوس للخدمات الصناعيهماجده عبدهللا ناصر العويسية

الشركة العمانية القابضة لخدمات البيئةماجده علي محمد الخروصية

اسواق دبيماجده عيد علي البلوشية

السماء المشرقهماجده مبارك سيف المعمرية

مركز األناقة الطبيماجده محمد سهيل الحضرمية

اينكوللهندسةوالتصنيع والتجارةوالمقاوالت المدنيةماجده محمد محسن الجحافية

شنكر كيمجيز ش م مماجده مرهون سالم المعمرية

شركه نحيز للتجاره والمقاوالتماجده نصيب شعبان بيت دغاش

عمان للخدمات التعليميةماريا علي محمد البلوشية

شركة صناعة الكابالت العمانيةماريا محمد خليل الجزمية

شركة المها لتسويق المنتجات النفطيةماريه علي خميس الهوتية

باسم انيس للتصميم الداخليماريه مبارك جمعه البطاشية

مصنع النخبة للمنتجات االسمنتيةماريه محفوظ عبيد السعدية

الشركة الوطنية للتأمين على الحياة والعامماريه مقبول عبدالعزيز البلوشية

مبادرة للخدمات الشاملةمازن ابراهيم سليمان البلوشي

مقهى بوابة التميز العالميةمازن اسماعيل مياه الزدجالي

سفريات المدينهمازن جمعه عبيد الفارسي

م0م0الشركة الدولية للسيارات وقطع الغيار ش مازن حبيب ناصر الناعبي

محسن حيدر درويشمازن حبيب ناصر الوهيبي
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شركة صيانة المعدات الثقيلة والتجارهمازن حمد حمدان العميري

شوبا المتحدةمازن حمد حميد الجلنداني

أنوار المجد المتحدة للطاقةمازن حمد علي الهنائي

أساس المعرفة ش م ممازن حمد محسن المعمري

شركة طيران السالممازن حمد ناصر الهنائي

الوجهه لالستثمار السياحي واالدارةمازن حميد سالم الغافري

الشركه العمانيه القطريه للتامينمازن حيدر عباس البلوشي

جلفار للهندسة والمقاوالتمازن خالد خديم المقبالي

إتجاه لالعمالمازن خلفان ساعد الشبيبي

شركة كهرباء مزونمازن خليفه ضحى السعيدي

زاهب لألغذيةمازن خميس سالم المقبالي

االبتسامة الماسيةمازن خميس سعيد المنيري

البحار السبع للنفطمازن خميس محمود البلوشي

شركة المقاوالت المصريه فرع مسقطمازن درويش خدوم السعدي

نجد االهليهمازن ذيبان مسلم الهنائي

الشركة الدولية لخدمات الحاسب االليمازن راشد سالم الناعبي

شركة سامكو للتجاره والمقاوالتمازن ساعد عبدهللا العبري

شركة مزون لأللبانمازن سالم سلطان الهاشمي

موءسسة روابي الظاهرة للتجارةمازن سالم سيف الفارسي

شركة بهوان الهندسيةمازن سالم علي الجعفري

شركة التموين والتجهيزاتمازن سعيّد سالم الهطالي

شركة االنوار لبالط السيراميكمازن سعيد حمد السليماني

مشاريع مازن المتميزةمازن سعيد خلفان الرواحي

الي عمان لتكوير خام الحديد?شركة مازن سعيد راشد العيسائي

الشركة العمانية الهندية للسمادمازن سعيد سالم بني عرابه

محسن حيدر درويشمازن سعيد ضحي الحضرمي

مطاعم ال داودمازن سعيد علي العويسي

شركة بهوان الهندسيةمازن سعيد علي الكلباني

مملكة الفضيات للفضةمازن سلطان سالم الجابري

ركن الجودة المتميزة مازن سلطان عبدهللا المعمري

المجموعة العمانية الدوليةمازن سليمان حمد الرواحي

كي سي اي ديوتج للطاقةمازن سيف حمد الغابشي

شركة مكتوم للتجاره والمقاوالتمازن سيف حمود الحارثي

شركة مسقط أوفرسيز للمشاريع والخدمات ،مازن سيف خلفان الرقادي

صدى التنمية للتجارةمازن سيف سليمان الصبحي

شركة الكترومانمازن سيف علي الهميمي

الشركة الوطنية المتحدهمازن سيف محمد الفهدي
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-شركة سمير شلهوب وشريكه للنقليات والتجارة مازن سيف ناصر السيابي

بنك مسقطمازن شيخان سالم الشكيلي

فرع مسقط- اوكسيدنتال عمان انكربوريتد مازن صالح سليمان العبري

شركة ميدان الشرقية للخدماتمازن صالح عاقب المشايخي

الطيران العمانيمازن صالح محمود الفارسي

شركة بهوان الهندسيةمازن طالب سالم الحديدي

جلفار للهندسة والمقاوالتمازن عادل حمد المعمري

شركه كاريليون علويمازن عاقب سعيد الرزيقي

بي بي أو بلسمازن عبدالجبار صالح الزدجالي

بنك مسقطمازن عبدالرحيم دادرحيم البلوشي

شركة صيانة المعدات الثقيلة والتجارهمازن عبدهللا خلفان البكري

جلفار للهندسة والمقاوالتمازن عبدهللا راشد الغافري

شركة الخدمات الخاصة لحقول النفطمازن عبدهللا سعيد ال عبدالسالم

أوكيو لشبكات الغازمازن عبدهللا مبارك الربعاني

(منطقة صاللة الحره)أوكتال مازن عبدهللا محفوظ البوصي

شركة سامسونج الهندسية المحدودةمازن عبدهللا محمد البلوشي

أوكيو للمصافي والصناعات البتروليةمازن عبدهللا محمد الحمداني

شركة الشنفري للتجارة واالثاثمازن عبدهللا هويشل الكلباني

المكتب الوطني للسفر والسياحةمازن عبيد مسعود الحبسي

شركة مسقط لاللكترونياتمازن عديم مرير البطاشي

شركة بهوان الهندسيةمازن علي حسن الحمادي

افضل لحلول النفط والغازمازن علي خلفان النعماني

بنلبينا للشحنمازن علي سعيد الحجري

شركة دواجن ظفارمازن علي عبدهللا بالحاف

مجيس للخدمات الصناعيةمازن علي محمد الشحي

(القيد مرهون  )لولو مسقط للتسوق السريع مازن عمر سعيد اليافعي

بي بي اكسبلوريشن ابسيلون ليمتدمازن عيسى محمد اليحيائي

الخليج للخرسانة الجاهزةمازن غريب حارب الريسي

الرابطة العالميةمازن غالم قادر بخش الهوتي

نجد االهليهمازن محسن عبدهللا باعمر

-شركة كيمجي رامداس  مازن محمد أحمد البرام

سعود بهوان للسياراتمازن محمد حمود الريامي

شركة نيكلسون جونس وشركاه لالستشارات الهندسيهمازن محمد خميس الحنشي

المازن الدوليةمازن محمد خميس الفارسي

مازن محمد سالم البرطمانى للتجارةمازن محمد سالم البرطمانى

شركة نابورس لخدمات الحفر بي فيمازن محمد سالم الهاشمي

خط المعلوماتمازن محمد سعيد الغماري
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الخليلي لالنشاءاتمازن محمد سيف النعماني

افيردا إلدارة النفاياتمازن محمد صغير العويسي

التسنيم للمشاريع المحدودةمازن محمد عبدالرسول البلوشي

شركة خدمات فحص معدات حقول النفطمازن محمد عبدهللا التوبي

خدمات الخليج للبتروكيماويات  والتجارةمازن محمد عبدهللا المحروقي

شركة الرسن توبرو االلكتروميكانيكيهمازن محمد عبدهللا الوهيبي

شركة الصناعات العربية للمشاريعمازن محمد علي المالكي

في.سي تي سي آي بي - سي بي آند آي مازن محمد فرج المعمري

الذكاء الهندسي للخدمات والتجارةمازن محمد ناصر الحجري

شركة كيمجي العالميةمازن محمود محمد البلوشي

شركة بهوان للمقاوالتمازن مراد جمعه الشيادي

شركة خدمات هيماء للتجارة و المقاوالتمازن مرزوق نغموش الهطالي

همايل للخدمات المتطورةمازن مرهون ناصر بني عرابه

شركة االتحاد المتكاملة ش م ممازن مسعود خميس البطاشي

شركة بهوان الهندسيةمازن مصبح سعيد السعيدي

بنك مسقطمازن منذر عبدهللا المنذري

(عمان)الرسن وتوبرو وشركاه مازن منصور بالل البلوشي

طلبات للخدمات اإللكترونية والتوصيلمازن ناصر خلفان البوصافي

شركة انترناشيونال انسبكشن سيرفيسزمازن ناصر سالم الجابري

سهول الفيحاء للتجارةمازن ناصر سعيد الحراصي

مختبرات المستقبل ش م ممازن ناصر علي البوسعيدي

الخليج لالنشاءات الحديديةمازن ناصر غفيل التوبي

كنوز ألحجار الجابرومازن هالل سيف األخزمي

الخليج لالنشاءات الحديديةمازن يحيى مبارك الرواحي

شركة تنمية نفط عمانمازن يوسف ناصر العامري

شركة أضواء صراب للتجارةماضي سليم شافي الغفيلي

أنوار المجد المتحدة للطاقةمال هللا طالب هيكل البلوشي

روابي قرنه للتجارة والمقاوالت مال هللا هالل حمدان الخنجري

أفق المسار العالمية للتجارة.مالك الحاج جهانجير أحمد 

شركة درويش است للخدمات ش م ممالك أحمد عبدهللا السيابي

شركة البروج العالميهمالك حمد عبدهللا المالكي

جلفار للهندسة والمقاوالتمالك حمدان سليمان الجابري

أبناء خالد المسافر ش م ممالك خالد حبيب المسافر

شركة الرسن توبرو االلكتروميكانيكيهمالك راشد سالم الحراصي

محسن حيدر درويشمالك راشد مسعود المعمري

التسنيم للمشاريع المحدودةمالك رزيق مالك الجرداني

اينكو الدقم للصناعاتمالك سالم دغمال الوهيبي
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شركة الخدمات الفنية الخاصةمالك سالم سعيد الشكيلي

المجموعة العمانية الدوليةمالك سالم ناصر العامري

فيوليامالك سليم نغموش المقيمي

شركة الخدمات الفنية الخاصةمالك سليمان ناصر السيابي

شركة الخدمات الفنية الخاصةمالك سيف غفيل الندابي

مجان للتعميرمالك سيف مالك الغماري

شركة محمد البرواني لخدمات النفطمالك عبدهللا العجم الشقصي

البركة للخدمات النفطيةمالك عبدهللا سيف المالكي

أنوار المجد المتحدة للطاقةمالك عبدهللا محمد الحكماني

الشركة الدولية لخدمات الحاسب االليمالك علي راشد العميري

شركة أريس العالميةمالك علي محمد آل عبدالسالم

السهول العربية الحديثة ش م ممالك قليم مالك البطاشي

سيح السرية للهندسةمالك محمد حمد الهدابي

الهيئة العامة للمياهمالك محمد خليفه السناني

الشركة العامة للسياراتمالك محمد خميس الكحالي

شركة الهندسة التفاعلية والعلوم ش م ممالك محمد هالل النبهاني

الطاؤوس للخدمات الصناعيهمالك ناصر مبارك الهنائي

فديدا للتجارةمالك هالل احمد الراشدي

شركة مزون لأللبانمانع سالم محمد المشايخي

مؤسسة االنصاري التجاريةمانع سعيد راشد الساعدي

مخبز الكوثر الحديثمانع عبدهللا سالم المحروقي

الشركة الصينية ألنابيب البترول والهندسة المحدودةمانع علي سعيد العميري

شركة الحسن الهندسيةمانع عيسى صالح الكيومي

الشركه الفنيه العمانيهماهر احمد محمد المشيخي

شركة مزون لأللبانماهر خلف عامر الريامي

فرع عمان_ سي سي اينرجي ديفالوبمنت ش م ل ماهر سالم سيف المحروقي

الطاؤوس للخدمات الصناعيهماهر سعود جمعه البلوشي

شركة عمان لإلستثمارات والتمويلماهر سعود علي المالكي

جلفار للهندسة والمقاوالتماهر سعيد سليمان المعولي

كي سي اي ديوتج للطاقةماهر سيف سعيد الكلباني

مركز سلطانماهر عامر خلفان القاسمي

بي بي أو بلسماهر عبدالكريم سليمان 

القمر للحديد والصلبماهر غريب قمبر العجمي

داية العالميةماهر محمد سعد رعفيت

اكوا اير لوجيستكسماهر محمد سعيد السيابي

شركة التامين أألهليةماهر محمد مبارك العلوي

علي الشيهاني لصناعة المشروبات الغازيةماهرة خميس جمعه البلوشية
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أبعاد الدولية لإلستثمارماهره طالب خصيب الراشدية

كي بي أم جيماهره عبدالعزيز محمد البلوشية

البوابات المتقدمة لالستثماراتماهره غالم صومار البلوشية

الخليج الذهبي للتجارة العالميةماهره محمد ابراهيم البلوشية

الوجهه لالستثمار السياحي واالدارةمايد عبدهللا أبوبكر الكثيري

طاؤوس لالنظمة الزراعيةمايده سيف ناجم التمتمية

جنيد للعطور ش م ممايده علي محمد الخربوشية

الوان الشمس المشعة للتجارةمايزه محمد مرهون الحضرمية

شركه النبع للخدماتمائده جمعه بخيت الفارسية

كمال اللواتي وشريكه للمحاماة واإلستشارات القانونيةمائده محمد طالب الطائية

العالمية للعقود والمشاريعمائده محمد مرهون الحضرمية

بنـك نـزوىمآثر أحمد سليمان البرام

شركة سوكاتمآثر حميد عبدهللا المجينية

طاؤوس لالنظمة الزراعيةمآثر خليل مرهون السعدية

مؤسسة االنصاري التجاريةمآثر سعيد سليمان الوهيبية

جلفار للهندسة والمقاوالتمبارك أحمد سعيّد الجنيبي

شركة عمان لإلستثمارات والتمويلمبارك باروت سقاط الهطالي

أنوار المجد المتحدة للطاقةمبارك بخيت سويدان الجعفري

الطيف للصناعات الهندسية والهياكل المعدنيةمبارك جاسم مبارك الجعفري

الحديثة للخدمات النفطيةمبارك حمد علي المسلمي

شركة المقاوالت المصريه فرع مسقطمبارك حمد مبارك البادي

شركة المها لما وراء البحارمبارك حمد مبارك الغافري

جلفار للهندسة والمقاوالتمبارك حميد زايد البريدعي

مؤسسة االنصاري التجاريةمبارك حميد مبارك الهادي

شركة بهوان الهندسيةمبارك خصيف علي الصنيدعي

شركه الرواحي الدوليهمبارك خميس الدوده الحرسوسي

م0م0شركة ساسال للتجارة والمقاوالت شمبارك خميس خصيب الهنائي

شركة عمان لإلستثمارات والتمويلمبارك خميس مبارك العوفي

شركه بهارات التجاريهمبارك راشد سعيد المكيني

خدمات الخليج للبتروكيماويات  والتجارةمبارك زايد سالمين القطيطي

رواد المعرفهمبارك سالم خلفان الرحبي

أنوار المجد المتحدة للطاقةمبارك سالم عبدهللا الجابري

شركة صناعة االنابيب المحدودهمبارك سالم مبارك البريكي

شركة عمان لإلستثمارات والتمويلمبارك سالم مبارك القلهاتي

خدمات الخليج للبتروكيماويات  والتجارةمبارك سالم مبارك المعشري

الهائل النتاج السيراميكمبارك سعيد جابر الوهيبي

مركز االول الطبيمبارك سعيد مبارك السليمي
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الشوامخ للخدمات النفطيةمبارك سعيد مبارك المقرشي

م0م0ش -شركة الصاروج لالنشاءات مبارك سليمان خلف السيابي

الشركه العمانيه لنقل الكهرباءمبارك سيف زايد الجهوري

شركة إدارة منتجع المصنعةمبارك شنون عبدهللا الفارسي

جلفار للهندسة والمقاوالتمبارك صالح مبارك العلوي

مسقط لحلول الحمايهمبارك طناف محيل البورشيد

الوجهه لالستثمار السياحي واالدارةمبارك عبدهللا خميس السعدي

النمر العربي لالنشاء والمقاوالت ش م ممبارك عبدهللا سالم الساعدي

محالت و مخبز شاطىء صحارمبارك عبدهللا سالم الكحالي

شركة حضارة عمان للتجارة والمقاوالتمبارك عبدهللا سعود الحربي

البروج لتقنية المعلوماتمبارك عبدهللا مبارك البلوشي

شركة عمان شابورجيمبارك عبدهللا مبارك الحسني

وزارة التراث والثقافةمبارك عبيد غابش البوسعيدي

سي بي أند آي أوروبا بي فيمبارك علي سالم السيابي

أنوار المجد المتحدة للطاقةمبارك علي سيف المعمري

مركز الجودة والتوفيرمبارك علي مبارك الخنبشي

شركة نهضة الدقم للمساكنمبارك علي مبارك العجمي

مبارك بن علي الحضرمي للتجارةمبارك علي محمد الحضرمي

أنوار المجد المتحدة للطاقةمبارك كنندر سليمان الحجري

مؤسسة زاوية العذيبة المتكاملةمبارك محمد خميس الكحالي

شركة عمان لإلستثمارات والتمويلمبارك محمد مبارك الهاشمي

الشركة العمانية للهندسة والمقاوالتمبارك ناصر خميس الغافري

م0م0ش -شركة الصاروج لالنشاءات مبروك سليّم العبد المبسلي

شركة مزون لأللبانمتعب سعيد سالم الوهيبي

شركة المشروعات البترولية واالستشارات الفنية بتروجيتمتعب عبدهللا تعيب الشكري

شركة المها لما وراء البحارمتعب ناصر محمد السعدي

الصراف الجديدمثال محمد سالم الشعشعية

الطموح لتقنية المعلوماتمثلى محمد أحمد الوهيبية

رمال المهابة للتجارةمثلى محمد سالم الفارسية

سامي بن مال هللا البلوشي للتجارةمثير حسن خلفان السيابي

أبو خلف وشركاه العالمية تضامنيةمثيل سليم فضل السعدية

شركة المها لتسويق المنتجات النفطيةمجان خالد يوسف البلوشية

مشاريع عوارض للتجارةمجاهد ابراهيم محمد البلوشي

أمواجمجاهد جمال سالم المالكي

شركة اتحاد المقاولين العمانيةمجاهد خالد هالل الهاشمي

بنـك نـزوىمجاهد سعيد داؤد الزدجالي

شركة الخدمات الفنية الخاصةمجد سليمان بدوي الهنائي
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المؤسسة العامة للمناطق الصناعيةمجد سليمان سالم العبري

شركة الفيروز للتجارة والمقاوالتمجدي أنور عثمان البلوشي

مؤسسه مجدي بن سبتي للتجارهمجديه عوض سبتي شربه

زاهب لألغذيةمجيب سعيد راشد المعمري

فناء الدار للتجارةمجيد الذيب المر النصيبي

سهول الزخر للتجارة والمقاوالتمجيد غريب حمد الفزاري

مؤسسةمحادأحمدسعيدبيت خميس العامري للتجارةوالمقاوالمحاد أحمد سعيد بيت خميس العامري

شركه ألفا للكهرباء والمقاوالتمحاد سالم محاد شماس

تالل الماس لالعمالمحبوب مصبح بخيت الغنبوصي

محالت سلمانمحبوب يوسف شمبيه البلوشي

شركة بهوان الهندسيةمحسن حميد عامر السليمي

شركه كاريليون علويمحسن خصيّب ناصر السيابي

شركة عمان لإلستثمارات والتمويلمحسن سالم سليّم السنيدي

رسة فنجاء للتجارة والمقاوالتمحسن سعود سعيد العامري

نزوى المتكاملة للعقاراتمحسن سعيد سليمان الهطالي

جلفار للهندسة والمقاوالتمحسن سعيد محسن الحراصي

شركة المشهور الدوليهمحسن سهيل احمد كشوب

شركة الحسن الهندسيةمحسن صالح محمد المصلحي

المجموعة العمانية الدوليةمحسن صبران حنظل الشكيلي

محسن عبيد هديب السرحي للتجارة والمقاوالتمحسن عبيد هديب السرحي

جلفار للهندسة والمقاوالتمحسن علي حمد الهنائي

جلفار للهندسة والمقاوالتمحسن علي حمود الهطالي

المداد العلمي لألستشارات الهندسيةمحسن علي درويش البلوشي

البروج لتقنية المعلوماتمحسن علي سيف الوهيبي

شركة االدراك للتجاره والمقاوالتمحسن علي غريب الكلباني

شركة ميناء الدقممحسن علي مسلم الخميسي

عين الزين العالميةمحسن مبارك خميس الجابري

جلفار للهندسة والمقاوالتمحسن محمد احمد الموسوي

شركة ورثة باقر بن حبيب مراد ش م ممحسن محمد جمعه الزدجالي

سالسل الذهب العالميةمحسن محمد شامس البطاشي

نجمة سماء مسقط للتجارةمحسن محمد عبدهللا السيابي

شركة عمان للمرطباتمحسن محمد علي العجمي

شركة المنصور الدوليةمحسن ناصر فارس الجنيبي

عمان إلعادة الشحنمحسن هالل سعيد البلوشي

شركة الفيروز للتجارة والمقاوالتمحفوظ تعيب مبيوع السعدي

الل بخش وفولتاس للخدمات الهندسيةوالتجارةمحفوظ رامس الماس البلوشي

أنوار المجد المتحدة للطاقةمحفوظ سعيد ناصر السليمي
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شركة عمان لإلستثمارات والتمويلمحفوظ عبدهللا علي الزدجالي

الشركة الفنية التجاريةمحفوظ محمد عبدهللا الحضرمي

مناهل الباطنةمحفوظة خميس عبدهللا البوسعيدية

مؤسسه سيف سعيد سيف االخزمى للتجارةمحفوظة سعيد علي البوصافية

المكعبات الثالثةمحفوظة سويد عبدهللا البطاشية

شركة عمان شابورجيمحفوظه بخيت خميس الحبسية

الكوادر المتميزه ش م ممحفوظه بخيت ناصر النظيرية

شركه النبع للخدماتمحفوظه حسن شمبيه البلوشية

شركه النبع للخدماتمحفوظه خميس صغرون 

ايمن المثاليةمحفوظه خميس ناصر السيابية

السقف لالستشارات الهندسيةمحفوظه درويش محمد البلوشية

المدينة الحلوةمحفوظه سالم سليم البطاشية

الهدهد لخدمات البطاقة الذكيةمحفوظه سعيد سالم المقيمي

-شركة الرحبي واخوانه محفوظه سليم سالم الرحبية

طاؤوس لالنظمة الزراعيةمحفوظه صالح خليفه السعدية

مؤسسه دار السالم الوطنيه للتجاره والمقاوالتمحفوظه علي الباز المشرفية

اضواء المصنعة العالميةمحفوظه علي سالم البلوشية

طاؤوس لالنظمة الزراعيةمحفوظه مبارك سعيد القنوبية

أزهار صحم الوطنية للمقاوالتمحفوظه محمد سالم الروشدية

اإلحسان المتحدة للمقاوالت واالستثمارمحفوظه ناصر سليمان الحبسية

شركه النبع للخدماتمحفوظه هاشل عامر الهنائية

خليل عبدهللا يوسف البلوشي للتجارةمحكوم خماس نصيب الصبحي

أنوار المجد المتحدة للطاقةمحمد ابراهيم احمد الفرقاني

شركة بهوان الهندسيةمحمد ابراهيم حسن الزعابي

نسائم صحار الذهبية للتجارة توصيةمحمد ابراهيم سالم المعيني

شركة عمان للحوض  الجافمحمد ابراهيم سعيد الغداني

شركة خدمات النفط المتكاملة المحدودةمحمد ابراهيم سعيد الكندي

أضواء شناص الحديثة للتجارةمحمد ابراهيم سليمان البلوشي

جلفار للهندسة والمقاوالتمحمد ابراهيم شيرشاه البلوشي

ستاينـويخ عمـــــان.  ســيمحمد ابراهيم صالح البلوشي

مشاريع المستقبل العالمية لأللمنيوممحمد ابراهيم عبدهللا البلوشي

سعود بهوان للسياراتمحمد ابراهيم محمد الشحي

شركة جبرين للتجاره والمقاوالت محمد احمد برهام باعمر

شركة أرجوان شاطئ مسقطمحمد احمد حمد السعدي

العربية المتميزة لالعمالمحمد احمد سعيد شماس

المغامرة الخارجية للسياحةمحمد احمد سعيد غفرم الشحري

البركة للخدمات النفطيةمحمد احمد سليمان البوسعيدي
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تاف لخدمات التشغيلمحمد احمد عبدهللا اليافعي

(منطقة صاللة الحره)أوكتال محمد احمد عبيد بيت سعيد

الصندوق الوطني للتدريبمحمد احمد عمير الهنائي

شركة طاقه الدوليه للتجارة والمقاوالتمحمد احمد مبارك المشيخي

بنك مسقطمحمد احمد محمد الرحبي

الشركة  العمانية للضيافةمحمد احمد محمد الوهيبي

مشاريع نسناس صحار للتجارةمحمد اسحاق اسماعيل البلوشي

الشركة العمانية القابضة لخدمات البيئةمحمد اسماعيل أحمد البلوشي

حسين السرحاني للمحاماة واالستشارات القانونيةمحمد اسماعيل محمد البراشدي

في.سي تي سي آي بي - سي بي آند آي محمد اسماعيل محمد البلوشي

افضل لحلول النفط والغازمحمد العبد حميد الدرعي

سيح السرية للهندسةمحمد الويهي علي الدرعي

جلفار للهندسة والمقاوالتمحمد أحمد جان محمد الزدجالي

مؤسسة محمد بن احمد بن حمد  الحارثي للتجارةمحمد أحمد حمد الحارثي

الذكاء الهندسي للخدمات والتجارةمحمد أحمد خصيف العامري

شركة المها لما وراء البحارمحمد أحمد سالم الرواحي

المجموعة العمانية الدوليةمحمد أحمد سعيد البطاشي

رياض السديرة للتجارةمحمد أحمد سعيد الهاشمي

الكثبان الذهبيه الدولية ش م ممحمد أحمد سليمان الفارسي

مجلس الدولةمحمد أحمد صالح الخضوري

شركة تاول للخدمات الهندسيةمحمد أحمد عبدهللا البوسعيدي

العالمية لتطوير المشاريعمحمد أحمد ماجد القصابي

شركة سوكاتمحمد أحمد مبروك البوسعيدي

الشركة الدولية لخدمات الحاسب االليمحمد أحمد محمد البلوشي

سيح السرية للهندسةمحمد أحمد محمد البلوشي

مركز خدمات  التأمينمحمد أحمد محمد الدغيشي

شركة المطاعم السياحية العالميةمحمد أحمد محمد السيابي

التقنية للمطاطمحمد أحمد محمد الشيزاوي

حلول التوريدات التجاريةمحمد أحمد محمد الفراجي

جداول مسقطمحمد أحمد محمد المعشني

مشاريع هضايب غال المتكاملةمحمد أمين ثاني الهنائي

الشركة العامة للسياراتمحمد بخيت سعيد البكاري

البركة للخدمات النفطيةمحمد بخيت ضحيان بيت سعدثوعار

الخليج للخرسانة الجاهزةمحمد بخيت علي تبوك

الطيران العمانيمحمد بدر حمدان الفارسي

شركة أحمدي للتجارةمحمد بدران محمد البلوشي

شركة مصطفى وكمال اشرف للتجارةمحمد بريك محمد الربيعي
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سفوح المعبيلة للتجارةمحمد بطي عبدهللا الشبلي

مشاريع علي الوطنيه ش م ممحمد تقي ابراهيم 

مؤسسة محمد بن ثاني بن جمعان للتجارةمحمد ثاني جمعان بيت نصيب

أوكيو للمصافي والصناعات البتروليةمحمد ثاني سويلم السعدي

المجموعة العمانية الدوليةمحمد ثاني فرج بيت ادفنوت

البنك الوطني العمانيمحمد جابر عبدهللا اللواتي

الرابطة العالميةمحمد جاسم حسن العجمي

الشركة العمانية القابضة لخدمات البيئةمحمد جعفر ابراهيم العجمي

مؤسسة سحاب الغيوم الزرقاء المرتفعة للتجارةمحمد جمعان كلين خزانة

هوادونغ عبري إلنشاءات الطاقةمحمد جمعه تعيب الشكري

مؤسسه إبراء للخدمات التجاريةمحمد جمعه خلفان السعدي

شركة الرسن توبرو االلكتروميكانيكيهمحمد جمعه خلفان الغافري

شركة ايلكو العالمية للهندسةمحمد جمعه خليفه الهنائي

شركة بهوان الهندسيةمحمد جمعه خميس العلوي

م ش م م0م0ريف الخليج للتجاره ش محمد جمعه راشد المخيني

شركة مسقط لخدمات المرافق ش م ممحمد جمعه سالم البلوشي

جلفار للهندسة والمقاوالتمحمد جمعه سعيد الريامي

جلفار للهندسة والمقاوالتمحمد جمعه سهيل الصالحي

القمر للحديد والصلبمحمد جمعه سيمبا الجديدي

أنوار المجد المتحدة للطاقةمحمد جمعه عبدهللا العجمي

الشركة العمانية القابضة لخدمات البيئةمحمد جمعه علي العريمي

مشاريع الكمياني ش م ممحمد جمعه علي الكمياني

شركة ورلي عمان للهندسةمحمد جمعه مبارك المرهوبي

الكامل البرونزية لإلنشاء والتعميرمحمد جمعه محمد المدهوشي

شركة الخدمات الفنية الخاصةمحمد جمعه محمد المزروعي

شركة الخدمات الفنية الخاصةمحمد جميل حمدان السعدي

أنوار المجد المتحدة للطاقةمحمد جميل سليم الراسبي

شركة العنقاء للتشغيل والصيانةمحمد جميل عاجب الساعدي

افضل لحلول النفط والغازمحمد جميل محمد القعدوي

إنتاجمحمد حارب محمد المسكري

قائد االعمال الذكيمحمد حارب مطر الغافري

شركة الخدمات الفنية الخاصةمحمد حارث حمد الحارثي

القمر للحديد والصلبمحمد حارث عبدهللا العبري

أعماق البحار الوطنية للتجارةمحمد حامد علي الوهيبي

شركة المها لما وراء البحارمحمد حامد محمد النبهاني

الجنيبي العالمية للسياراتمحمد حبيب سعيد اليعربي

بي بي أو بلسمحمد حسام جمعه المعولي
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ركن اليقين العالميةمحمد حسان أحمد التميمي

 م0 م0شركة الغدير الدوليه  ش محمد حسن ابراهيم البلوشي

شركة ابو حاتممحمد حسن صالح المعشري

مجوهرات الريتاجمحمد حسن عبدالحسين اللواتي

شركة صناعة الكابالت العمانيةمحمد حسن عبدهللا الرئيسي

فندق السالم الدوليمحمد حسن علي البلوشي

ركن اليقين العالميةمحمد حسن علي الصالحي

أنوار المجد المتحدة للطاقةمحمد حسن علي العجمي

خماسي األبعاد للتجارةمحمد حسن محسن عمر بن جعفر الكثيري

المجموعة العمانية الدوليةمحمد حسن محمد البلوشي

أضواء شناص الحديثة للتجارةمحمد حسن محمد البلوشي

صفقة للمزاداتمحمد حسن محمد العامري

-شركة كيمجي رامداس  محمد حسين أحمد الفارسي

شركة مزون لأللبانمحمد حسين حمدان البلوشي

شركة المزارع الحديثة للدواجنمحمد حسين عبدالوهاب الكازروني

دي اتش ال اكسبريس العالميه وشركاهمحمد حسين محمد العجمي

التقنية الرباعيةمحمد حسين محمد النعماني

شركة الخبرات المتحدةمحمد حفيظ سالم معروف

بنك ظفارمحمد حفيظ محمد العجيلي

سيل الدوليةمحمد حماد حميد البوسعيدي

الخليج للحلول البتروليهمحمد حمد حمود الحضرمي

شركة مطبعة عمان ومكتبتها المحدودةمحمد حمد حميد النبهاني

شركة المقاوالت المصريه فرع مسقطمحمد حمد خصيب السناني

أنوار المجد المتحدة للطاقةمحمد حمد خلفان الجفيلي

تطوير مجان الوطنية العالمية محمد حمد خلفان السليماني

الشركة الدولية لخدمات الحاسب االليمحمد حمد خليفه القطيطي

جلفار للهندسة والمقاوالتمحمد حمد خليفه الهدابي

الطاؤوس للخدمات الصناعيهمحمد حمد خميس الحارثي

الشركة العمانيه لاللياف البصريهمحمد حمد راشد الساعدي

التفكير المبدع للتجارةمحمد حمد راشد الساعدي

المجموعة العمانية العالمية للوجيستياتمحمد حمد سالم الشعيلي

بتروجيت و شركائها- شركة المشروعات البترولية محمد حمد سالم المحاجري

شركة الشرق والغربمحمد حمد سالم الوهيبي

الشركة العالمية لتقنية المعلوماتمحمد حمد سعيد السعيدي

شركة الخدمات الفنية الخاصةمحمد حمد سلطان الدرعي

الكوادر لمعدات وخدمات النفطمحمد حمد سلوم الصوافي

مؤسسة الشهومي محمد حمد سيف الشهومي
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شركة مزون لأللبانمحمد حمد عبدهللا البلوشي

شركه الشنفرى لاللمنيوممحمد حمد عبدهللا الحضرمي

محمد حمد الفزاري للتجارة محمد حمد عبيد الفزاري

شعاع الجواهر توصيةمحمد حمد عبيد القطيطي

شركة المها لما وراء البحارمحمد حمد علي الهنائي

(القيد مرهون  )لولو مسقط للتسوق السريع محمد حمد محمد البوسعيدي

الطيران العمانيمحمد حمد محمد البيتي

بتروجيت و شركائها- شركة المشروعات البترولية محمد حمد محمد الجنيبي

الشوامخ للخدمات النفطيةمحمد حمد محمد الساعدي

جلفار للهندسة والمقاوالتمحمد حمد محمد العريمي

اتحاد الصرح العالمية ش م ممحمد حمد محمد المطروشي

شركة اتصاالت التجارة والخدماتمحمد حمد مسعود الناعبي

اثلة للغازات الصناعيةمحمد حمد هويشل المعمري

م0م0ش -شركة الصاروج لالنشاءات محمد حمد وني السالمي

محمد بن حمدان الحارثي للتجارةمحمد حمدان سالم الحارثي

الكواكب العربية للتجارة والتسويقمحمد حمدان سعيد السيفي

شركة الرسن توبرو االلكتروميكانيكيهمحمد حمدان سليمان الفجري

االتحادية للمحوالت والمفاتيح الكهربائيةمحمد حمدان سويد السعدي

قالئد الزعفران للتجارةمحمد حمدان سيف البلوشي

جلفار للهندسة والمقاوالتمحمد حمدان صقر الشامسي

في.سي تي سي آي بي - سي بي آند آي محمد حمدان عبدهللا البلوشي

الهيئة العامة لسوق المالمحمد حمدان عبدهللا الزدجالي

النبع للتموين واالعاشة والخدماتمحمد حمدان علي الحاتمي

الرهوان المتحدةمحمد حمود حمد المعمري

شركه سوجكس عمانمحمد حمود سعيد التوبي

الشركة العمانية للتغليفمحمد حمود سعيد الرواحي

الشركة الدولية لخدمات الحاسب االليمحمد حمود عبدهللا الحبسي

شركة المها لما وراء البحارمحمد حمود علي الحراصي

الطيران العمانيمحمد حمود محمد الزيدي

جلفار للهندسة والمقاوالتمحمد حمود محمد الشبيبي

سام للهندسةمحمد حمود محمد الطوقي

محمد بن حمود الفارسي للتجارهمحمد حمود محمد الفارسي

الشركة الوطنية للصناعات الدوائيةمحمد حمود محمد عبدالباقي

عمان لتطوير المنطقة االقتصاديةالخاصة بالدقممحمد حمود ناصر البطاشي

الحديثة للخدمات النفطيةمحمد حميد الويهي الدرعي

شركة المشروعات البترولية واالستشارات الفنية بتروجيتمحمد حميد راشد الغيثي

جاناتا للشرق األوسط ش م ممحمد حميد سالم الوهيبي
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اإلستراتيجية العالمية لالستشارات اإلداريةمحمد حميد سليمان العوفي

كي سي اي ديوتج للطاقةمحمد حميد سيف المزيني

شركة وصال الوسطى الحديثه للتجارة والمقاوالتمحمد حميد علي الحكماني

أنوار المجد المتحدة للطاقةمحمد حميد مبارك الساعدي

إعمار الظاهرة للتطويرمحمد حميد محمد البحري

جلفار للهندسة والمقاوالتمحمد حميد محمد الصوافي

بنك مسقطمحمد حيدر محمد اللواتي

بتروفاك انترناشيونال ليمتدمحمد خادم باسط الجنيبي

افيردا إلدارة النفاياتمحمد خادوم جمعه البريكي

مرسودد الماسيهمحمد خالد محمد الشنفري

يــــاس لالسـتـشـارات الـهـنـدسـيـةمحمد خلف سعيد الوردي

توشيبا لمحاليل المياهمحمد خلف علي الوشاحي

شركة تنمية نفط عمانمحمد خلفان السبع البادي

شركة تاركتمحمد خلفان جمعه العوفي

تضامنية/ مشاريع روابي الغبيراء للتجارة محمد خلفان حارث البوسعيدي

شركة االنسي للتجارة والمقاوالتمحمد خلفان حماد الخاطري

في.سي تي سي آي بي - سي بي آند آي محمد خلفان خميس المعمري

المستقبل للبالستيكمحمد خلفان زايد الصبحي

سهل بركاء ش م ممحمد خلفان سالم السيابي

وادي الرميله للتجارة والمقاوالتمحمد خلفان سالم الوهيبي

في.سي تي سي آي بي - سي بي آند آي محمد خلفان سعيد المقبالي

المجموعة العمانية الدوليةمحمد خلفان سعيد النيري

آرا للبترول واألستكشاف واألنتاجمحمد خلفان سيف الشبيبي

جلفار للهندسة والمقاوالتمحمد خلفان عامر البوسعيدي

اإلمتيازات للخدماتمحمد خلفان عبدهللا الخميسي

شركة ورلي عمان للهندسةمحمد خلفان علي المعمري

الطيف للصناعات الهندسية والهياكل المعدنيةمحمد خلفان عوض الشكري

بنك مسقطمحمد خلفان عيسى التوبي

شركة الخدمات الفنية الخاصةمحمد خلفان فيروز الهاشمي

-عمان - وذرفورد لمعدات الزيت للشرق األوسط محمد خلفان محمد الراشدي

أنوار المجد المتحدة للطاقةمحمد خلفان محمد الصبيحي

صقور الفليج المتميزةمحمد خلفان محمد المشرفي

ليمتد (يو كي)ستاتس محمد خليفه أحمد البلوشي

بنك مسقطمحمد خليفه حسين العامري

شركة بهوان الهندسيةمحمد خليفه حميد البلوشي

خدمات الخليج للبتروكيماويات  والتجارةمحمد خليفه درويش الشكيلي

مركز رامز للتسوقمحمد خليفه راشد البلوشي
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اينكوللهندسةوالتصنيع والتجارةوالمقاوالت المدنيةمحمد خليفه سالم الحوسني

بهوان أكسلمحمد خليفه سالم الشكيلي

/الواحة الشمالية للتجارة محمد خليفه سعيد الكعبي

الغالبي العالمية للهندسة والمقاوالتمحمد خليفه سعيد آل عبدالسالم

(فرع عمان)دبليو إس بي العالمية محمد خليفه عامر العلوي

شركة المايا الدوليةمحمد خليفه عبدهللا السناني

شركة الرسن توبرو االلكتروميكانيكيهمحمد خليفه غميل اليعقوبي

جلفار للهندسة والمقاوالتمحمد خليفه محمد الحجري

المركز الحديث  لالعمال الكهربائية والصحيةمحمد خليفه محمد الغافري

المجموعة العمانية الدوليةمحمد خليفه محمد الغافري

اصول للدواجنمحمد خليفه محمد المقرشي

جوي الوكاس للصرافةمحمد خليفه مرهون الوهيبي

شركه الرواحي الدوليهمحمد خميس الدوده الحرسوسي

الشركة العمانية الدارة المطاراتمحمد خميس ثاني أوالدثاني

الباهي لألعمالمحمد خميس جمعه البوسعيدي

شركة الرسن توبرو االلكتروميكانيكيهمحمد خميس جمعه العريمي

شركة اتحاد المقاولين العمانيةمحمد خميس خلفان البطاشي

في.سي تي سي آي بي - سي بي آند آي محمد خميس خلفان المعمري

سيل الدوليةمحمد خميس راشد البريدعي

شركة بهوان الهندسيةمحمد خميس راشد العميري

شركة الحسن الهندسيةمحمد خميس سالم المعمري

جلفار للهندسة والمقاوالتمحمد خميس سبيت الخالدي

اليرقة الحديثةمحمد خميس سعيد البراشدي

-المسمار للتجارة محمد خميس سعيد البريكي

في.سي تي سي آي بي - سي بي آند آي محمد خميس سعيد الريسي

الشركة العمانية القابضة لخدمات البيئةمحمد خميس صالح الحسني

المجال للخدمات البيئيه والتقنيهمحمد خميس صالح العلوي

جلفار للهندسة والمقاوالتمحمد خميس صنجور عكعاك

شركة اورباسيرمحمد خميس عبدهللا الغليبي

شركة التجارة والتمويناتمحمد خميس عبيد القرطوبي

المجموعة العمانية الدوليةمحمد خميس علي الحربي

شركة خدمات النفط المتكاملة المحدودةمحمد خميس علي الخوالدي

الشوامخ للخدمات النفطيةمحمد خميس علي الصواعي

تيما الحديثة للتجارةمحمد خميس علي الفطيسي

نبراس الغشبة للتجارة والمقاوالت محمد خميس غانم العجمي

شركة مزون لأللبانمحمد خميس محمد العامري

اإلبحار األول للتجارةمحمد خميس محمد المخيني
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شركة بهوان الهندسيةمحمد خميس مطر العامري

أنوار المجد المتحدة للطاقةمحمد خميس ناصر الحارثي

شركة بهوان الهندسيةمحمد خميس ناصر المخيني

شركة فيرتريدمحمد داود كل محمد البلوشي

خدمات الخليج للبتروكيماويات  والتجارةمحمد درويش جوريك البلوشي

بتروجيت و شركائها- شركة المشروعات البترولية محمد درويش سالم العفاري

اينكوللهندسةوالتصنيع والتجارةوالمقاوالت المدنيةمحمد درويش علي البادي

شركة الخدمات الفنية الخاصةمحمد درويش علي الهاشمي

تاج الفلج للتجارة والمقاوالتمحمد درويش محمد البلوشي

رمال غضفان المتحدة للتجارة والمقاوالتمحمد راشد ابراهيم المعمري

شركة المشروعات البترولية واالستشارات الفنية بتروجيتمحمد راشد حمد الزرعي

جلفار للهندسة والمقاوالتمحمد راشد خصيف الشقصي

الشركة العامة للسياراتمحمد راشد خلفان المنذري

أنوار المجد المتحدة للطاقةمحمد راشد خميس العريمي

أنوار المجد المتحدة للطاقةمحمد راشد خميس الفارسي

أبراج لخدمات الطاقةمحمد راشد خميس النجادي

عمان- شركة شل للتنمية  محمد راشد سالم المسروري

تكنيمونتمحمد راشد سعيد الشيدي

أنوار المجد المتحدة للطاقةمحمد راشد سعيد القاسمي

شركة بهوان الهندسيةمحمد راشد سعيد القطيطي

شركة تنمية نفط عمانمحمد راشد سعيد المنذري

كلية مزونمحمد راشد سعيد الهنائي

أوكيو لشبكات الغازمحمد راشد سليـّم النهدي

المكتب الوطني للسفر والسياحةمحمد راشد سيف الحسني

نجد االهليهمحمد راشد سيف الصوافي

شركه الوليد لالغذيه والخدمات المحدوده المسئوليهمحمد راشد سيف العوادي

كنتك العالمية ش م ممحمد راشد سيف الهذيلي

محمد بن راشد بن عامر القريني للتجارة والمقاوالتمحمد راشد عامر القريني

بي بي اكسبلوريشن ابسيلون ليمتدمحمد راشد عبدهللا المغيري

فالكون لالستثمارات السياحيهمحمد راشد عبدهللا الهاشمي

شركة شاهر المتحدة للتجارة والمقاوالتمحمد راشد علي الجهوري

(القيد مرهون  )لولو مسقط للتسوق السريع محمد راشد علي الحوسني

سويزمحمد راشد علي الزيدي

الرداء للمشاريع المحدودةمحمد راشد علي المرزوقي

بشائر الخليج للمشاريع والخدمات الفنيةمحمد راشد علي المقبالي

العربية اللوجستيةمحمد راشد علي الوهيبي

-ريتاج الدولية محمد راشد قدور المقبالي
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شركة التامين أألهليةمحمد راشد مانع الخنبشي

شركة  مسقط للغازاتمحمد راشد مبارك الهادي

مشاريع اإلنجاز للخدمات النفطيه الهادفهمحمد راشد محمد الحجري

مؤسسة المتميز الراقي الحديثةمحمد راشد محمد الراسبي

نسايم الحيل الوطنيةمحمد راشد محمد العامري

-شركة التسهيالت العصرية محمد راشد محمد الغيثي

قبس الطريق للتجارةمحمد راشد محمد الغيثي

الشركة الهولنديـة لالساسات ومعالجة الخرسانـة ش م ممحمد راشد محمد الكندي

شركة فيرتريدمحمد راشد محمد المقبالي

جلفار للهندسة والمقاوالتمحمد راشد محمد الهاجري

فالندرز درد جينغ كوربوريشنمحمد راشد هالل السعيدي

الشركة العمانية إلتصاالت المستقبلمحمد ربيع سالم الغيالني

في.سي تي سي آي بي - سي بي آند آي محمد ربيع مبارك القرطوبي

شركة بوراتا كوربوريشن ايس دي اين بي ايج ديمحمد رجب سالم بيت النظيف

دي اتش ال جلوبال فورورنج وشركاهمحمد رجب علي البلوشي

أنوار المجد المتحدة للطاقةمحمد رمضان بيريه البلوشي

شركة صيانة المعدات الثقيلة والتجارهمحمد زاهر خميس الهاشمي

شركة تقنيات االتصاالت الفضائيةمحمد زاهر زهران البوسعيدي

أنوار المجد المتحدة للطاقةمحمد زاهر عبدهللا الحراصي

زاهب لألغذيةمحمد زاهر ناصر الشريقي

شركة المها لما وراء البحارمحمد زايد الشين الجحافي

مركز سلطانمحمد زايد حميد السيابي

أنوار المجد المتحدة للطاقةمحمد زايد خليفه البحري

افيردا إلدارة النفاياتمحمد زايد خليفه البحري

-ربوع العرف للتجارة والمقاوالت  محمد زايد عبدهللا الهنائي

بنـك نـزوىمحمد زايد محكوم العدوي

كي سي اي ديوتج للطاقةمحمد زهران سالم المعني

الثبات القابضةمحمد زهير سالم الوهيبي

شركة بو بيان العالميه للتجارهمحمد سالم احمد المعشني

المتحدة لالسماكمحمد سالم العبد الوهيبي

شركة المها لما وراء البحارمحمد سالم جمعه الشقصي

شركة عمان لإلستثمارات والتمويلمحمد سالم جمعه العلوي

شركة بوراتا كوربوريشن ايس دي اين بي ايج ديمحمد سالم حسن عامرجيد

كي سي اي ديوتج للطاقةمحمد سالم حمد البدري

بتروجيت و شركائها- شركة المشروعات البترولية محمد سالم حمد الجنيبي

أضواء المعمور الذهبيةمحمد سالم حمد السيابي

أنوار المجد المتحدة للطاقةمحمد سالم حمد الغيالني
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في.سي تي سي آي بي - سي بي آند آي محمد سالم حمد القريني

شركة ميناء صحار الصناعيمحمد سالم حمد الكندي

جلفار للهندسة والمقاوالتمحمد سالم حمد الهاشمي

اوكسيدنتال مخيزنة فرع عمانمحمد سالم حمود العزري

شركة الصناعات العربية للدعم الفنيمحمد سالم حميد الخوالدي

أنوار المجد المتحدة للطاقةمحمد سالم حميد الهاشمي

جلفار للهندسة والمقاوالتمحمد سالم خادم الزرعي

الشركة العربية لتسويق السياراتمحمد سالم خلفان الجابري

شركة عمان لإلستثمارات والتمويلمحمد سالم خلفان الصباحي

أنوار المجد المتحدة للطاقةمحمد سالم خلفان الغفيلي

شركة الصناعات العربية للدعم الفنيمحمد سالم خلفان المعمري

ميشان لالستشارات االدارية والتجارة والخدماتمحمد سالم درويش البلوشي

اكسيالنس لوجينجمحمد سالم راشد البداعي

(عمان)الرسن وتوبرو وشركاه محمد سالم راشد البطيني

شركة مزون لأللبانمحمد سالم راشد السعيدي

التسنيم للمشاريع المحدودةمحمد سالم راشد المشرفي

النبع للتموين واالعاشة والخدماتمحمد سالم زاهر المحذوري

البروج لتقنية المعلوماتمحمد سالم سعود الرواحي

الحديثة للخدمات النفطيةمحمد سالم سعيد الحجري

شركة نخل لإلنماء والتعميرمحمد سالم سعيد الحراصي

العمانية للمناولة األرضيةمحمد سالم سعيد الحوسني

أنوار المجد المتحدة للطاقةمحمد سالم سعيد الصبيحي

بتروجيت و شركائها- شركة المشروعات البترولية محمد سالم سعيد العريمي

قوس اإلنصهار للتقنية والخدماتمحمد سالم سعيد العويسي

محمد بن سالم بن سعيد الغداني للتجارةمحمد سالم سعيد الغداني

البيانات لخدمات التكنلوجيا الحديثة ش م ممحمد سالم سعيد المشايخي

جلفار للهندسة والمقاوالتمحمد سالم سعيد المياحي

مشاريع القمرمحمد سالم سليمان الكندي

جودة بحر العرب للتجارةمحمد سالم سيف الرواحي

هوادونغ عبري إلنشاءات الطاقةمحمد سالم سيف العبري

ابهار المتكاملةمحمد سالم سيف المصلحي

في.سي تي سي آي بي - سي بي آند آي محمد سالم سيف المطروشي

شركة المشروعات البترولية واالستشارات الفنية بتروجيتمحمد سالم عبدهللا البادي

الشركة العامة للسياراتمحمد سالم عبدهللا الحارثي

-عمان - وذرفورد لمعدات الزيت للشرق األوسط محمد سالم عبدهللا الحارثي

الوجهه لالستثمار السياحي واالدارةمحمد سالم عبدهللا الحسني

شركة السرين العالمية للتجارة والمقاوالتمحمد سالم عبدهللا الخالدي
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عزت وشريكة الدولية لألعمال التجاريــــةمحمد سالم عبدهللا الرشيدي

-عمان - ديسكون الهندسية محمد سالم عبدهللا الهاشمي

التسنيم للمشاريع المحدودةمحمد سالم عبيد الحبسي

شركة الحسن الهندسيةمحمد سالم عبيد المعمري

الشركة الصينية ألنابيب البترول والهندسة المحدودةمحمد سالم علي الجنيبي

شركة الخدمات الفنية الخاصةمحمد سالم علي الخالدي

شركة عمان لإلستثمارات والتمويلمحمد سالم علي الصواعي

أوكيو للمصافي والصناعات البتروليةمحمد سالم علي الفارسي

ع م.م.شركة شليم النفطيه  شمحمد سالم علي المشايخي

الشركة العمانية الخضراء للخرسانة الجاهزةمحمد سالم علي الناعبي

مؤسسة عمر بن سعد بن علي عنفين قمصيت للتجارةمحمد سالم غميل النعيمي

البنك الوطني العمانيمحمد سالم مبارك الريامي

مشاريع شمس االتحاد الدوليةمحمد سالم محمد البادي

أنوار المجد المتحدة للطاقةمحمد سالم محمد الزكواني

البنك الوطني العمانيمحمد سالم محمد العاصمي

أبراج لخدمات الطاقةمحمد سالم محمد العلوي

العرفان لألعمالمحمد سالم محمد الفارسي

شركة بهوان الهندسيةمحمد سالم محمد الفراجي

مناظر مجان الدوليةمحمد سالم محمد القصابي

شركة صحوة هيماءمحمد سالم محمد المعمري

شركه بن سيف لهندسه الميكانيكامحمد سالم محي الدين بن سيف

أنوار المجد المتحدة للطاقةمحمد سالم محيل المعمري

نجد االهليهمحمد سالم مرهون الفرقاني

جلفار للهندسة والمقاوالتمحمد سالم مسلم العبيدي

شركة الحسن الهندسيةمحمد سالم معيوف البلوشي

ركن اليقين العالميةمحمد سالم مفتاح الجهوري

عمان للبيانات الرقميةمحمد سالم ناصر الحارثي

شركة خدمات فحص معدات حقول النفطمحمد سالم ناصر العمري

الشركة األهلية للصناعات التحويليةمحمد سالم ناصر المعمري

شركة كهرباء مجانمحمد سالم هاشل القليعي

القرية الهندسيةمحمد سالم يعقوب البوسعيدي

جنان البشائرمحمد سبيت رمضان الشحي

اينكوللهندسةوالتصنيع والتجارةوالمقاوالت المدنيةمحمد سبيع سبع الجنيبي

المواسم االربعة المتحدهمحمد سبيل حاج حمود البلوشي

العمانية للمناولة األرضيةمحمد سرحان علي الحضرمي

درة المناطق تضامنيةمحمد سعود راشد الراسبي

ابراج الشرقية العالميةمحمد سعود سعيد الوهيبي
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أنوار المجد المتحدة للطاقةمحمد سعود علي البلوشي

شركة الرسن توبرو االلكتروميكانيكيهمحمد سعود محمد الحبسي

تطوير منتجات اللبانمحمد سعيد احمد الشنفري

داية العالميةمحمد سعيد احمد حومدي الصيعري

مؤسسة مقشن الحديثة للتجارةمحمد سعيد احمد مسن

أنوار المجد المتحدة للطاقةمحمد سعيد الحبشي السريحي

شركة المنصور الدوليةمحمد سعيد الدوده الحرسوسي

الريادة المتميزة للمقاوالت ش م ممحمد سعيد أحمد الشيباني

أنوار المجد المتحدة للطاقةمحمد سعيد أحمد العبري

شركة المثلث الماسي المتحدةمحمد سعيد جمعان عكعاك

تالل النسور مسقط العقاريةمحمد سعيد جمعه الزدجالي

ظفار للسياراتمحمد سعيد جمعه العنقودي

تضامنية/ شركة أبن الحوت للتجارة محمد سعيد حارب الدرعي

العالمية للشبكة التجاريةمحمد سعيد حديد بيت مرغوب

شمال الحارة القديمة للتجارةمحمد سعيد حماد الهنائي

شرف دي جيمحمد سعيد حمد الجهوري

الشركة الوطنية االولى لخدمات التشغيل والصيانةمحمد سعيد حمد السيابي

المها للصناعات الغذائيةمحمد سعيد حمد الشبلي

وزارة القوى العاملةمحمد سعيد حمد العريمي

شـركة دبليـو جي تــاولمحمد سعيد حمد المحروقي

شركة الرسن توبرو االلكتروميكانيكيهمحمد سعيد حمد النعماني

أنوار المجد المتحدة للطاقةمحمد سعيد حمد الهنداسي

بتروجيت و شركائها- شركة المشروعات البترولية محمد سعيد حمدان الجنيبي

فرع مسقط- اوكسيدنتال عمان انكربوريتد محمد سعيد حميد العاصمي

شركة ابو حاتممحمد سعيد خالد الوهيبي

المجد للتقنية والمشاريع تضامنيةمحمد سعيد خصيب الشبلي

/مشاريع السلسلة المتصلة محمد سعيد خلفان الجلنداني

أبراج لخدمات الطاقةمحمد سعيد خميس المجرفي

برج عمانمحمد سعيد خميس المخاشني

نزهة انظار الخابورة للتجارةمحمد سعيد زاهر السعيدي

الطاؤوس للخدمات الصناعيهمحمد سعيد سالم االسماعيلي

أبراج لخدمات الطاقةمحمد سعيد سالم البادي

شركة كهرباء مزونمحمد سعيد سالم الحجري

جلفار للهندسة والمقاوالتمحمد سعيد سالم الساعدي

نساىم البريمي لالعمال الراىدةمحمد سعيد سالم الشملي

ماجد الفطيم هايبرماركتسمحمد سعيد سالم الشنفري

الي عمان لتكوير خام الحديد?شركة محمد سعيد سالم الغافري
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فرع عمان- ليمتد  (عمان)بي ايه إي سيستمز محمد سعيد سعيّد التوبي

مطاعم ال داودمحمد سعيد سعيّد الهاشمي

مجموعه سعود بهوانمحمد سعيد سليـّم العبري

جلفار للهندسة والمقاوالتمحمد سعيد سليم الهاشمي

العالمية للشبكة التجاريةمحمد سعيد سليمان البحري

الشركه الوطنيه للتمويلمحمد سعيد سليمان الرواحي

شركة الفالحيمحمد سعيد سليمان الكيومي

جلفار للهندسة والمقاوالتمحمد سعيد سليمان المعمري

ركن اليقين العالميه للنفط والغازمحمد سعيد سليمان الوائلي

أنوار المجد المتحدة للطاقةمحمد سعيد سنجور الرواحي

مرباط لألعمال محمد سعيد سهيل المعشني

العالمي لخدمات الشحن واللوجستياتمحمد سعيد سيف الجابري

مؤسسة خدمات االمن والسالمةمحمد سعيد سيف المعمري

الشوامخ للخدمات النفطيةمحمد سعيد شطيط الجنيبي

شركه سوجكس عمانمحمد سعيد شغيل العبري

رياض السوامح للتجارةمحمد سعيد شكيل البادي

المجموعة العمانية الدوليةمحمد سعيد شنون الحبسي

الشركة الدولية لخدمات الحاسب االليمحمد سعيد صالح المعشري

صالله اوفرسيزمحمد سعيد عبدالعزيز الرواس

رواسي جبل حفيت  للتجارهمحمد سعيد عبدهللا البوسعيدي

البروج لتقنية المعلوماتمحمد سعيد عبدهللا الروشدي

اشراقات الهجاري محمد سعيد عبدهللا السعيدي

جال للخدمات الهندسيةمحمد سعيد عبدهللا المعني

اتحاد الصرح العالمية ش م ممحمد سعيد عبيد البدواوي

غنتوت للنقل والمقاوالت العامةمحمد سعيد علي الراسبي

شركة المرابط العمانيةمحمد سعيد علي العيسائي

قبس الطريق للتجارةمحمد سعيد علي الغيثي

رأس الجنز للضيافةمحمد سعيد علي الغيالني

(جينتكو  )الشركة العامة للتجارة والكهرباء محمد سعيد علي غواص

أنوار المجد المتحدة للطاقةمحمد سعيد ماجد اليحيائي

اتحاد الخليج المميزةمحمد سعيد محمد البادي

الشركة العمانية الدارة المطاراتمحمد سعيد محمد البريكى

شركة تنمية نفط عمانمحمد سعيد محمد البريكي

الخط اآللي للتجارةمحمد سعيد محمد الجابري

الذكاء الهندسي للخدمات والتجارةمحمد سعيد محمد الحجري

نجد االهليهمحمد سعيد محمد الحريزي

مركز الهندسة القيمةمحمد سعيد محمد الخروصي
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المداد العلمي لألستشارات الهندسيةمحمد سعيد محمد الذهلي

شركة مزون لأللبانمحمد سعيد محمد الراسبي

شركة الرسن توبرو االلكتروميكانيكيهمحمد سعيد محمد الرواحي

شركة كهرباء مجانمحمد سعيد محمد السعدي

سعود بهوان للسياراتمحمد سعيد محمد العبري

شركة طيران السالممحمد سعيد محمد العبري

مشاريع محمد سعيد العمراني للتجارةمحمد سعيد محمد العمراني

التقنيات الصناعية والطاقةمحمد سعيد محمد الكعبي

عين العمق للتجارةمحمد سعيد محمد اللمكي

السهم الحديثةللتجارة والمقاوالتمحمد سعيد محمد المالكي

جلفار للهندسة والمقاوالتمحمد سعيد محمد المرزوقي

تشاينا ايليفنث لإلنشاءات الكيميائيةمحمد سعيد محمد المعمري

مزون الشرق الوطنية تضامنيةمحمد سعيد محمد النوفلي

بيّنات المتحدةمحمد سعيد محمد النوفلي

النجم البراق للمقاوالتمحمد سعيد محمد الهنائي

المدار اللوجستية للخدمات البحرية والتجاريةمحمد سعيد محمد الوهيبي

المجموعة العمانية الدوليةمحمد سعيد محمد اليعربي

البشائر للحوم محمد سعيد محمد حموت الشحري

فلج الروضة للتجارةمحمد سعيد مرهون المعمري

الشاملة للتجارة والتجهيزاتمحمد سعيد مسعود قطن

محالت و مخبز شاطىء صحارمحمد سعيد مصبح الفارسي

مشاريع سلوت الوطنيهمحمد سعيد ناصر الشكيلي

مؤسسة الحبي للتجارة والمقاوالتمحمد سعيد ناصر الصبحي

تالل مسقط للتاجير والنقلمحمد سعيد ناصر العامري

الهيئة العامة للمياهمحمد سعيد ناصر اللمكي

الميار الدولية للمقاوالتمحمد سعيد ناصر المعولي

بتروجيت و شركائها- شركة المشروعات البترولية محمد سعيد هالل المشايخي

بيكر هيوزمحمد سالم خميس الوائلي

الطيران العمانيمحمد سلطان حمد البوسعيدي

شركة ورلي عمان للهندسةمحمد سلطان سعيد المرهوبي

شركة عمان لإلستثمارات والتمويلمحمد سلطان سيف المحروقي

شركة الخدمات الخاصة لحقول النفطمحمد سلطان علي البوسعيدي

براعم الغبرة العصريةمحمد سلطان علي الساعدي

البركة للخدمات النفطيةمحمد سلطان محمد الراشدي

أبراج لخدمات الطاقةمحمد سلطان محمد المنجي

تيكنيكاس ريونداز دايوو ش م ممحمد سلوم حمد الجنيبي

الصقر لما وراء البحارمحمد سلوم خصيب الرحبي
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الغالبي العالمية للهندسة والمقاوالتمحمد سلوم صقر المسلمي

شركة الخدمات الفنية الخاصةمحمد سليّم حمد الزيدي

قوافي الشامخات للتجارة والمقاوالتمحمد سليم سالم المغيري

شركة الصناعات العربية للمشاريعمحمد سليم سالم الناعبي

شركة بهوان الهندسيةمحمد سليم صالح المحيجري

المجموعة العمانية الدوليةمحمد سليمان اسحاق البلوشي

جلفار للهندسة والمقاوالتمحمد سليمان أحمد التوبي

اسرار الظاهر للتجارةمحمد سليمان أحمد المعولي

أنوار المجد المتحدة للطاقةمحمد سليمان حمود السيابي

ماجد الفطيم هايبرماركتسمحمد سليمان حميد الكلباني

مشاريع أبو لونامحمد سليمان خلفان الرواحي

مسقط العالمية للشحن والتخزين ش م ممحمد سليمان خلفان الريسي

شركه الشنفرى لاللمنيوممحمد سليمان خميس البريكي

شركة المها لما وراء البحارمحمد سليمان دعموص الحراصي

الي عمان لتكوير خام الحديد?شركة محمد سليمان راشد المقبالي

المشاريع الهندسيه المتحدهمحمد سليمان راشد أمبوسعيدي

مؤسسة محمد بن سليمان الحضرمي للتجارةمحمد سليمان سالم الحضرمي

شركة الصناعات العربية للمشاريعمحمد سليمان سالم الشكيلي

هضاب الباطنه الهندسيةمحمد سليمان سالم الفارسي

شركة الرقة العالمية للتجارةمحمد سليمان سيف الشعيلي

مؤسسة راحة البال المتحدةمحمد سليمان سيف الشقصي

الشركة الوطنية العمانية للهندسة واالستثمارمحمد سليمان ضحي البادي

تغليف للصناعاتمحمد سليمان عبدهللا البلوشي

كردي للتجارةمحمد سليمان عبدهللا الشامسي

شركة مسقط لتوزيع الكهرباءمحمد سليمان عبدهللا الشكيلي

اكسيالنس لوجينجمحمد سليمان عبدهللا القصابي

الجبال الراسخة الحديثة للتجارة والمقاوالت ش م ممحمد سليمان عبيد الغافري

الطيران العمانيمحمد سليمان علي الخضوري

اي بي بي ام الخليجمحمد سليمان علي العزري

مؤسسة أبو موسي للتجارة والمقاوالتمحمد سليمان علي المفرجي

النجمة الملكية العالميةمحمد سليمان محمد الريامي

البيت االخضرمحمد سليمان محمد الريسي

روائع مسقط المتحدةمحمد سليمان محمد العاصمي

قالع جرنانمحمد سليمان محمد العمري

البورة العالمية للتجارةمحمد سليمان محمد الكندي

اوكسيدنتال مخيزنة فرع عمانمحمد سليمان مسلم العامري

العربية اللوجستيةمحمد سليمان مطر العوفي



الجهةاالسم  

الرابطة الطيفية للحلول التجارية ش م ممحمد سيف حمد المحرمي

/شركة البانوش المتحدة للتجارةمحمد سيف حميد البادي

اينكوللهندسةوالتصنيع والتجارةوالمقاوالت المدنيةمحمد سيف خميس الروشدي

تشاينا ايليفنث لإلنشاءات الكيميائيةمحمد سيف راشد الغيثي

شركة تنمية نفط عمانمحمد سيف سالم البلوشي

أنوار المجد المتحدة للطاقةمحمد سيف سالم العبري

ناشيونال أويل ول فاركو مسقطمحمد سيف سالم الكمياني

شركة عمان شابورجيمحمد سيف سرحان السيابي

شركة المشروعات البترولية واالستشارات الفنية بتروجيتمحمد سيف سعيد الحامدي

افضل لحلول النفط والغازمحمد سيف سليمان الغنيمي

شركة النهضة و ساجر للحلول البيئيةمحمد سيف صخر البوسعيدي

شركه النبع للخدماتمحمد سيف عبدهللا الوهيبي

جلفار للهندسة والمقاوالتمحمد سيف علي المعمري

بهجة الشهباء الشامخةمحمد سيف غصين أمبوسعيدي

اطياب للخدمات الفنيةمحمد سيف محمد األغبري

مؤسسه إبراء للخدمات التجاريةمحمد سيف محمد الحضرمي

مسار الضوء للتجارةمحمد سيف محمد الغيثي

جلفار للهندسة والمقاوالتمحمد سيف محمد المقبالي

مشاريع العهد المميزةمحمد سيف مسلم الكلباني

شركة أرجوان شاطئ مسقطمحمد شامس أحمد المدحاني

شركة تنمية نفط عمانمحمد شامس كهالن البطاشي

شركة المطاعم السياحية العالميةمحمد شامس مبارك الحمادي

وسط الرميلة العالميةمحمد صالح احمد المخمري

اثير الشرق األوسطمحمد صالح حمد الكاسبي

شركة االمتياز للمشاريع والتوريدات الهندسيةمحمد صالح راشد الشيدي

المكتب الوطني للسفر والسياحةمحمد صالح سالم السالمي

أوكيو للمصافي والصناعات البتروليةمحمد صالح سليم المخيبي

مجموعة شركات الزمانمحمد صالح سليمان البلوشي

سيارات الوطيهمحمد صالح سيف األغبري

الجداف الهندسيةمحمد صالح سيف الجلنداني

شركة الرسن توبرو االلكتروميكانيكيهمحمد صالح عبدهللا المسكري

ترك عمان الشماليةمحمد صالح عبدهللا اليحيائي

مجيس للخدمات الفنيةمحمد صالح عزان الحضرمي

شركة كيب ايست وشركاهممحمد صالح عيسى البلوشي

بي بي أو بلسمحمد صالح محمد الراشدي

الفردان للتطوير العقاريمحمد صالح محمد الطارشي

القدرة الطبيةمحمد صباح أحمد الزدجالي



الجهةاالسم  

تيكنيكاس ريونداز دايوو ش م ممحمد صبيح محمد الجنيبي

اطياب للخدمات الفنيةمحمد طالب خلفان الرواحي

الوجهه لالستثمار السياحي واالدارةمحمد طالب سلمان العجمي

شركة المقاوالت المصريه فرع مسقطمحمد طالب شامس البلوشي

تغليف للصناعاتمحمد طالب عبدهللا البلوشي

منتجع برالجصهمحمد طالب محمد الحمداني

في.سي تي سي آي بي - سي بي آند آي محمد طالب محمد المعمري

برزمان الوطنيةمحمد عاقب سالم النعماني

المركز العماني للطالء الصناعيمحمد عامر سالم السعيدي

شركة خدمات النفط المتكاملة المحدودةمحمد عامر سعيد الحراصي

بنك مسقطمحمد عامر سلطان الحجري

التسنيم للمشاريع المحدودةمحمد عامر عمير الشيباني

مؤسسه إبراء للخدمات التجاريةمحمد عامر ناصر السعدي

سعود بهوان للسياراتمحمد عباس عبدالكريم الميمني

مشاريع اطالل الواديمحمد عبدالحميد لشكران البلوشي

خدمات نقل البضائع ش م ممحمد عبدالرحمن سيف السعدي

سيح السرية للهندسةمحمد عبدالرحمن عبدهللا البلوشي

أوكيو لشبكات الغازمحمد عبدالرحمن علي البلوشي

النادي الثقافيمحمد عبدالرحمن علي قرط 

شركة الكساء الدوليةمحمد عبدالرحمن مصطفى البلوشي

جلفار للهندسة والمقاوالتمحمد عبدالرحيم سبيل البلوشي

المركز الوطني للطاقةمحمد عبدالرزاق محمد البلوشي

شـركة شـل العمـانية للتسويقمحمد عبدالرسول علي البلوشي

العلعالن للتجارهمحمد عبدالرسول غالم البلوشي

شركة ورلي عمان للهندسةمحمد عبدالعزيز عبدهللا الكندي

خط المعلوماتمحمد عبدالعزيز علي الشيزاوي

شركة بهوان الهندسيةمحمد عبدالغني بيرمحمد البلوشي

شركة المطاعم السياحية العالميةمحمد عبدالقادر محمد البلوشي

الهيئة العامة للمياهمحمد عبدالكريم جمعه الزدجالي

تي إم كي مصنع الخليج الدولي لألنابيبمحمد عبدهللا ابراهيم البلوشي

الشركة العمانية للخدمات اللوجستية المتكاملةمحمد عبدهللا ابراهيم البلوشي

اينكو الدقم للصناعاتمحمد عبدهللا أحمد الحبسي

القرية الهندسيةمحمد عبدهللا أحمد الوشاحي

محمد بن عبدهللا بن بخيت الذهلي للتجارةمحمد عبدهللا بخيت الذهلي

أنوار المجد المتحدة للطاقةمحمد عبدهللا جبر الكندي

خط المعلوماتمحمد عبدهللا جمعه 

بساط مسندم للتجارةمحمد عبدهللا جمعه البلوشي
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موسي عبدالرحمن حسن وشركاهمحمد عبدهللا جمعه البلوشي

اتحاد الصرح العالمية ش م ممحمد عبدهللا جمعه المزروعي

شركة يونيكاي وشركائهامحمد عبدهللا حارب الدرمكي

أبراج لخدمات الطاقةمحمد عبدهللا حمد البرواني

مشاريع المسافر الوطنيةمحمد عبدهللا حمد الحارثي

شركة الشرق والغربمحمد عبدهللا حمود العامري

أنوار المجد المتحدة للطاقةمحمد عبدهللا حميد الضوياني

شركة نابورس لخدمات الحفر بي فيمحمد عبدهللا خالد الوهيبي

مؤسسة  كهرباء الداخلية محمد عبدهللا خلفان الحديدي

شركة الخدمات الفنية الخاصةمحمد عبدهللا خلفان الصباحي

الخدمات  االلكترونية والميكانيكية ش م ممحمد عبدهللا خلفان المعمري

فيوليامحمد عبدهللا خلفان المقيمي

الشركة  العمانية للضيافةمحمد عبدهللا خليفه الحجري

المجموعة العمانية الدوليةمحمد عبدهللا خميس الرئيسي

منتجع برالجصهمحمد عبدهللا خميس السيابي

التسنيم للمشاريع المحدودةمحمد عبدهللا خميس المعمري

أفق البحار للتجارةمحمد عبدهللا راشد الراسبي

بيت البرندة لالعمال التجاريهمحمد عبدهللا راشد الزعابي

شركة مياه الواحةمحمد عبدهللا راشد الكلباني

نجم الشمال للخدمات المالحية ش م ممحمد عبدهللا سالم البوسعيدي

الحلول الطبية األفضلمحمد عبدهللا سالم الحارثي

امجاد الفليج للتجارةمحمد عبدهللا سالم الرواحي

أنوار المجد المتحدة للطاقةمحمد عبدهللا سالم الساعدي

الشركة الدولية لخدمات الحاسب االليمحمد عبدهللا سالم الفارسي

شركه كاريليون علويمحمد عبدهللا سالم القصابي

في.سي تي سي آي بي - سي بي آند آي محمد عبدهللا سالم الكلباني

مستشفى خط الحياةمحمد عبدهللا سالم النعماني

شركة الرسن توبرو االلكتروميكانيكيهمحمد عبدهللا سبيل البلوشي

شركة بهوان للمقاوالتمحمد عبدهللا سعيد الجلنداني

اتحاد الصرح العالمية ش م ممحمد عبدهللا سعيد المزروعي

شركه كاريليون علويمحمد عبدهللا سلطان البوسعيدي

الرسيل العصرية للتجارة والمقاوالت محمد عبدهللا سلطان الشامسي

منتجع برالجصهمحمد عبدهللا سلمان البوسعيدي

في.سي تي سي آي بي - سي بي آند آي محمد عبدهللا سليمان البلوشي

أبراج لخدمات الطاقةمحمد عبدهللا سليمان الغريبي

جلفار للهندسة والمقاوالتمحمد عبدهللا سيف السعيدي

المجموعة العمانية للطيرانمحمد عبدهللا سيف المعمري
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شركة عمان شابورجيمحمد عبدهللا عتيق بيت عتيق

مؤسسة االجادة الوطنية للتجارةمحمد عبدهللا علوي برهام باعمر

المؤسسة العامة للمناطق الصناعيةمحمد عبدهللا علي البريكي

شركة اسكان للمقاوالتمحمد عبدهللا علي البلوشي

مشاريع صحار العمالقة للتجارة والمقاوالتمحمد عبدهللا علي البلوشي

مشاريع الميس الحديثةمحمد عبدهللا علي الرواحي

الغالبي العالمية للهندسة والمقاوالتمحمد عبدهللا علي الشحي

شركة النهضة العمانيةمحمد عبدهللا علي العجمي

امداد الباطنة لخدمات البيئةمحمد عبدهللا علي العجمي

كيفر للعوازلمحمد عبدهللا علي القائدي

شركة صور للخرسانة الجاهزة ش م ممحمد عبدهللا علي المشرفي

بيكر هيوزمحمد عبدهللا عمر باحجاج

جلفار للهندسة والمقاوالتمحمد عبدهللا عوض المرهون

المجموعة الوطنية للخدمات األمنيةمحمد عبدهللا غابش المعمري

ماجد الفطيم هايبرماركتسمحمد عبدهللا كنين القرطوبي

شركة أحمدي للتجارةمحمد عبدهللا مبارك الحبسي

الجسارمحمد عبدهللا مبارك العامري

ماجد الفطيم هايبرماركتسمحمد عبدهللا مبروك الخصيبي

الشركة العامة للسياراتمحمد عبدهللا محمد البلوشي

التسنيم للمشاريع المحدودةمحمد عبدهللا محمد الجعفري

التسنيم للمشاريع المحدودةمحمد عبدهللا محمد الحجري

شركة الخدمات الفنية الخاصةمحمد عبدهللا محمد الحضرمي

أساور للتطوير العقاريمحمد عبدهللا محمد الشقصي

شركة الخدمات الفنية الخاصةمحمد عبدهللا محمد العبري

غريب لالستشارات الهندسيةمحمد عبدهللا محمد العوفي

األمين للمخازن والتبريدمحمد عبدهللا محمد المحفوظي

أنوار المجد المتحدة للطاقةمحمد عبدهللا محمد المسكري

الشركة الوطنية العمانية للهندسة واالستثمارمحمد عبدهللا محمد موقد الشحي

مستشفى النجمه للعنايه الطبيهمحمد عبدهللا منصور الحضرمي

بنك مسقطمحمد عبدهللا ناصر الوهيبي

جلفار للهندسة والمقاوالتمحمد عبدهللا هالل الشهومي

شركة كوريا موريا للتجارةمحمد عبدهللا يحيى الرحبي

عمان لتطوير المنطقة االقتصاديةالخاصة بالدقممحمد عبدالمجيد عبدالجليل الهوتي

الطيران العمانيمحمد عبدالمجيد محمد الزدجالي

مكتب فاطمة المعمرية للمحاماة واالستشارات القانونيةمحمد عبدالملك سالم السيابي

المداد العلمي لألستشارات الهندسيةمحمد عبدالمنعم علي الخروصي

جلفار للهندسة والمقاوالتمحمد عبدالهادي خميس العبري
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شركة ورلي عمان للهندسةمحمد عبدالوهاب سليمان البوسعيدي

بي بي اكسبلوريشن ابسيلون ليمتدمحمد عبدالوهاب عبدالكريم البلوشي

الشركة العمانية للتنمية السياحيةمحمد عبدالوهاب محمد الخصيبي

رمال الصحراء للنفط والغازمحمد عبدون حميد الوهيبي

/شركة البانوش المتحدة للتجارةمحمد عبيد خميس البادي

شركة المقاوالت المصريه فرع مسقطمحمد عبيد سالم الغافري

 م0 م 0شركة غزال الخضراء للتجاره  ش محمد عبيد سالم المقبالي

الشركة العمانية لمحطة الحاويات العالميةمحمد عبيد سلمان العلوي

شركة خدمات  التموين المتكاملةمحمد عبيد شنون العبيداني

شركة مزون لأللبانمحمد عبيد علي المنعي

في.سي تي سي آي بي - سي بي آند آي محمد عبيد مبارك البلوشي

األولى العالمية للمشروعاتمحمد عبيد محمد الحكماني

أنوار المجد المتحدة للطاقةمحمد عبيد مفتاح الشكيلي

روح البداوة للتجارةمحمد عبيد نقي العويسي

الطيف للصناعات الهندسية والهياكل المعدنيةمحمد عتيق عبيد النعيمي

شركة الخدمات الفنية الخاصةمحمد عجيدان صالح الزرعي

العربية اللوجستيةمحمد عدوم سعيد المغيري

بتروفاك اي اند سي عمانمحمد عدي حمود البطاشي

في فرع ُعمان.ميتسوي إي اند بي ميدل إيست بيمحمد عرفه محمد الحارثي

مشاريع محمد عزيز التجاريةمحمد عزيز محمد العوفي

الطاؤوس للخدمات الصناعيهمحمد عصام أشرف البلوشي

محمد عصام للمقاوالتمحمد عصام نصرالدين 

شركة ريسوت لالسمنتمحمد عقيل سالم باعمر

الشركه الدوليه للمعدات الثقيلهمحمد علوي محمد الغيالني

الشركة العامة للسياراتمحمد علي بطي اليعقوبي

شركة عمان لإلستثمارات والتمويلمحمد علي جمعه العلوي

كي سي اي ديوتج للطاقةمحمد علي حسن البلوشي

الجازر لخدمات النفط والتجارةمحمد علي حمد الجابري

الشركة العمانية القابضة لخدمات البيئةمحمد علي حمد الكلباني

البروج لتقنية المعلوماتمحمد علي حمدان الضباري

منتجع برالجصهمحمد علي حميد التوبي

أنوار المجد المتحدة للطاقةمحمد علي خلفان الحمراشدي

شركة المطاعم السياحية العالميةمحمد علي خلفان السيابي

سيمنسمحمد علي خميس الجهوري

مجوهرات الدانةمحمد علي خميس الكاسبي

شركة مزون لأللبانمحمد علي راشد الصابري

غنتوت للنقل والمقاوالت العامةمحمد علي راشد المقبالي
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سويزمحمد علي زاهر البوسعيدي

شركه كاريليون علويمحمد علي زيد الجهوري

شركة المها لما وراء البحارمحمد علي سالم الجابري

شركة بهوان الهندسيةمحمد علي سالم الحوسني

مطاعم ال داودمحمد علي سالم الخالدي

مركز خدمات  التأمينمحمد علي سالم السيابي

شركة ميناء صحار الصناعيمحمد علي سالم الشيزاوي

الخط االزرق المتحدةمحمد علي سالم المقبالي

في.سي تي سي آي بي - سي بي آند آي محمد علي سالم المقبالي

مؤسسة محمد بن علي بن سالمين العجمي للتجارةمحمد علي سالمين العجمي

شركة عمان لإلستثمارات والتمويلمحمد علي سبيح المطاعني

حلقة الشرق للتجارة ش م ممحمد علي سعود العامري

المنزل للشقق الفندقيةمحمد علي سعود الكندي

الشركة الوطنية االولى لخدمات التشغيل والصيانةمحمد علي سعيد الحجري

شركة الخدمات الفنية الخاصةمحمد علي سعيد الراشدي

شركة دليل للنفطمحمد علي سعيد العبري

شركة عمان لإلستثمارات والتمويلمحمد علي سعيد العريمي

الصفاء لألغذيةمحمد علي سعيد جعبوب

زاهب لألغذيةمحمد علي سيف الجابري

ارض الكهرباء للتجارة والمقاوالتمحمد علي سيف الجابري

سيارات الوطيهمحمد علي سيف الشامسي

مركز الهندسة القيمةمحمد علي سيف العبري

شركة عمان لإلستثمارات والتمويلمحمد علي سيف النجيدي

شركة الفليج للتجارة و المقاوالت ش م ممحمد علي عامر البطاشي

مشاريع الماردي الوطنية التجاريةمحمد علي عبدهللا الجعفري

مصنع الحسن للمفاتيح الكهربائيه ش م ممحمد علي عبدهللا المدحاني

أنوار المجد المتحدة للطاقةمحمد علي عبدهللا المشايخي

الخدمات العالمية المتميزةمحمد علي عبيد السيابي

في.سي تي سي آي بي - سي بي آند آي محمد علي علي الشيزاوي

أبراج لخدمات الطاقةمحمد علي عمر الكلباني

الشمس والرمال المميزةمحمد علي فليح آل حسان الشمري

شركة الحسن الهندسيةمحمد علي قمبر العجمي

مؤسسة المرداس الحديثةمحمد علي مبارك المعولي

نجد االهليهمحمد علي محسن باعمر

جلفار للهندسة والمقاوالتمحمد علي محمد البرواني

شركة الصناعات العربية للدعم الفنيمحمد علي محمد الرئيسي

مؤسسه محمد بن علي بن محمد الشحيمحمد علي محمد الشحي
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الشركة العمانية لألبراجمحمد علي محمد الشحي

نجد االهليهمحمد علي محمد الشكيلي

مجموعة الصيرمحمد علي محمد الغطريفي

رمال الصحراء المتنقلة للتجارةمحمد علي محمد المحروقي

سي بي أند آي أوروبا بي فيمحمد علي محمد المعمري

مؤسسة سالم بن مسلم بن بخيت صوناخ للتجارةمحمد علي مراد البلوشي

شركة بهوان الهندسيةمحمد علي مراد البلوشي

الشركة العمانية للغاز الطبيعي المسالمحمد علي ناصر الشيباني

قبس الطريق للتجارةمحمد علي ناصر العيسائي

زاهب لألغذيةمحمد علي ناصر اليحيائي

اضواء البله للتجارهمحمد علي نوريه البلوشي

رمال الصحراء للنفط والغازمحمد علي هالل الغفيلي

ماجد الفطيم هايبرماركتسمحمد عماني زائد النبهاني

الشركة العمانية الدارة المطاراتمحمد عمبر سالم القناعي

جلفار للهندسة والمقاوالتمحمد عنبر حميد العلوي

المدينة لتطوير الفنادق والمنتجعاتمحمد عوض احمد الشنفري

منتجع البليدمحمد عوض رجب شروبه

الشركة العمانية للنطاق العريضمحمد عوض محمد بامخالف

(شركة منطقة حرة)األشعاع للشحن اللوجستي محمد عيد محمد المعمري

كي بي أم جيمحمد عيسى بودوك البلوشي

رامز العالميةمحمد عيسى خليفه الراجحي

شركة الخدمات الفنية الخاصةمحمد عيسى عبيد الحبيشي

بنك صحار الدوليمحمد عيسى محمد البلوشي

شركة تنمية نفط عمانمحمد عيسى محمد العجمي

بنك ظفارمحمد عيسى موسى الميمني

افيردا إلدارة النفاياتمحمد غافل حمود السيابي

الشركة العامة للسياراتمحمد غالب منصور الشنفري

شركة المفاتيح الكهربائية المتطورة ش م ممحمد غريب عبدهللا الهاشمي

.فرع مسقط . هاليبورتون ورلدوايد المحدوده  محمد غيث محمد المزاحمي

امجاد لالستشارات الهندسيةمحمد فاضل راشد البطاشي

م0م 0ش 0كلية صور الجامعيهمحمد فايل صالح العريمي

أنوار المجد المتحدة للطاقةمحمد فائل حمدان الجنيبي

انجاز العالمية للسفر والسياحةمحمد فائل راشد الزرعي

الفردوس للمشاريع المتميزة ش م ممحمد قاسم عبدهللا الحمادي

مسقط للتمويلمحمد قاسم مبارك البلوشي

الشركة العامة للسياراتمحمد قضيب مانع المعمري

النجمة الملكية العالميةمحمد الل بخش غالم علي 
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أوكيو لالستكشاف واالنتاجمحمد مالك محمد المسكري

البجعة الدوليةمحمد مبارك ثاني الهاروني

هوثورن مسقط العالمية ش م ممحمد مبارك جمعه بهوان المخيني

الشركة العمانية إلدارة النقل والطرقمحمد مبارك خلفان السناني

شركة ابراج البريمي للتجارة.محمد مبارك خميس 

نجد االهليهمحمد مبارك سعيد الربعاني

مؤسسة العديلي العصرية للتجارة والمقاوالتمحمد مبارك سعيد الروشدي

شركة الخدمات الخاصة لحقول النفطمحمد مبارك سعيد العريمي

وادي القصب العالمية تضامنيةمحمد مبارك عبدهللا المعمري

القمر للحديد والصلبمحمد مبارك عبيد الدهماني

فرع مسقط- اوكسيدنتال عمان انكربوريتد محمد مبارك علي الساعدي

شركة صور للصناعات الحديثةمحمد مبارك علي المخيني

الشركة المتخصصة لتخليص الجمركيمحمد مبارك محمد المعمري

جلفار للهندسة والمقاوالتمحمد مبارك مرهون المعمري

الصفاء لألغذيةمحمد مبخوت سعيد معكوف زعبنوت

شركة الهاجري للتجارةمحمد مبروك سعيد الشعشعي

بنك عمان العربيمحمد محسن حبيب اللواتي

الكواكب العربية للتجارة والتسويقمحمد محفوظ خلفان المحرمي

تصاميم لإلنشاءاتمحمد محمد راشد السعدي

شركه درايه للخدمات والتموينمحمد محمد عبدهللا 

ناهدة للمشاريع والمقاوالت والتشييدمحمد محمود خميس البلوشي

شركة ابو لبيب للتجاره والمقاوالتمحمد محمود رمضان البلوشي

شركة بهوان الهندسيةمحمد محمود عبدهللا الحسيني

البنك االهليمحمد محمود محمد الرئيسي

الطيران العمانيمحمد محمود محمد الشيذاني

دي أس أيه أركيتكس الدوليةمحمد مراد حسن البلوشي

البنك الوطني العمانيمحمد مراد محمد 

البنك االهليمحمد مرتضى محمد 

البنك الوطني العمانيمحمد مرتضى محمد اللواتي

الريف ش م ممحمد مرزوق بخيت الرحبي

شركة المدينة للخدمات اللوجستيةمحمد مرزوق راشد الريسي

شركة المطاحن العمانيةمحمد مرهون زايد الحجي

شركة المشاريع الكبيرةمحمد مرهون سالم الحمر بن كثير

التيرا مسقطمحمد مرهون علي الكيومي

أبراج لخدمات الطاقةمحمد مسعود راشد الشريقي

الجذور المتميزة للتجارةمحمد مسعود سيف الشقصي

أنوار المجد المتحدة للطاقةمحمد مسعود عبدهللا الجامودي
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شركة جوهرة دارس للتجارة و المقاوالتمحمد مسعود عبدهللا السليماني

أنوار المجد المتحدة للطاقةمحمد مسعود مبارك السليماني

شركة بهوان الهندسيةمحمد مسلم بخيت عمريت ثوعار

أنوار المجد المتحدة للطاقةمحمد مسلم خلفان المحيجري

أبراج لخدمات الطاقةمحمد مسلم سالم المفرجي

أنوار المجد المتحدة للطاقةمحمد مسلم علي الشرياني

عمان للبيانات الرقميةمحمد مصبح حسن المبيحسي

صقور صفنان للتجارة والمقاوالت محمد مصبح حمود البراشدي

مشاريع نسور المعبيله للتجارهمحمد مصبح حميد الصالحي

النصر للتجارة والمقاوالتمحمد مصبح درويش الصالحي

شركة اسكان للمقاوالتمحمد مصبح صالح السعدي

مشاريع خط الحيل المتكاملةمحمد مصبح علي الجهوري

شركه سوجكس عمانمحمد مطر حمد المحروقي

شركة تنمية نفط عمانمحمد منصور جمعه العنقودي

الشوامخ للخدمات النفطيةمحمد منصور راشد المحروقي

شركة صيانة المعدات الثقيلة والتجارهمحمد مهنا سالم الهنائي

الشراع البحرى المميز للتجارة والمقاوالتمحمد موسى عبدهللا البلوشي

أنوار المجد المتحدة للطاقةمحمد موسى عبدهللا التوبي

الشرق االوسط لحلول  الموارد البشريةمحمد موسى علي الرجيبي

الهيئة العامة للمياهمحمد ناصر أحمد الراجحي

/سهول الحبيبه للتجارة محمد ناصر بطي الدرعي

شركة ابو حاتممحمد ناصر حمد المحروقي

كي بي أم جيمحمد ناصر حمود الرواحي

مجموعه سعود بهوانمحمد ناصر حمود القاسمي

التسنيم للمشاريع المحدودةمحمد ناصر حنون الحرسوسي

جى فور أس للحلول االمنيةمحمد ناصر خلف الهنائي

جلفار للهندسة والمقاوالتمحمد ناصر خلفان الحارثي

الشركة الوطنية للحفريات والخدمات ش م ممحمد ناصر خميس العمري

شركة جاسترونوميكا للتجارة العامةمحمد ناصر سالم الكيومي

بنك العز االسالميمحمد ناصر سعيد الحبسي

المتحدة الكهروميكانيكيةمحمد ناصر سعيد الريامي

شركة النيزك للخدمات اللوجستية والتجارةمحمد ناصر سعيد المنذري

عميد الباطنة للمشاريع الحديثةمحمد ناصر سلطان الربيعي

المجموعة العمانية الدوليةمحمد ناصر سليمان الراشدي

شرف للخدمات المالحية وشركاهمحمد ناصر سليمان اللمكي

شركة مزون لأللبانمحمد ناصر سيف السعدي

شركة الجبل األخضر إلدارة الفنادق والمنتجعاتمحمد ناصر سيف الشريقي
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شركة الخدمات الفنية الخاصةمحمد ناصر صالح الخميسي

أنوار المجد المتحدة للطاقةمحمد ناصر علي العريمي

جلفار للهندسة والمقاوالتمحمد ناصر علي العلوي

مرتفعات ريما الشاملة للتجارةمحمد ناصر محفوظ الجنيبي

جلفار للهندسة والمقاوالتمحمد ناصر محمد الحارثي

الغالبي العالمية للهندسة والمقاوالتمحمد ناصر محمد الحراصي

الرموز الوطنيةمحمد ناصر محمد الخروصي

شركة بهوان الهندسيةمحمد ناصر محمد العلوي

التكنولوجيا المتطوره لخدمات الفحصمحمد ناصر محمد العميري

أنوار المجد المتحدة للطاقةمحمد ناصر محمد القصابي

جلفار للهندسة والمقاوالتمحمد ناصر محمد المبيحسي

المؤسسة العامة للمناطق الصناعيةمحمد ناصر محمد المعولي

القمر للحديد والصلبمحمد ناصر محمد المكتومي

التموين المتحدةمحمد ناصر مسلم الكاسبي

جلفار للهندسة والمقاوالتمحمد نبهان سيف القرني

الشركة العمانية لألبراجمحمد هاني داود البحراني

أوكيو لشبكات الغازمحمد هدوب علي الغيالني

االدراك العالمية للتجارةمحمد هديب سويد الغداني

شركة الصدر للتجارةمحمد هالل حمد المسكري

الشركة الدولية لخدمات الحاسب االليمحمد هالل عبدالرحمن الخروصي

جلفار للهندسة والمقاوالتمحمد هالل علي االسماعيلي

أبراج لخدمات الطاقةمحمد هالل عيسى اليحمدي

أنوار المجد المتحدة للطاقةمحمد هالل محمد الرواحي

الطاؤوس للخدمات الصناعيهمحمد هالل محمد الهاشمي

كنتز اوفرسيزمحمد هالل مسعود الجابري

حبروتمحمد وليد علي البلوشي

شركة بهوان الهندسيةمحمد وني عامر الوهيبي

خط المعلوماتمحمد ياسر محمد الجابري

شركة البروج العالميهمحمد يحيى احمد الفارسي

شركة الرسن توبرو االلكتروميكانيكيهمحمد يحيى حسن الفارسي

التقنية الرباعيةمحمد يحيى حميد النعماني

تالل الخبيب الجديدة للتجارة والمقاوالتمحمد يحيى سالم العبدلي

الشركة الصينية ألنابيب البترول والهندسة المحدودةمحمد يحيى سعيد العامري

أنوار المجد المتحدة للطاقةمحمد يحيى عبدهللا السيابي

شركة الرسن توبرو االلكتروميكانيكيهمحمد يحيى عيسى الرواحي

جلفار للهندسة والمقاوالتمحمد يعقوب حمود السيابي

أنوار المجد المتحدة للطاقةمحمد يعقوب محمد الهنائي
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التاريخ المتكامل للتجارة والنقل البريمحمد يوسف ابراهيم البلوشي

الراسبيمحمد يوسف سالم البلوشي

أوكيو للمصافي والصناعات البتروليةمحمد يوسف سليمان الحمادي

شركة الرسن توبرو االلكتروميكانيكيهمحمد يوسف شاهين البلوشي

الطاؤوس للخدمات الصناعيهمحمد يوسف محمد البراشدي

القمر للحديد والصلبمحمد يوسف محمد العجمي

شركه الشنفرى لاللمنيوممحمد يونس خميس البدوي

شركة مسقط للعلبمحمد يونس يوسف العامري

الهندسة المتخصصة ش م ممحمداسماعيل اياد اسماعيل الرصاصي

الطاؤوس للخدمات الصناعيهمحمدالدره سالم مبارك العبري

الشمس الالمعه الوطنية للتجارة والمقاوالت.محمدسعد محمد حسين 

شركة بهوان الهندسيةمحمدمهدي حسن عبدهللا العجمي

وهرة للتجارة والمقاوالتمحمود ابراهيم خميس الشيزاوي

م0 م0مركز مكه للتسوق ش محمود ابراهيم عبدهللا العجمي

الشركة العمانية الهندية للسمادمحمود احمد سليمان الريامي

مؤسسه إبراء للخدمات التجاريةمحمود أحمد سالم الرحبي

سعيد الشامسي للتجارةمحمود أحمد سالم المرشودي

محمود الحكماني للتجارةمحمود أحمد علي الحكماني

شركة مسقط الوطنية للتطوير واالستثمارمحمود أحمد يوسف الرواحي

الشركة العمانية الهندية للسمادمحمود بدر سعود أمبوسعيدي

ظالل المعبيلة المتميزةمحمود جوهر بالل الخالدي

وكالة آشا لإلعالن والتسويقمحمود حارب سيف الحوسني

أنوار فنجاء الحديثةمحمود حمد المر الدغيشي

شركة ابو حاتممحمود حمد جريو الجحافي

هيل إنترناشونال لإلستشارات الهندسيةمحمود حمد سالم العبري

المجموعة العمانية الدوليةمحمود حمد سليمان الفوري

مؤسسه إبراء للخدمات التجاريةمحمود حمد علي المعدي

(جينتكو  )الشركة العامة للتجارة والكهرباء محمود حمدان سالم الهاشلي

الشوامخ للخدمات النفطيةمحمود حمدان سيف البلوشي

جلفار للهندسة والمقاوالتمحمود حميد بخيت المعمري

فايكنج ُعمان لخدمات حقول النفطمحمود حميد سالم الشعيلي

شركة عمان لإلستثمارات والتمويلمحمود حميد محمد الراسبي

شركة الحسن الهندسيةمحمود خادوم فاضل الغافري

الشركة العمانية القابضة لخدمات البيئةمحمود خالد خيله العامري

تشاينا ايليفنث لإلنشاءات الكيميائيةمحمود خصيب درويش المعمري

هيئة المنطقة االقتصاديه الخاصة بالدقممحمود خلفان حمود العاصمي

شركة الخدمات الفنية الخاصةمحمود خلفان خميس العزرى
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جلفار للهندسة والمقاوالتمحمود خلفان خميس الهنائي

بنك ظفارمحمود خلفان صالح الجرداني

شركة كهرباء مزونمحمود خلفان ناصر الحضرمي

شركة مثلث الخليج العربي المتحدةمحمود خليفه حامد الراشدي

شركة تنمية نفط عمانمحمود خميس حميد البوسعيدي

شركة أحمدي للتجارةمحمود خميس سالم المخيني

البنك االهليمحمود خميس سالمين الرحبي

العمانية للمناولة األرضيةمحمود خميس سليـّم الشكيلي

شركة أحمدي للتجارةمحمود خميس عبدهللا البلوشي

أوكيو للمصافي والصناعات البتروليةمحمود خميس عبدهللا المقبالي

جلفار للهندسة والمقاوالتمحمود خميس علي البلوشي

شركة تاركتمحمود خميس محسن الحراصي

شركة عمان شابورجيمحمود خميس محمد الهنائي

شركة تنمية نفط عمانمحمود خميس مصبح الكلباني

التسنيم للمشاريع المحدودةمحمود درويش خميس الصالحي

الشركة العمانية للصهاريجمحمود راشد حمد الهنائي

أنوار المجد المتحدة للطاقةمحمود راشد خلف الخاطري

إرسال للنقل السريعمحمود راشد علي البادي

شركة الدقم للخدمات الفنية المميزةمحمود راشد علي الجابري

عمان- شركة شل للتنمية  محمود زاهر حمود الهنائي

شركة البروج العالميهمحمود زاهر سعيد الغافري

مشاريع كينونه درب التبانةمحمود زهران علي الذهلي

عمان لتطوير المنطقة االقتصاديةالخاصة بالدقممحمود سالم خلفان الجرداني

البروج لتقنية المعلوماتمحمود سالم خلفان الحارثي

نجد االهليهمحمود سالم سعيد العبري

الحديثة للخدمات النفطيةمحمود سالم سويدان الهنائي

شركة ورلي عمان للهندسةمحمود سالم سيف البطاشي

شركة النبع القابضةمحمود سالم صالح الرحبي

بي بي أو بلسمحمود سالم عامر الصبحي

اكسيالنس لوجينجمحمود سالم عبدهللا العلوي

الحديثة للخدمات النفطيةمحمود سالم علي الحجري

الشوامخ للخدمات النفطيةمحمود سالم مسعود الخاطري

التسنيم للمشاريع المحدودةمحمود سالم مسلم الصبحي

طلبات للخدمات اإللكترونية والتوصيلمحمود سبيل علي الزدجالي

همائل العاصمة للتجارةمحمود سبيل نصيب البلوشي

شركة المقاوالت الوطنية للنقل والتوزيعمحمود سعود علي الحضرمي

أنوار المجد المتحدة للطاقةمحمود سعيد جمعه الهاشمي
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النورس الالمع للتجارة والمقاوالتمحمود سعيد جمعه اليحيائي

جلفار للهندسة والمقاوالتمحمود سعيد حمد المعولي

هود وشركاؤهمحمود سعيد درويش العامري

دستور المجدمحمود سعيد راشد الدرعي

شركة الصناعات العربية للمشاريعمحمود سعيد راشد السوطي

جلفار للهندسة والمقاوالتمحمود سعيد سالم الصالحي

مسقط للتمويلمحمود سعيد سالم الصبيحي

المجموعة العمانية الدوليةمحمود سعيد طوير التوبي

شركة مزون لأللبانمحمود سعيد علي الراشدي

المؤسسة العامة للمناطق الصناعيةمحمود سلوم راشد المسكري

أنوار المجد المتحدة للطاقةمحمود سليم حمد العلوي

النبع للتموين واالعاشة والخدماتمحمود سليمان صالح البلوشي

جاناتا للشرق األوسط ش م ممحمود سليمان ضاعن الوهيبي

شركة الرسن توبرو االلكتروميكانيكيهمحمود سيف سعود العامري

أنوار المجد المتحدة للطاقةمحمود صالح جمعه الراجحي

خالد بن سعيد بن سالم الوهيبي للتجارةمحمود صالح سبيل البلوشي

المجموعة العمانية الدوليةمحمود صالح ناصر السعدي

سيمنسمحمود صبيح خلفان أوالدثاني

صوغاتمحمود عبدالرسول عبدهللا البلوشي

شركة مجان للشحن والنقلياتمحمود عبدهللا بخيت الحوسني

القمر للحديد والصلبمحمود عبدهللا حارب القطيطي

أنوار المجد المتحدة للطاقةمحمود عبدهللا حمدان البلوشي

الجسارمحـمود عبدهللا سعيد المحروقي

أوكيو للمصافي والصناعات البتروليةمحمود عبدهللا سليم السناني

أنوار الهوب للتجارةمحمود عبدهللا سليمان العامري

الزهراء الدولية لجلب األيدي العاملةمحمود عبدهللا سليمان العجمي

بروسيس انسترومنتمحمود عبدهللا سليمان القيوضي

أبراج لخدمات الطاقةمحمود عبدهللا شغيل المصلحي

.فرع مسقط . هاليبورتون ورلدوايد المحدوده  محمود عبدهللا محمد الصابري

التسنيم للمشاريع المحدودةمحمود عبدهللا محمد الفارسي

شركة صحار لاللمنيوممحمود عبدهللا ناصر الحوسني

سيح السرية للهندسةمحمود عبدهللا نصيب السعدي

كي سي اي ديوتج للطاقةمحمود عبدهللا هالل المحروقي

شركة عمان للحوض  الجافمحمود عبيد محمد البويقي

شركة رموز الرستاق للتجارة محمود علي حمود الغافري

شركة الصناعات العربية للمشاريعمحمود علي حميد الشبيبي

محمد بن جامع بن اسماعيل للتجارةمحمود علي حميد الفارسي
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هوادونغ عبري إلنشاءات الطاقةمحمود علي خلفان المجرفي

خدمات الخليج للبتروكيماويات  والتجارةمحمود علي سالم الغافري

دبليو اس اتكنس الدولية وشركاهمحمود علي عبدهللا الهاشمي

معمر للتصميم واالستشارات الهندسيةمحمود علي عبدهللا الهديفي

شركة الرسن توبرو االلكتروميكانيكيهمحمود علي محمد الناصري

(القيد مرهون  )لولو مسقط للتسوق السريع محمود عيد مطر البلوشي

جلفار للهندسة والمقاوالتمحمود عيسى محمد الفارسي

شركة نابورس لخدمات الحفر بي فيمحمود عيسى محمد الفليتي

مؤسسة سالم بن مسلم بن بخيت صوناخ للتجارةمحمود غانم سالم الريامي

شركة شناص لتوليد الكهرباءمحمود قاسم عبدهللا الحمادي

شركة الخدمات الفنية الخاصةمحمود مبارك سالم السعيدي

أنوار المجد المتحدة للطاقةمحمود مبارك محمود البلوشي

شركة مزون لأللبانمحمود محمد حمد الجامودي

سيح السرية للهندسةمحمود محمد حمد الهنائي

جلفار للهندسة والمقاوالتمحمود محمد حميد الصالحي

تضامنية/ الكرم الذهبية محمود محمد خليفين الخميسي

الخليجيه لخدمات الطاقهمحمود محمد سالم الجهضمي

شركة المشروعات البترولية واالستشارات الفنية بتروجيتمحمود محمد سالم السعيدي

الشوامخ للخدمات النفطيةمحمود محمد سعيد الشيباني

اللمسات الماهره للتجارهمحمود محمد سالم البحري

شركة الخدمات الفنية الخاصةمحمود محمد سليّم الحسينى

نافون الدوليةمحمود محمد سليمان البهالني

الشركة العامة للسياراتمحمود محمد سليمان الحضرمي

شركة عمان شابورجيمحمود محمد سليمان المعمري

الزنبقة البيضاء للتجارةمحمود محمد سيف العامري

سيح السرية للهندسةمحمود محمد سيف القويطعي

ترك عمان الشماليةمحمود محمد سيف الهنائي

يتي لتطوير السياحة ش م ع ممحمود محمد عبدالرحمن الزدجالي

غنتوت للنقل والمقاوالت العامةمحمود محمد عبدهللا البوسعيدي

الكوادر لمعدات وخدمات النفطمحمود محمد عبدهللا الوائلي

(القيد مرهون )شركة المزيونة للمياة المعدنية محمود محمد عبدالواحد الحمداني

الطريق المثاليمحمود محمد عبود العزري

شركة مزون لأللبانمحمود محمد علي الهنداسي

فرع مسقط- اوكسيدنتال عمان انكربوريتد محمود محمد علي الوهابي

الشركة العمانية لألبراجمحمود محمد علي بني عرابة

شركة بهوان الهندسيةمحمود محمد فاضل العلوي

الشرق األوسط لخدمات التأمينمحمود محمد مبارك السيفي
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أبراج لخدمات الطاقةمحمود محمد مسعود آل خليفين

شركة اريج للزيوت النباتية ومشتقاتهامحمود مصبح جميع الراشدي

ش م م< مصنع العذيبة)صندوق تقاعدشرطةعمان السلطانيةش م ممحمود مصبح موسى الشبيبي

بنك صحار الدوليمحمود مطر مسعود الحمسعيدي

مكارم خزان للخدمات الهندسيةمحمود ناصر خنفور الجنيبي

شركة النهضة و ساجر للحلول البيئيةمحمود ناصر سعيد المشايخي

شركه سوجكس عمانمحمود ناصر سعيد النبهاني

فوزيه حسن للتجارهمحمود ناصر سيف السليمي

أنوار المجد المتحدة للطاقةمحمود ناصر علي المعولي

جلفار للهندسة والمقاوالتمحمود نبيل محمود الزدجالي

غنتوت للنقل والمقاوالت العامةمحمود يوسف مخلوق الراسبي

شركة مزون لأللبانمختار خليفه محمد الهنائي

شركة الخطمه للنقليات و التجارةمختار سيف صالح الدرعي

دار الطموح للمشاريعمختار محمد سعيد الجامودي

شركة عمان لإلستثمارات والتمويلمختار موسى مختار الصقري

أنوار المجد المتحدة للطاقةمخلد خميس راشد الراجحي

شركة المها لما وراء البحارمخلد سالم ثاني الرواحي

شركة الرسن توبرو االلكتروميكانيكيهمخلد سالم عبدهللا القتبي

شركة بهوان الهندسيةمخلد يوسف مخلوق الراسبي

بنك صحار الدوليمدثر عبدهللا خادوم العجمي

الشركة العمانية لألبراجمدثر محمد سالم العيسري

جلفار للهندسة والمقاوالتمدرك سالم ناصر البدري

ماكوثاري جلوبالمدرك ناظم سعيد الرواحي

التمدن للتطويرمدى محمد سعود الرواحية

الطاؤوس للخدمات الصناعيهمديمه سالم ناصر المعمرية

شركه الرواحي الدوليهمدين خلفان راشد السيابي

شركة المثلث الماسي المتحدةمدين سليمان رمضان مجزح

شركة أحمدي للتجارةمدين هالل سالم الغافري

أنوار المجد المتحدة للطاقةمذخور سليم مذخور الهاشمي

سويس بورت عمانمذكر راشد خلفان الشيذاني

في.سي تي سي آي بي - سي بي آند آي مراد احمد ابراهيم البلوشي

معهد التكنولوجيا التطبيقيةمراد دادمحمد ولي محمد 

شركة بلو دايت ش م ممراد عبدالرحمن موسى البلوشي

مشاريع تمكين العصرية مراد علي شاه مراد البلوشي

مشاريع مراد الزدجالي للتجارةمراد عيسى مراد الزدجالي

شـركة شـل العمـانية للتسويقمراد محمود أحمد البلوشي

الزواوي لتقنية الطاقة الهندسيةمراد نورمحمد مراد الهوتي
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 المحدودة44شركة آرا للبترول ُعمان بي مراد يوسف مصبح البلوشي

شركة المطاعم السياحية العالميةمرام عبيد خميس الحجرية

معهد النهضة للتدريبمرام مال هللا عبيد الحسنية

مستشفى الرفاعةمرام هالل حمد الفزارية

الوجهه لالستثمار السياحي واالدارةمرتضى احمد حسن العجمي

العامر لمواد الغاز العالمية.مرتضى محمد حسن فاضل 

الشركة العمانية إلعادة التأمينمرح حمد مبارك العلوية

زورق المغسر للتجارة والمقاوالتمرزوق عبيد سعيد الغفيلي

شركة شلمبرجر عمان وشركاهمرسي عبدهللا خميس السعدي

البوسعيدي و منصور جمال و شركاؤهم محامون و مستشارون في القانونمرشا حمد خميس الراشدية

(فرع عمان)فرع مسقط - سي اند الند دريلينج كونتراكتورز انك مرشد ابراهيم مبارك الريامي

شركة الرسن توبرو االلكتروميكانيكيهمرشد جمعه العبد الجرادي

شركة المنصور الدوليةمرشد راشد حمد الجنيبي

الشركة العربية للرصاصمرشد راشد سالم المفرجي

أرض النور لإلستثمارمرشد راشد عبيد الخصيبي

كي سي اي ديوتج للطاقةمرشد راشد مبارك العريمي

شركة مسقط لاللكترونياتمرشد سعيد مبارك البطاشي

المؤسسة العامة للمناطق الصناعيةمرشد سيف سعيد الذهلي

المجموعة العمانية الدوليةمرشد عبدالعزيز علي أكبر البلوشي

شركة الخدمات الفنية الخاصةمرشد عبدهللا سعيد الجبري

شركة المشاريع الكبيرةمرشد عبيد خميس الجنيبي

فوزيه حسن للتجارهمرشد علي راشد المسكري

اوكسيدنتال مخيزنة فرع عمانمرشد فاضل سعيد الريامي

شركة المهارات الدقيقة الدوليةمرشد يعقوب محمد الصبحي

الطيران العمانيمرعي سالم محمد البارحي

مؤسسه البيت القطني للتجاره مرفت سالم سعيد بيت بكور

الشركة الوطنية العمانية للهندسة واالستثمارمرهون حمود مرهون التوبي

شركه كاريليون علويمرهون سعيد عبيد الصقري

شموخ الحمراء للتجارهمرهون طالب سعيد الناصري

أنوار المجد المتحدة للطاقةمرهون عامر سالم أوالدثاني

شركه النبع للخدماتمرهون علي الذئب المقبالي

تالل العتكية للتجارةمرهون ناصر سالم الوهيبي

جبل الشعبانية للتجارةمرهونه خميس سالم العلوية

ربوع الفلج لإلنشاءات والتعميرمرهونه سعيد حمد الحامدية

جلفار للهندسة والمقاوالتمروان احمد محمود البلوشي

مصانع علي الشيهاني للمواد الغذائيةمروان أحمد خميس السعدي

الشركة الوطنية لمنتجات االلمنيوممروان أحمد شمل البلوشي
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الي عمان لتكوير خام الحديد?شركة مروان جمعه عبدهللا البلوشي

الزواوي لتقنية الطاقة الهندسيةمروان حمد جابر الراشدي

الي عمان لتكوير خام الحديد?شركة مروان حمد ناصر الجهوري

م0م0الحوقاني المتحدة شمروان حمدون خربوش الحبسي

الشركة العمانية الدارة المطاراتمروان حمود راشد المشرفي

اينكوللهندسةوالتصنيع والتجارةوالمقاوالت المدنيةمروان خليفه خميس السعدي

شركة محمد البرواني لخدمات النفطمروان خليفه علي الشكيلي

شركة مسقط الوطنية للتطوير واالستثمارمروان راشد سالم المعمري

انتصار لهندسة االطفاء والسالمة ش م ممروان سالم راشد الرديني

 ع0 ع 0 م 0شركة زجاج مجان     ش مروان سالم مبارك الجابري

أنوار المجد المتحدة للطاقةمروان سالم محمد الشكيلي

جلفار للهندسة والمقاوالتمروان سالم ناصر الخاطري

شركة بهوان الهندسيةمروان سبيت سعيد الغيالني

القمر للحديد والصلبمروان سعيد راشد المعمرى

جلفار للهندسة والمقاوالتمروان سعيد سالم الزيدي

شركة مزون لأللبانمروان سمير رجب بيت سمير

مشاريع مروان المحاربي للتجارةمروان سويد سالم المحاربي

حلول التصوير الحراري ش م ممروان سيف راشد المعمري

التسنيم للمشاريع المحدودةمروان سيف محسن المنجي

المجموعة العمانية الدوليةمروان سيف هاشل الحسني

جلفار للهندسة والمقاوالتمروان طالب يوسف الجابري

سي بي أند آي أوروبا بي فيمروان عبدهللا سعيد العلوي

شركه الوثبه العالميهمروان علي سعيد سمحان المسهلي

شركة الحسن الهندسيةمروان علي سيف الحوسني

شركة صاللة اللوجستية لخدمات الموانئ والمطاراتمروان عوض علي الرواس

أنوار المجد المتحدة للطاقةمروان مال هللا درويش الرواحي

شركة الخطمه للنقليات و التجارةمروان محسن ياقوت المحروقي

جلفار للهندسة والمقاوالتمروان محمد احمد الغزالي

شركة الخدمات الفنية الخاصةمروان محمد حميد القصابي

السهول المضيئةمروان محمد خلفان الخاطري

شركة الخدمات الفنية الخاصةمروان محمد خميس المنذري

سحائب بوشر للتجارةمروان محمد سيف الحمحامي

شركة الري الحديثةمروان محمد مبارك الجهضمي

شركة الكترومانمروان محمد مرهون الشريقي

الجنيبي العالمية للسياراتمروان مرهون جمعه الحبسي

أنوار المجد المتحدة للطاقةمروان مرهون سليّم الحكماني

األمان للمشاريع الفنية مروان مرهون سليمان المنذري
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الوجهه لالستثمار السياحي واالدارةمروان موسى عثمان البلوشي

شركة باعمر لخدمات حقول النفطمروان ناشر سعيد الدويكي

المجموعة العالمية لالعمالمروان ناصر خميس البوصافي

شركة إدارة منتجع المصنعةمروان هالل سعيد البلوشي

الميادين األربعةمروة حمد عبيد الحارثية

شركة الطبيب للخدمات الطبية والتجاريةمروة علي خلفان الهاشلية

شركة كهرباء المناطق الريفيهمروة علي سليمان الصبحية

المجموعة العمانية الدوليةمروه احمد محمد العلوية

بنك إتش إس بي سي عُمـــــــــانمروه أحمد محمد الحارثية

إوسان للخدماتمروه أحمدشاه اسماعيل البلوشية

أوان لتجارهمروه جمعه محمد الرجيبية

مدرسة صالله العالميه مروه حامد محمد الكثيرية

في.سي تي سي آي بي - سي بي آند آي مروه حبيب حسن البلوشية

باسقات الغبيراء للتجارةمروه حمد سيف الجهورية

الخوير للضيافة واالستثمارمروه خلفان خميس الهادية

الشركة العمانية للغاز الطبيعي المسالمروه خلفان محمد الكثيرية

ابراج العقر الذهبيه للتجارةمروه خميس زهران اإلسماعيلية

وكاالت مسقطمروه خميس سالم السنانية

الكفاءة للخدمات الصناعيةمروه زاهر محمد العلوية

احمد المغربي لتجاره العطورمروه سالم أحمد الشيدية

أم مهرة للتجارةمروه سالم عبدهللا الرحبية

الوجهه لالستثمار السياحي واالدارةمروه سالم علي الحوسنية

شركة بهوان الهندسيةمروه سعيد يحيى اإلسماعيلية

شركة بهوان الهندسيةمروه سلطان سيف العبرية

مشاريع المالبق الحديثةمروه سليّم سعيد اللويهية

الطاقة للمشاريع الحديثةمروه سيف سعيد الوردية

المجموعة العمانية العالمية للوجيستياتمروه صالح محمود الفارسية

النهضة للهندسه و البناءمروه عامر خلفان الجابرية

سهول نقصي للتجارة والمقاوالتمروه عبدهللا صالح الكيومية

مشاريع البطراني الشاملةمروه علي سعيد البطرانية

مستشفيات ومستوصفات بدر السماءمروه علي سليمان العامرية

أسواق هدايا بركاءمروه عمران بالل الهنائية

بيكر تيلي ام كي ام عمان لتدقيق الحساباتمروه عوض محمد بامخالف

شركه الساج االبيض للتجاره والمقاوالتمروه عيسى درمحمد الزدجالية

إدراج للتجارة العالميةمروه عيسى سالم البلوشية

المركز الوطني للطاقةمروه مبارك سليم المقبالية

شركه الشفق لالنشاءاتمروه محفوظ عامر البوسعيدية
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مؤسسة سبائك المدينة للتجارةمروه محمد علي رعفيت

شركة الشرق والغربمروه محمد محسن العميرية

فرع عمان - (عثمان احمد وشركاه )المقاولون العرب مروه مرهون عبدهللا الحبسية

مطاعم ال داودمروه ناصر حمد الحديدية

الشركة العمانية إلدارة النقل والطرقمروه ناصر سليمان العوفية

شركة بهوان الهندسيةمروى عوض علي المنذرية

طاؤوس لالنظمة الزراعيةمروى فاضل مبروك البريكية

الشركة العالمية لتقنية المعلوماتمروى محمد محمود البلوشية

شركة المطاعم السياحية العالميةمروى مصبح عبدهللا المالكية

اي بي بي ام الخليجمروى يعقوب ساعد الجهورية

شركة بهوان الهندسيةمريش عبيد حارب الدرعي

روابي الخليج الوطنيةمريم ابراهيم خميس البلوشية

القمر للحديد والصلبمريم ابراهيم محمد البلوشية

في.سي تي سي آي بي - سي بي آند آي مريم احمد علي البلوشية

النبع للتموين واالعاشة والخدماتمريم احمد مبروك البوسعيدية

شركة تنمية نفط عمانمريم أحمد صالح الزدجالية

المدرسة العصرية العالميةمريم أمين جواد الخابورية

شركة امواج ظفار المتحده للتجاره والمقاوالتمريم بخيت سعيد بيت جومع بن سلم

كي بي أم جيمريم بيروه محمد البلوشية

داية العالميةمريم جاسم مرزوق العجمية

بنك مسقطمريم جعفر محمدجواد العبدوانية

شركة الثريا للمياه والخدماتمريم جمعه حميد العزيزية

السالمة للمشاريع الرائدةمريم جمعه راشد العفارية

صالح بن سالم بن صالح  رياء للتجارهمريم جميل صالح برياء

النبع للتموين واالعاشة والخدماتمريم حسن علي الزدجالية

شركة عقيل بن احمد بن عقيل الكاف للتجارةمريم حسن مسلم المعشنية

ليالي السعدمريم حمد خدوم العجمية

البنك االهليمريم حمد سعود السيابية

الشركة العامة للسياراتمريم حمد سعيد البهلولية

نورس صحار الذهبي للتجارةمريم حمد سعيد الشافعية

الطموح لتقنية المعلوماتمريم حمد مبارك البلوشية

المحترف لألعمال المتحدةمريم حمد محمد الشبلية

المجموعة العمانية الدوليةمريم حمدان مسعود الحمدانية

اإلحساس اللوجستية و األعمالمريم حمدون سالم الدرعية

مؤسسة حميد بن ثابت الساعدي للتجارةمريم حميد سلطان الساعدية

داية العالميةمريم حميد محمد الشبلية

شركة االثنينمريم خصيب حسن القطيطية
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الجهوري العالميهمريم خصيب سالم األشخرية

مستشفيات ومستوصفات بدر السماءمريم خلفان سالم السعيدية

شركة االرض الدوليةمريم خلفان محمد المعمرية

شركه النبع للخدماتمريم خلفان مرهون التوبية

روائع مسقط المتحدةمريم خليفه سعيد الرواحية

صالح بن سالم بن خميس الساعدي للتجارهمريم خميس علي السنيدية

وزارة الصحةمريم خميس مبارك آل عبدالسالم

شركه النبع للخدماتمريم خميس مراد البلوشية

البيرق العالي الماسيمريم خميس ناصر الصالحية

اسواق انوار الخليجمريم درويش حسن العجمية

حراير البريمي للتجارةمريم راشد عامر الشكرية

أريام وادي العرشي للتجارةمريم راشد علي البادية

في.سي تي سي آي بي - سي بي آند آي مريم راشد علي المعمرية

نورس صحار الذهبي للتجارةمريم راشد محمد المقبالية

فهد اكسبريس للسفر والسياحةمريم رشيد شيرمحمد البلوشية

شركه نحيز للتجاره والمقاوالتمريم رمضان رجب بيت حصين

شركه النبع للخدماتمريم زايد تعيب الحبسية

وزارة التربيه والتعليممريم زايد سيف الحوسنية

ربيع الخليج الماسيمريم سالم أحمد المقبالية

سما صحم المتميزة للتجارةمريم سالم خميس البريكية

شركة االسراء المتحدة ش م ممريم سالم خميس المعولية

شركه االعداد العالميه للتجارهمريم سالم سهيل حاردان

مشاريع الكيان الحديثةمريم سالم شمبيه البلوشية

مستشفى النجمه للعنايه الطبيهمريم سالم عبدهللا الشحية

المنطقة الحره بصالله (االلبان )شركة عمان لمنتجات الحليب مريم سالم علي الراعية

شركة بوابة العرب المتحدةمريم سالم علي بالحاف

وزارة التربية والتعليممريم سالم مبارك المقبالية

الذكاء الهندسي للخدمات والتجارةمريم سالم محمد السليمية

المجموعة العمانية الدوليةمريم سالم مسعود المعشرية

مؤسسة غصن الحرير للتجارةمريم سالم مسلم البرعمية

طلة الخير للمشاريع التجارية تضامنيةمريم سالم ناجم الراسبية

شركة عمان لإلستثمارات والتمويلمريم سعيد حمد الكندية

بنك مسقطمريم سعيد خليفه الصوافية

البيت الريفي المميز للتجارةمريم سعيد سالم الشامسية

مرسى الشرق األوسط ش م ممريم سعيد سالمين الشيدية

ماجد الفطيم هايبرماركتسمريم سعيد عامر الغسانية

الشركة العمانية لدرفلة االلمنيوم ،مريم سعيد عبدهللا الصقرية
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جمال النرجس الحديثةمريم سعيد ناصر الذخرية

العالمية للشبكة التجاريةمريم سعيد ناصر الصارخية

المركز الرائد للتجارة ش م ممريم سلطان حمود البطاشية

القمة الشامخة لالعمالمريم سلطان حمود العيسرية

كي بي أم جيمريم سليم حسن البرام

(القيد مرهون  )لولو مسقط للتسوق السريع مريم سليم راشد العميرية

أضواء صحار العالميةمريم سليمان عبدهللا الالهورية

روضة أفكاري الخاصةمريم سيف سعيد الكلبانية

شهى للمــواد الغذائية والتوابلمريم سيف عيسى الغسانية

خيرات المعمور الشاملةمريم سيف فاضل الشعيلية

شركة جواهر الدهر للتجارة والمقاوالتمريم شنين تعيب الفزارية

الباشق الشاملةمريم شنين سعيد الكحالية

الوقاية و الخدمات العالميةمريم صالح خدابخش البلوشية

لولو للصرافةمريم صالح سالم الشحيمية

أشبيليه للخدمات العامهمريم صالح سالم المعولية

الشركة العمانية لالتصاالتمريم عامر حمد الحجرية

المركز الفنلندي الطبيمريم عامر علي الرقادية

عبدالعزيز واخوانهمريم عبدالرحيم اسماعيل المعمرية

بنك صحار الدوليمريم عبدالرسول أحمد البوعلي

شركه برادات مطرحمريم عبدالرضا مختار اللواتية

محسن حيدر درويشمريم عبدالغفور بيربخش الزدجالية

اعوان للمشاريع الماسيةمريم عبدالغفور ياسين البلوشية

مستشفى كيمز عمانمريم عبدهللا حمدان الوشاحية

شركه النبع للخدماتمريم عبدهللا رزيق الرحبية

الشرق االوسط لتدقيق الحساباتمريم عبدهللا سيف السلمانية

القدره العاليه للتجاره والمقاوالتمريم عبدهللا علي الفارسية

زهرة الطيب الذهبيهمريم عبدهللا غميل اليحيائية

سهول الفيحاء للتجارةمريم عبدهللا محمد الرئيسية

البنك االهليمريم عبدهللا محمد الشبلية

شركة الحصون الدولية ألستقدام األيدي العاملة ش م ممريم عبيد جمعه الفزارية

مستشفى جامعة السلطان قابوسمريم علي أحمد المقبالية

داية العالميةمريم علي جمعه العجمية

مشاريع الشاهر التجاريهمريم علي حمد السيابية

مركز الصفا للتسوق الحديثمريم علي حمد النقبية

العصر لالعمال الهندسية الكهربائيةمريم علي خميس القطيطية

العنقاء لخدمات حقول النفط و المقاوالتمريم علي دادرحمن البلوشية

مؤسسة سعيد بن حمد الهاشمي للتجارةمريم علي ذياب البكرية
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ارياف صحم المميزة للتجارة تضامنيةمريم علي سالم الحوسنية

شركة السيف الذهبي لالنشاء والتعميرمريم علي سالم الربيعية

شركة االثنينمريم علي سلمان القطيطية

مريم السريرية للتجارةمريم علي سيف السريرية

الشركة العمانية إلتصاالت المستقبلمريم علي هاشل السابعية

جوي الوكاس للصرافةمريم عمران عبدالرحمن الخروصية

العالمية للشبكة التجاريةمريم عوض عبدالرحمن البلوشية

بتروبالنمريم عيسى جان محمد الزدجالية

الوثاق الرائدةمريم عيسى حسين البلوشية

العالمية المتحدة لخدمات التأمينمريم الل بخش محمد البلوشية

خط البناء للتجارةمريم ماجد سعيد الوهيبية

اليافعي العالميهمريم مبارك سالم البلوشية

سالك العالميةمريم مبارك سعيد السليمانية

النجمة الملكية العالميةمريم مبارك مستهيل بيت باروت

البالتين العالمية للإلنشاءات المدنية والصناعيةمريم مبارك مفتاح المعمرية

شركه النبع للخدماتمريم مبروك مبارك الهدابية

شركة البروج العالميهمريم محمد احمد الفارسية

وزارة النفط والغازمريم محمد العبد الهاشمية

المركز الفنلندي الطبيمريم محمد حمد الشيبانية

أن أم سي للرعاية الصحيةمريم محمد خميس المخينية

نسيم رحب للتجارة والمقاوالتمريم محمد راشد المعمرية

ياس للصيدلة واألجهزة الطبيةمريم محمد راشد المنعية

شركه االتحاد الغربيه للتجارهمريم محمد رجب افصحيت الشحري

مركز عبدهللا العيسريمريم محمد زاهر الهنائية

ثمار السنين للتجارةمريم محمد سالم العلوية

شركة تنمية نفط عمانمريم محمد سيف الوهيبية

مشاريع بلد الثلج الحديثهمريم محمد صالح العجمية

الطاؤوس للخدمات الصناعيهمريم محمد صقر الخاطرية

صور لمنتجات البناءمريم محمد عبدالرحمن المقبالية

ألوان الجمال العالميةمريم محمد عزيز العجمية

شركه بن دبالن الحديثه للتجاره والمقاوالتمريم محمد عقيل باعلوي

شركه ألفا للكهرباء والمقاوالتمريم محمد علي باعمر

مريم بنت محمد فضل للتجارة.مريم محمد فضل شاند 

الحلول الدولية لتقنية المعلوماتمريم محمد قمبر العجمية

أعالي أسود للتجارةمريم محمد مصبح الكعبية

محمد وقاص امين الدوليةمريم محمد ناصر المقبالية

أكاديمية بي دبليو سيمريم محمد نور البكرية
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شمس الكون المميزة للتجارة مريم محمد هالل السالمية

مشاريع المسافر الوطنيةمريم مراد سالم البلوشية

مشاريع االرتقاء الفضية للتجارةمريم مرهون مسعود السديرية

زهور النرجس العالمية للتجارة ش م ممريم مسعود عبدهللا الشحية

شركة ظفار للحلول العالميهمريم مسلم أحمد تبوك

-هودج السالم للتجارة والمقاوالت مريم مصبح علي العمرانية

الباشق الشاملةمريم مهنا باروت الوشاحية

مدرسه ريدان الخاصهمريم ناجي عبدالقوي اليافعية

مؤسسة سعيد بن حمد الهاشمي للتجارةمريم ناصر ماجد المعمرية

محطه وادى حطاطمريم ناصر مبارك الجردانية

شركة الفضاء العالي للتجارة والمقاوالتمريم ناصر محمد العلوية

شركه النبع للخدماتمريم نصيب غريب البلوشية

عز عمان الهندسيةمريم نوربخش قادربخش البلوشية

أصائل السيب الجديدةمريم هديب محمد الفورية

مطاعم ال داودمريم هالل حمود المرجبية

ساس البناء العالميةمريم هالل خلفان الغيثية

الريادة للمشاريع المتقدمةمريم يعقوب حمدان النعمانية

شركه النبع للخدماتمريم يعقوب مبارك البلوشية

داية العالميةمريم يوسف عبدهللا العجمية

الشركة الدولية لخدمات الحاسب االليمريم يوسف عيسى الميمنية

الذكاء الهندسي للخدمات والتجارةمريم يوسف مراد العجمية

شركة خط الجزيمزمل محمد جمعه المعولي

شركة عمان للتسويق والخدماتمزن مرهون سالم المسكرية

شركة تنمية نفط عمانمزنة عبدهللا راشد الرحبية

مداوينا لتجارة المعدات الطبيةمزنه أحمد محفوظ الريامية

البنك الوطني العمانيمزنه جاويد عبدالقادر البلوشية

النور الساطع للمشاريع الذهبيةمزنه خلفان ناصر الناعبية

الشركة العمانية القابضة لخدمات البيئةمزنه راشد عبدهللا الهوتية

النبع للتموين واالعاشة والخدماتمزنه سالم سعيد األخزمية

داية العالميةمزنه سعيد سالم الغيثية

وزارة التربية والتعليممزنه طالب حميد الشكيلية

تجارة المحترفينمزنه علي حميد الطوقية

وزارة التربيه والتعليممزنه علي خميس الفضيلية

اسيل مسقطمزنه محمد خلفان المحمودية

النهضة للهندسه و البناءمزنه محمد دغيميل الحبسية

أزدية تريندز وشركاهممزنه محمد سليمان السليمانية

تنمية الشباب للخدمات واإلستثمارمزنه محمد قادربخش البلوشية
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التميمي والبرواني ومشاركوهم للمحاماةمزنه نبيل عبدهللا السعيد

شهى للمــواد الغذائية والتوابلمزنه يوسف خميس الحسنية

شركة نهضة الدقم للمساكنمزهر عبود عبدهللا الحجري

ابو إدريس البرطماني للتجارة والمقاوالتمزون حميد محمد البرطمانية

رمال حلة الجود للتجارةمزون خليفه مسعود السعدية

المركز الفنلندي الطبيمزون خميس محمد الشبلية

بيت الخبرة للمشاريع المتكاملة والتجارةمزون علي محمد المعمرية

شركه النبع للخدماتمسخوطه ضحي سويد الدويكية

العربية اللوجستيةمسعود جمعه سعيد الربعاني

جلفار للهندسة والمقاوالتمسعود جميل خميس الصالحي

الشوامخ للخدمات النفطيةمسعود حسين مسعود الخليلي

نسيم المسفاه للتجارةمسعود حسين مسعود العبري

أوكيو لالستكشاف واالنتاجمسعود حمد مسعود العلوي

أنوار المجد المتحدة للطاقةمسعود خلفان هدوب الرميمي

ويلبور للحلول المتكاملةمسعود خميس عامر الحنشي

أبعاد الدولية لإلستثمارمسعود ساعد مسعود الربعاني

شركه النبع للخدماتمسعود سالم راشد المحيجري

سراب الضاهره للتجاره.مسعود سعدهللا حارب 

بي جي بي لخدمات النفط والغازمسعود سعيد سعّيد الفزاري

أنوار المجد المتحدة للطاقةمسعود سعيد مسعود الفجراني

المطر للخدمات الهندسية والبنية التحتيةمسعود سعيد هويشل الربيعي

التسنيم للمشاريع المحدودةمسعود سقاط حميد الهطالي

مشاريع الجبلينمسعود سليم مسعود السعدي

شركة مطاحن صحارمسعود صالح سعيد السعيدي

التسنيم للمشاريع المحدودةمسعود صالح محمد الفرقاني

أنوار المجد المتحدة للطاقةمسعود عبدهللا حمود التوبي

مشاريع السمو المتحدةمسعود عبدهللا سالم الفزاري

شركة صيانة المعدات الثقيلة والتجارهمسعود عبدهللا مسعود المفرجي

الشركة العمانية لمحطة الحاويات العالميةمسعود علي شهمراد البلوشي

جلفار للهندسة والمقاوالتمسعود علي عامر البحري

المبتكر للنفط والغازمسعود علي مسعود الهذيلي

تاف لخدمات التشغيلمسعود عيسى احمد جعبوب

افيردا إلدارة النفاياتمسعود مبارك عبدهللا العلوي

شـركة شـل العمـانية للتسويقمسعود محاد سالم الكثيري

شركة معالم بركاء للتجارة ش م ممسعود ناصر سيف اليحمدي

كاموسات مسقطمسعود ناصر مسعود المقبالي

هال للخدمات والمقاوالتمسعود نزار مسعود المسلمي
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شركة الحسن الهندسيةمسلم احمد سعيد ثوعار

شركة وادي رونب المتحده للتجارة والمقاوالت مسلم احمد سهيل عامرجيد

تاف لخدمات التشغيلمسلم احمد علي اليافعي

أركان لإلنشاءاتمسلم أحمد عثمان البلوشي

صقر المديرهمسلم حمد حمدان المعمري

ويلبور للحلول المتكاملةمسلم حميد حمد الدرعي

جلفار للهندسة والمقاوالتمسلم خلفان مبروك الهاشمي

(فرع عمان)فرع مسقط - سي اند الند دريلينج كونتراكتورز انك مسلم راشد مسلم العامري

شركة المها لما وراء البحارمسلم سالم حمد العبدلي

اثير الجزيرة العربية للتجارة والمقاوالتمسلم سالم حمدون البرطماني

أنوار المجد المتحدة للطاقةمسلم سالم ناصر المحروقي

خدمات الخليج للبتروكيماويات  والتجارةمسلم سعيد سالم الحوسني

(المنطقة الحرة بصالله )شركة بن هالبي للتجارة العامة مسلم سعيد سالم العامري

الشركة الوطنية العمانية للهندسة واالستثمارمسلم سعيد محمد العمري

لفاليا مسلم سعيد مسلم مسن الكثيري

شركة عمان شابورجيمسلم سلطان سالم السعيدي

أنوار المجد المتحدة للطاقةمسلم سليم مسلم الحبسي

شركة احقاف ظفار للتجارة والمقاوالت توصيةمسلم سهيل مسلم قطن

مؤسسه وادي توسنات للتجارهمسلم ضويهر سالم الكثيري

أوكيو لالستكشاف واالنتاجمسلم عبدهللا محمد الرواحي

داية العالميةمسلم عبدالمنعم مسلم العامري

الشركة الوطنية العمانية للهندسة واالستثمارمسلم علي محمد العمري

شركة الوجود لخدمات النفطمسلم علي مسلم الحمر

الشهاب الملتهب للتجارة و المقاوالتمسلم عيد مسلم العامري

شركة تاركتمسلم مبخوت نحيس زعبنوت

اإلنشاءات الوطنية العالمية مسلم مبروك مسلم جداد

داية العالميةمسلم محسن صابر بيت مهومد

الشركة العامة للسياراتمسلم محمد أحمد الكثيري

جمعية الرحمة لرعاية األمومة والطفولةمسلم ناصر مسلم الحمراشدي

مصنع النخبة للمنتجات االسمنتيةمشاعل مبارك أحمد المحرزية

آرا للبترول واألستكشاف واألنتاجمشاعل محمد حمد الوهيبية

الطير الملكي للتجارةمشعل سالم سعيد اليحيائي

الخليج لالنشاءات الحديديةمشعل سالم عوض الكلباني

شركة الزهراء لخدمات المطاراتمشعل عبدهللا راشد البدوي

جلفار للهندسة والمقاوالتمشعل غاصب عبيد المشرفي

مشعل العالميه لالستثمارمشعل غريب سعد الجنيبي

هيئة المنطقة االقتصاديه الخاصة بالدقممشعل محمد ناصر الصارمي
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بي اس اي مارين قلهاتمشعل وني سعيد الراشدي

نور المدينة للتنمية والتطويرمشعل يعقوب مراش الشهيمي

شركة يونيكاي وشركائهامشهاب حمد مشهاب الحسني

شركة بهوان الهندسيةمصبح جعروف ربيع الدرعي

صروح المدينة الرائدة للتجارة والمقاوالت ش م ممصبح حميد سعيد الشبلي

باخرة السالم للمقاوالت ش م ممصبح خلفان مصبح الراشدي

اتحاد الصرح العالمية ش م ممصبح خليفه مصبح المعمري

جلفار للهندسة والمقاوالتمصبح راشد عبدهللا الخاطري

جلفار للهندسة والمقاوالتمصبح سعيد حمود البداعي

شركة العز للتجارة والنقل والمقاوالتمصبح سعيد سلوم الغافري

في.سي تي سي آي بي - سي بي آند آي مصبح سعيد مصبح المقبالي

الشركة الوطنية العمانية للهندسة واالستثمارمصبح سليم ساري الخميسي

شركة تاول للخدمات الهندسيةمصبح سيف سالم البوسعيدي

(شركة منطقة حرة)تجارة األلواح الفوالذية مصبح علي سعيد المقبالي

الشركة الدولية لخدمات الحاسب االليمصبح علي محمد البلوشي

النجمة الملكية العالميةمصبح علي مصبح العلوي

مصبح بن غنام بن حميد البرطماني للتجارةمصبح غنام حميد البرطماني

شركة تنمية نفط عمانمصبح مبارك مصبح الجعفري

(فرع عمان)اليكنور اس اي مصبح هاشل مصبح الصولي

أنوار المجد المتحدة للطاقةمصبح يوسف سرور الرشيدي

رمال الصحراء للنفط والغازمصطفى ابراهيم حسن العجمي

الرابطة الطيفية للحلول التجارية ش م ممصطفى ابراهيم عبدهللا الزدجالي

شركه برادات مطرحمصطفى حمود محمود البلوشي

شركة مزون لأللبانمصطفى خصيب منصور الهاشمي

بهوان سايبرتكمصطفى خلفان سنجور السليمي

الشركة الوطنية لخدمات الهاتف المحدودةمصطفى خميس ابراهيم االغبري

شركة مزون الدولية للسفر والسياحةمصطفى خميس قنيط الرزيقي

شركة مزون لأللبانمصطفى خميس محمد التوبي

بتروجيت و شركائها- شركة المشروعات البترولية مصطفى سيف مرزوق الهاشمي

ربوع هيماء لإلنشاء والتعميرمصطفى طالب حمد الجنيبي

خدمات وصيانه المحركات السريعةمصطفى عاقب سعيد الهنائي

جلفار للهندسة والمقاوالتمصطفى عامر سلطان الساعدي

أنوار المجد المتحدة للطاقةمصطفى عبدهللا ابراهيم البلوشي

الصحه الخضراء الدوليهمصطفى غالم حسين علي اللواتي

مرسى القرم للخدمات الزراعية والتجارة والمقاوالتمصطفى ياسر خليفه العبيداني

طاقة الدارة الفنادقمصعب بخيت سالم العمري

شركة مسقط الوطنية للتطوير واالستثمارمصعب بدر مبارك البوسعيدي
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شركة تنمية نفط عمانمصعب توفيق خميس الحارثي

سويس بورت عمانمصعب جمعه محمد الساعدي

شنايدر اليكتريك أو أممصعب خلفان علي الندابي

(فرع عمان)فرع مسقط - سي اند الند دريلينج كونتراكتورز انك مصعب خليل مرهون السيابي

/شركة البانوش المتحدة للتجارةمصعب خميس ربيع الشرقي

اكسيالنس لوجينجمصعب خميس سعيد الشكيلي

دبليو اس اتكنس الدولية وشركاهمصعب راشد عبدهللا المقبالي

-عمان - ديسكون الهندسية مصعب سالم علي النخيلي

شركة الخدمات الفنية الخاصةمصعب سليّم سعيد العنقودي

اطياب للخدمات الفنيةمصعب سيف مبارك الكيومي

الشركة العمانية المتحدة للتأمينمصعب صالح خميس المخيني

شركة مزون لأللبانمصعب طالب سيف الشريقي

تكنيمونتمصعب غريب خميس الهنداسي

خط الشبيبات المميز للتجارة والمقاوالتمصعب محمد حسن البلوشي

الشركة العمانية القابضة لخدمات البيئةمصعب محمد حمود الصباحي

مجموعة الجزرالدوليةمصعب محمد راشد العلوي

شرف دي جيمصعب محمد عامر الشبلي

سوى للتكنولوجيامصعب معيوف عايل العامري

شركة مزون لأللبانمصعب ناصر علي حواس  العامري

مستشفيات ومستوصفات بدر السماءمطر راشد مسعود المعمري

أمير البحار السبع ش م ممطر سالم عمير الحبسي

أنوار المجد المتحدة للطاقةمطر سعيد عبدهللا العنقودي

سي بي أند آي أوروبا بي فيمطر سعيد محمد الشيدي

مؤسسة الخدمات الوطنيةمطر سويدان مطر المقبالي

تجارة ابو زكىمطر محمد راشد الحراصي

عزيز زهروني للمجوهراتمطلوبه خلفان نصيب الحسنية

شركة األحذية الواقيةمطلوبه سالم محمد الردينية

شركه النبع للخدماتمطلوبه سالمين عيديه البلوشية

جلفار للهندسة والمقاوالتمظفر سالم سعيد الجرداني

أنوار المجد المتحدة للطاقةمظفر سعيد علي المغيري

االوقية للتجارةمعاذ ابراهيم أحمد البلوشي

الشرق االوسط لحلول  الموارد البشريةمعاذ ابراهيم صالح البلوشي

الي عمان للتوزيع?مركز معاذ جمعه مرهون الحوسني

-شركة كيمجي رامداس  معاذ حمود عبدهللا الناعبي

مستشفى جامعة السلطان قابوسمعاذ حمود ناصر الزيدي

جلفار للهندسة والمقاوالتمعاذ حميد خميس العامري

معاذ الغافريمعاذ زهران عبدهللا الغافري
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التسنيم للمشاريع المحدودةمعاذ سالم احمد النبهاني

جلفار للهندسة والمقاوالتمعاذ سالم خالد آل عبدالسالم

شركة عمان شابورجيمعاذ سالم خلفان العلوي

محطة األعمال األولى للخدمات العامةمعاذ سالم عبدهللا المسكري

جلفار للهندسة والمقاوالتمعاذ سالم هالل الهاشمي

سهول بركاء الشامله للتجارهمعاذ سعيد سالم الهنائي

الرابطة الطيفية للحلول التجارية ش م ممعاذ سليمان خلفان الرقيشي

صيدلية أفالجمعاذ سليمان سيف الرحبي

مطاعم ال داودمعاذ طالب خلفان االخزمي

-عمان - وذرفورد لمعدات الزيت للشرق األوسط معاذ عبدهللا محمد الوائلي

سيف صحار للتجارةمعاذ علي علي الشيزاوي

جمعية دار العطاءمعاذ عمر سعود الندابي

الشركة العمانية الهندية للسمادمعاذ عيسى سلطان الشعيبي

أجيال مجان المتحدةمعاذ محمد عبدهللا النهدي

مؤسسة محفوظ االخزمي للتجارة والمقاوالتمعاذ محمد علي العمراني

الخليلي لالنشاءاتمعاذ هديب عبدهللا الشكيلي

شركة المطاعم السياحية العالميةمعاذ يعقوب سليمان الرواحي

عمالقة الرواد للمشاريع.معالي زايد قرشوب 

مركز الشاهين للتخفيضاتمعالي سبيت فايل المخينية

كول تريندز لالستثمارمعالي عبيد سعد البدرية

هالل الخروصي للمحاماة واالستشارات القانونيةمعاني هاشل حبيب الحسنية

بنك مسقطمعتز خالد محمد الرئيسي

الطيران العمانيمعتز سالم خلفان الصبحي

مبادرة للخدمات الشاملةمعتز سعيد خلفان المعشري

بنك عمان العربيمعتز محمد عبدهللا العجمي

اي بي بي ام الخليجمعتز ناصر سعيد السناني

مؤسسة المرداس الحديثةمعتصم أحمد خميس البلوشي

مسقط العالمية للشحن والتخزين ش م ممعتصم جمشاد سياهوك البلوشي

مجموعة الصاروجمعتصم حسن عبدهللا البلوشي

الشركة العمانية النتاج المطهراتمعتصم حسين علي المالكي

شركة سنام للطاقة و الخدمات الصناعية التجاريةمعتصم حكيم سلمان الطالعي

شركة الصناعات العربية للمشاريعمعتصم حمد حمود الصمصامي

دارس الدوليةمعتصم حمود عامر الريامي

أنوار المجد المتحدة للطاقةمعتصم درويش عيدوك البلوشي

بنـك نـزوىمعتصم رياض علي الشامسي

افيردا إلدارة النفاياتمعتصم شطيط سبع المقبالي

شركة الخدمات الفنية الخاصةمعتصم علي عبدهللا الحديدي
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شركة فاندر الند للصناعات بي في   فرع عمانمعتصم الل بخش عيدوك البلوشي

جلفار للهندسة والمقاوالتمعتصم محكوم بلوشي الهنائي

سويس بورت عمانمعتصم محمد أحمد الحبسي

شركة تأجير للتمويلمعتصم مرهون عامر اليحمدي

البوسعيدي و منصور جمال و شركاؤهم محامون و مستشارون في القانونمعد عدنان محمد البلوشي

شركة تنمية الدقممعد عمر محمد المعدي

الزاوية الذهبية المتميزةمعصومة محسن عبدالحسين آل طالب

اضواء مسقط الذهبيهمعصومه احمد محمد العجمية

أركان لإلنشاءاتمعصومه أحمد عثمان البلوشية

عالم العصائر الرائدةمعصومه سالم محمد الوهيبية

داية العالميةمعصومه علي جمعه العجمية

مشاريع طيف المستقبلمعمر سالم ناصر السديري

(منطقة صاللة الحره)أوكتال معمر سعيد محمد المعشني

الطيران العمانيمعمر صالح حسن الغساني

دار صاللة للضيافةمعمر طائع عنتر بيت سليم

محسن حيدر درويشمعن بدر علي المعني

(فرع عمان)فرع مسقط - سي اند الند دريلينج كونتراكتورز انك معن سعود سالم الدرمكي

شركة السعد لخدمات التعليممعن ناصر عبدهللا المعيني

الهائل النتاج السيراميكمعن ناصر عبدهللا الندابي

شركة الحسن الهندسيةمعوله بدر نبهان المعولي

نواة التاَزر.معين سليم مبيوع 

بوابة اليمن للتجارةمعيوف جعروف معيوف البدوي

النورس الالمع للتجارة والمقاوالتمفتاح حارب سعيد المقبالي

شركة الدقم للخدمات الفنية المميزةمفدي وليد خميس البدري

مفلح بن سلطان بن سالمين الشبلي للتجارهمفلح سلطان سالمين الشبلي

شركة عمان لإلستثمارات والتمويلمفيدة عبدهللا خلفان الشبيبية

مطاعم ال داودمقبل سعيد ناصر المقبالي

سويس بورت عمانمقبول جل بيك آهرداد البلوشي

آرا للبترول واألستكشاف واألنتاجمقبول عبدهللا ناصر القيضي

شركة ظفار للتحليةمقداد احمد محسن اللواتي

جزر المصنعة للتجارةمقداد محمد ناجمان الزدجالي

شركة النفط العمانيه للتسويق ش م ع عمقداد مصطفى علي اللواتي

الزواوي لتقنية الطاقة الهندسيةمقدم محمد حمدون الوردي

أوكيو لشبكات الغازمكتوم حمد ماجد المزروعي

سيل الدوليةمكتوم راشد سعيد الزعابي

أنوار المجد المتحدة للطاقةمكتوم راشد سعيد السعدي

ركن اليقين العالميةمكتوم راشد سعيد النوفلي
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شركة التامين أألهليةمكتوم راشد محمد البادي

شركةالبادي للتجارة والمقاوالتمكتوم راشد مرهون السعيدي

شركه النبع للخدماتمكتوم راشد مصبح الشبلي

شركة المقاوالت المصريه فرع مسقطمكتوم سعيد سالم البادي

(جينتكو  )الشركة العامة للتجارة والكهرباء مكتوم سعيد علي الساعدي

مطاعم ال داودمكتوم عبدهللا مبارك الشرجي

الشركة العمانية للمشاريع الطبيةمالذ سعود محمد البلوشية

التقنية الرباعيةمالك أحمد حمد الحجية

النجمة الملكية العالميةمالك جابر مستهيل بيت زايد

النجمة الملكية العالميةمالك جاسم محمد البلوشية

االبعاد االربعةمالك خالد منصور الزدجالية

ان اى اس العالميةمالك سعيد أحمد الحارثية

شركة الكساء الدوليةمالك شهداد جماعات البلوشية

القرم للخدمات الزراعيةمالك فريد عثمان البلوشية

النجمة الملكية العالميةمالك محمد بخيت الشاطرية

كي بي أم جيملحه سعيد راشد الهاشمية

(متاليف)-الشركة األمريكية للتأمين على الحياهملك منذر راشد الريامية

ذكاء التكنولوجياملكه جمعه مبارك الهاشمية

االتحاد لخدمات ادارة النفاياتملهم أحمد سيف السيابي

شركة البروج العالميهملهم خليفه مبارك السيابي

الشركة العمانية للغاز الطبيعي المسالملهم محسن محمود الخصيبي

الواسط العالميةملوك خميس سعيد البلوشية

الحلو الدوليةملوك سيف خالد البوسعيدية

بنك مسقطملوك عبدالعزيز صالح البلوشية

محسن الرزيقي للتجارةملوك فايل خميس العلوية

تكاتف عمانمنار أحمد عبدهللا البلوشية

مجان الفضائيةمنار أحمد مرهون الرحبية

الشركة العمانية القابضة لخدمات البيئةمنار ثاني طالب الحسنية

لولو للصرافةمنار جمعان كلين بيت خزانه

شركة النفط العمانيةمنار سليمان سعيد البوسعيدية

الشركة العمانية إلتصاالت المستقبلمنار مرتضى محمد 

.فرع مسقط . هاليبورتون ورلدوايد المحدوده  منار مهدي مال هللا 

داية العالميةمناف فخري محفوظ بهدور

شهى للمــواد الغذائية والتوابلمنال تعيب علي الشيادية

شركة مسندم للنفط والغاز منال حسن محمد اللواتية

ارض السمو للتجارةمنال حمد سالم الهنائية

طاؤوس لالنظمة الزراعيةمنال خليفه عامر الردينية
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مؤسسة زهير بن عثمان بن محمد العامودي للتجارةمنال سعيد علي البصراوية

النجمة الملكية العالميةمنال سعيد فرج بيت نوس

ماجد الفطيم هايبرماركتسمنال سليمان سليم الشعيلية

شركة عمان لإلستثمارات والتمويلمنال سليمان عامر القنوبية

(مسقط)الشركة الفنية العمانية منال سيف منصور الهادية

األتحاد لخدمات المطاعممنال شمبيه ابراهيم البلوشية

أبو يامن الصبحي للتجارهمنال صالح محمد البدرية

شركة سفر الشمراني وشريكه للتجارةمنال عامر سالم الجابرية

بوابة االعمال الدوليةمنال عبدهللا هيكل البلوشية

شركة النفط العمانيةمنال علي خميس السيابية

مكتب لؤلؤة الخضراء للخدمات المتكاملةمنال علي سيف الجهورية

الرنادمنال غالب خليفه البوسعيدية

مجوهرات القرممنال غالم محمد البلوشية

الطموح لتقنية المعلوماتمنال فقير محمد البلوشية

جنيد للعطور ش م ممنال محمد جمعه البلوشية

نابيه للتكنولوجيامنال يعقوب سالم النعيمية

الشرق األوسط للتكنولوجيامنتصر جهاد سالم الهاشمي

جلفار للهندسة والمقاوالتمنتصر خلفان رمضان الهادي

الزواوي لتقنية الطاقة الهندسيةمنتصر سالم مسلم الشكيري

التكنولوجيا المتطوره لخدمات الفحصمنتصر سالم عمير الريامي

(القيد مرهون  )لولو مسقط للتسوق السريع منتصر سمير ابراهيم النوفلي

سعيد وإدريس أبناء حمد بن عبد هللا الهدابيمنتصر سيف محمد الهدابي

زاهب لألغذيةمنتصر غانم سعيد الحسني

عمان- شركة شل للتنمية  منتصر محمد سعيد الخروصي

عين الزين العالميةمنتصر مطر علي العلوي

السماء المضئية الساطعة ش ش ومنتصر منير ناجي بامصير

شركة مزون لأللبانمنتصر هالل سالم الرواحي

مجان لالتصاالتمنتهاء محمد يوسف الزرافية

شركة صناعة الكابالت العمانيةمنذر ابراهيم أحمد الكندي

ابن خلدون والمدائن لالستشارات الهندسيةمنذر أحمد سليمان المعولي

الشوامخ للخدمات النفطيةمنذر أحمد مسعود الحارثي

(توكو  )الشركة العمانية لالنشاءات  منذر حمد سيف السنيدي

رامز العالميةمنذر خصيف جميل الذيابي

الجدارة للحلول التجاريةمنذر خلفان سعيد السيابي

المتحدة الدارة المنشآت والخدماتمنذر خلفان سيف القاسمي

عمران النظمة الحماية  ضد التآكل والخدماتمنذر ربيع درويش الفارسي

شركة الرسن توبرو االلكتروميكانيكيهمنذر سالم سرحان الناعبي
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شركة مجان للتوزيعمنذر سعيد هديب الحمداني

شركة بهوان الهندسيةمنذر سعيد ودير المصلحي

ترك عمان الشماليةمنذر سليم سعيد المحروقي

سراب حيل العوامرمنذر عبدالرزاق عبدهللا الهندي

(القيد مرهون  )لولو مسقط للتسوق السريع منذر عبدالرضا فرج بيت سليم

نجد االهليهمنذر عبدهللا علي اليحمدي

أنوار المجد المتحدة للطاقةمنذر علي حمد الحبسي

شركة محاجر الروضة ش م ممنذر علي عامر الحربي

شركة كيمجي العالميةمنذر مبارك ثاني الهاروني

سعود بهوان للسياراتمنذر محمد علي الزرافي

أبالتومنذر محمد مرهون البرهومي

العاجل لألعمال و التكنولوجيامنذر محمد هالل الرواحي

الزواوي لتقنية الطاقة الهندسيةمنذر مسلم خلفان المسكري

شركة الخدمات الفنية الخاصةمنذر مسلم سالم الحوسني

أوكيو لشبكات الغازمنذر منصور عبدهللا العامري

ركن اليقين العالميةمنذر ناصر راشد الوهيبي

مجان للمواد االولية ش م ممنصور حبيب سليمان الرحبي

الشوامخ للخدمات النفطيةمنصور خلفان سالم الحبسي

جلفار للهندسة والمقاوالتمنصور خميس عبدهللا الضبعوني

ماسة القـرم للتنميةمنصور خميس فريش الوهيبي

ربـــــوع مســـقط الذهــــبيةمنصور راشد سلطان الراسبي

مركز العيجة للعناية بالسياراتمنصور راشد محمد الخيال العلوي

المجموعة العمانية الدوليةمنصور سعيد خلفان الجابري

جامعة صحارمنصور سلطان احمد الجابري

توشيبا لمحاليل المياهمنصور سيف حمد البوسعيدي

-شركة التسهيالت العصرية منصور عبدالعزيز عيسى البلوشي

التكنولوجيا المتطوره لخدمات الفحصمنصور عبدهللا فائل الزرعي

شركة المشروعات البترولية واالستشارات الفنية بتروجيتمنصور عبدهللا مفتاح السريحي

شركة مزون لأللبانمنصور علي راشد المنعي

شركة الكندل للتجاره ش م ممنصور مبارك عبدهللا العامري

مستشفى الوضوحمنصور محمد السبع المعمري

شركة الزهراء لخدمات المطاراتمنصور مرهون ناصر اليوسفي

شركة تنمية نفط عمانمنصور ناصر حمدان الزكواني

البروج لتقنية المعلوماتمنصور ناصر علي السيابي

منصور بن ناصر المسلمي للتجارةمنصور ناصر مكتوم المسلمي

شركه برادات مطرحمنصور نوربخش دوست محمد البلوشي

م0م.حمدان للصرافة شمنه احمد سيف الغافرية
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شركه خط جرف للتجارهمنوه أحمد رامس شهوان عزيب

عالم االنتظارمنى ابراهيم محمد العجمية

مؤسسة ممدوح الرواس للتجاره منى احمد سعيد الرواس

الشركه الفنيه العمانيهمنى احمد سهيل البرعمية

شركة بن الشوري لإلنتاج الزراعي والحيوانيمنى احمد سهيل قطن

شركة المختار المتحدةمنى احمد سهيل كشوب

محمودي وشريكه للتجارةمنى أحمد حمد العجمية

شركه بر عمان للتجاره والمقاوالتمنى بخيت احمد البرعمية

شركة االفنان الشامله للتجارة تضامنيةمنى بالل مسعود بيت بالل

السرايا الجديدةمنى جعفر عبدهللا البوسعيدية

النجمة الملكية العالميةمنى جمعان خميس بيت سعد

شركة شعاع طاقه للتجارة تضامنيةمنى جمعان سبتي بيت شجنعة

الحلول المتكاملة لسمسرة التأمينمنى جمعه حمد الساعدية

مدرسةالصلت بن مالك الخاصةمنى حبيب عبدهللا القريشية

ابو ريما النعيمي للتجارةمنى حرب فاضل المعمرية

شركه النبع للخدماتمنى حمد سالم الشامسية

األكاديمية العمانية للمؤسسات الصغيرة والمتوسطةمنى حميد سالم السناوية

عبر اآلفاق العالميةمنى خالد سعيد الدرعية

شركة النهضة العمانيةمنى خلفان خميس المعشرية

شركه نحيز للتجاره والمقاوالتمنى خلفان شنون السيابي

البروج لتقنية المعلوماتمنى خليفه محمد الهنائية

أركي العالمية للخدمات ش م ممنى خميس حمود الحسنية

ابراج البريمي الحديثةمنى خميس خليفه الشرجية

الشركة الوطنية للصناعات الدوائيةمنى خميس سالم الهاشمية

قوافل الصحراء للتجارةمنى راشد حسين الزهيمية

منتجع شاطي السالحفمنى راشد محمد الحربية

شركةمعالم ظفار الذهبيةمنى ربيع كالن بيت براكه

مؤسسة منى بنت رجب بن سيالم بيت ايتاعمنى رجب سيالم بيت إيتاع

شركه النبع للخدماتمنى رمضان مرزوق الهدابية

شركه االلفيه الدوليه للتجارة والمقاوالتمنى سالم احمد تبوك

صاللة للخدمات الهندسية الحديثة ش م ممنى سالم بخيت كشوب

إمتداد األعمدة للمقاوالتمنى سالم تمان العمرية

قبس الطريق للتجارةمنى سالم حمد الغافرية

تطبيقات ميترون للطاقةمنى سالم راشد البلوشية

شركة شرق الجزيرة المتحدةمنى سالم عامر العمرية

شركة المناعة الشاملة للتجارة والمقاوالتمنى سالم فارح هبيس

األولمبية للتجارةمنى سعيد أحمد بامخالف
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الذكاء الهندسي للخدمات والتجارةمنى سعيد حمد العامرية

إمتداد األعمدة للمقاوالتمنى سعيد سالم العمرية

شركه الثناء العالميه للتجاره والمقاوالتمنى سعيد سالم الكتيني الرواس

مستشفى جامعة السلطان قابوسمنى سعيد سليمان الحاتمية

مدرسة نبراس سمائلمنى سعيد سليمان النبهانية

شركة ريسوت لالنشاءاتمنى سعيد عامر بيت سعيد

شركة السماحه الدوليه للتجارةمنى سعيد علي العمرية

مشاريع السمو المتحدةمنى سعيد علي الغيثية

محالت وصيدلية مسقطمنى سعيد فايل المخينية

تقنية صناعة المسنناتمنى سعيد مبروك غفرم الشحري

المحافظة للخدمات التجارية والشحن والتفريغمنى سعيد محمد العامرية

شركة المناعة الشاملة للتجارة والمقاوالتمنى سعيد محمد هبيس

مدرسة اقرأ لتحفيظ القرآن الكريممنى سليمان سالم السيابية

مركز مسقط لعالج العيون بالليزر ش م ممنى سمير عبدالرحيم 

مؤسسة منى سهيل عامر للتجارةمنى سهيل عامر البرعمية

(المنطقة الحرة بصاللة )اوكيو للميثانول منى سهيل محمد المعشنية

شهى للمــواد الغذائية والتوابلمنى سيف عيسى الغسانية

خط الجنوب لالستثمارمنى عامر البخيت العمرية

أيوب وشريكه للتجارةمنى عامر جميل القرينية

مؤسسة ارض الضباب للتجاره والمقاوالتمنى عامر سعيد العوئد

شركة ابو حاتممنى عامر علي العوفية

طيف الخالدية للتجارةمنى عامر فضيل السعدية

مؤسسه ريفكو للتجاره والمقاوالتمنى عبدالرحمن محفوظ الكندي

زهرة الجنان المتميزةمنى عبدهللا حمود المحاربية

ربوع بركاء الحديثةمنى عبدهللا خادوم السعيدية

العزائم المتحدة ش م ممنى عبدهللا خليفه الحراصية

عالم الكريستال المتحدةمنى عبدهللا طالب العجمية

العصر لالعمال الهندسية الكهربائيةمنى علي سالم العجمية

الشركة العمانيه لاللياف البصريهمنى علي عبدهللا البطاشية

القمر للحديد والصلبمنى علي عبدهللا السعدية

تقنية صناعة المسنناتمنى علي عمر غفرم الشحري

شركه ظفار للمحاجرمنى عوض سليم بيت حارديت

شركة عمان شابورجيمنى عيد زايد البلوشية

األولمبية للتجارةمنى غانم سعيد المعطية

أجيال المعمورة للتجارة مـنى غريب المر الصبارية

نغمات للتجميلمنى فقير محمد البلوشية

بنك التنمية العمانيمنى مبارك حمد الكلبانية
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شركه نحيز للتجاره والمقاوالتمنى محفوظ عوض بيت حميدون

الشركة العمانية للخدمات اللوجستية المتكاملةمنى محمد صالح البلوشية

كثبان شناص للتجارهمنى محمد عبدهللا البلغونية

المشاريع الشامخه لالعمالمنى محمد عبدهللا الشيبانية

الحامدي لإلنشاءات والتعمير والتجارةمنى محمد عوض اليافعية

شركه بر عمان للتجاره والمقاوالتمنى محمد مسلم البرعمية

الطموح لتقنية المعلوماتمنى مرهون خلفان الحضرمية

سيف بن سالم بن عيسى الحراصي وشركاهمنى مرهون محمد الفارسية

شركة المواكب الوطنية للتجارة والمقاوالتمنى مسعود سعيد تبوك

مستشفى كيمز عمانمنى مهدي أحمد العجمية

ريم البوادي العربيةمنى ناصر عبدهللا أوالدثاني

ماكوثاري جلوبالمنى ناظم سعيد الرواحية

األولمبية للتجارةمنى هادي بخيت بامعالق

الشركة الدولية لخدمات الحاسب االليمنى هالل سليمان المعشرية

شركة سرور للتطويرمنى يوسف ابراهيم العجمية

شركة الفرزح للتجارهمنيحه حديد عبدالوهاب العمرية

سويس بورت عمانمنير ازوربخش محمد البلوشي

اليخت الكبير للمشاريعمنير حسن سعيد الكاسبي

شركة ورلي عمان للهندسةمنير سعيد محمد المحروقي

بنك مسقطمنير صالح سليمان البلوشي

النبع للتموين واالعاشة والخدماتمنير عبدالحميد عبدالكريم البلوشي

اعمالمنير عبدالرزاق عبداللطيف البلوشي

بن علي صديق للتجارةمنير عبدهللا احمد البلوشي

شركه برادات مطرحمنير عبدهللا مسافر البلوشي

مشاريع العهد المنير للتجارة والخدماتمنير مال هللا علي الرواحي

أبراج لخدمات الطاقةمنير محمد جابر الهنائي

شركة الحسن الهندسيةمنير محمود عبدهللا العجمي

بنك ظفارمنير مراد نورمحمد الزدجالي

الجدارة للحلول التجاريةمنير مزهود درويش الصالحي

الثبات القابضةمنير هالل علي المياحي

نادان للتجارةمنيرة خليفه عبدهللا الخزيرية

شركة ابو حاتممنيرة سلطان سيف الجابرية

التطبيقات االبداعيةمنيرة علي عبدهللا الحسينية

شركه النبع للخدماتمنيرة علي محمد الزدجالية

شركة كهرباء مزونمنيره ابراهيم جمعه المخينية

النبع للتموين واالعاشة والخدماتمنيره حبيب محمد البلوشية

شركه النبع للخدماتمنيره خلفان مبارك الهنائية
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مستشفى الرفاعةمنيره خميس مصبح السعيدية

انوار الوطن للتجارة والمقاوالت توصيةمنيره سالم حمد أوالدثاني

شركه النبع للخدماتمنيره سعيد ايشرك البلوشية

مؤسسة دار التالق للتجارهمنيره سعيد جمعان بيت عجزون

الرند الفضيةمنيره سعيد مصبح الغيثية

شركه نحيز للتجاره والمقاوالتمنيره عبدهللا خميس عبيدون

شركة روابي حلوف المتحدة للتجارةمنيره عبدهللا سهيل غواص

موارد المعرفةمنيره عبدهللا هاشم الفكرية

هالل الخروصي للمحاماة واالستشارات القانونيةمنيره علي سالم الربيعية

الجزيئات المتعددةمنيره محمد عبدهللا باصديق

أمجاد للهنـــدسة والمقـــاوالتمنيره هالل عبدهللا العرفاتية

المجموعة العمانية الدوليةمنين مرهون منين الوهيبي

كلية مجانمها سالم عبدهللا العريمية

جلفار للهندسة والمقاوالتمها سالم عمر آل إبراهيم

لولو للصرافةمها سبيت مبارك العريمية

فيسيامها سعيد حشمت 

مستودع الحياة الجديدة لألدويةمها سعيد غالب المخينية

شركة المثلث الماسي المتحدةمها سعيد مبارك بيت مستهيل

إبتكار للحلول التقنيةمها سليمان سعيد الرحبية

شركة النبع القابضةمها سليمان سعيد اليحيائية

طاؤوس لالنظمة الزراعيةمها سيف محمد الغسانية

مشاريع وادي الخير الرائدةمها سيف محمد المحرمية

شموخ الجميلة مها عبدهللا علي المعمرية

اسوار لوى المتطورةمها عبيد خميس البدواوية

براري التصاوير الوطنيةمها عوض سليمان الهديوية

نظم المعلومات العالميةمها مبارك ثاني السعدية

سيان ش م ممها محمد سالم البلوشية

.فرع عمان .حبيب بنك المحدود    مها محمد علي الحكمانية

المدرسة الهنديةمها يحيى سعيد الردينية

شركة عمان لإلستثمارات والتمويلمهاء خميس سليمان العجمية

شركه نسيم ابراء للتجارهمهاء زايد عبيد المشيفرية

كلية الشرق االوسطمهاء سالم راشد الجهورية

شركة بهوان الهندسيةمهدي حسن عباس ساجواني

إعمــــار الــكوثــــرمهدي حميد ربيع الراشدي

المجموعة العمانية الدوليةمهدي خليل عبدهللا الشيادي

جلفار للهندسة والمقاوالتمهدي مبارك موسى الرواحي

السور للحلول الذكيةمهدي مسعود سالم الكندي
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الرؤية للصناعات و اإلستثمارمهدي ناشر جمعه السعدي

البروج لتقنية المعلوماتمهران أحمد مبارك الفوري

النبع للتموين واالعاشة والخدماتمهران رحيم بخش رسول بخش البلوشي

إسكان مجان للتجارةمهرجان محمد أسلم البلوشية

محور مسقط الذهبي لالعمالمهره حارب سعيد الحسنية

أنوار الحليو للتجارة والمقاوالتمهره حمود سيف الهنائية

كي بي أم جيمهره دين محمد محكم خان 

وزارة الصحةمهره علي خميس البلوشية

شركة البروج العالميهمهره علي عثمان الخضورية

افق لتطوير التطبيقاتمهره محمود محمد الرئيسية

شركة المها لتسويق المنتجات النفطيةمهال زهران حسن البحرية

عبدهللا بن حمود بن محمد الشكيلي للتجارةمهلب احمد عبدهللا السيفي

شركة أحمدي للتجارةمهنّد احمد عيسى الفارسي

عواصف العذيبة المتميزةمهنّد محمد عبيد آل عبدالسالم

أنوار المجد المتحدة للطاقةمهنا أحمد حمدان البيماني

فرع مسقط- اوكسيدنتال عمان انكربوريتد مهنا حمد سليـّم الرحبي

الشوامخ للخدمات النفطيةمهنا سالم عامر الهنائي

أرم للتقنيه الحديثهمهنا سليمان محمد العامري

شركه الشنفرى لاللمنيوممهنا سيف مبارك السيابي

جلفار للهندسة والمقاوالتمهنا عبدهللا سالم المحاربي

مؤسسه إبراء للخدمات التجاريةمهنا علي راشد السريري

(جينتكو  )الشركة العامة للتجارة والكهرباء مهنا علي عبدهللا المصلحي

شركة سهل الحسنات للتجارة ش م ممهنا علي عزان الحضرمي

صروح مجان الدوليةمهنا علي مهنا العبدلي

برج األميرات للتجميلمهناز دلمراد دوشمبيه البلوشية

شركة عمان للحوض  الجافمهنة راشد سليم البطينية

الشركه العمانيه لنقل الكهرباءمهند ابراهيم علي ابوقصيده

الشركة العمانية للغاز الطبيعي المسالمهند جمعه صالح الهاشمي

فرع مسقط- اوكسيدنتال عمان انكربوريتد مهند حبيب سالم المنذري

عبدهللا بن حمود بن محمد الشكيلي للتجارةمهند حمد أحمد الناعبي

جلفار للهندسة والمقاوالتمهند حمد خميس الهنائي

أنوار المجد المتحدة للطاقةمهند حمد محمد البلوشي

اكسيالنس لوجينجمهند حمود أحمد الفارسي

شركة كيب ايست وشركاهممهند خصيب خلفان الحوسني

المجموعة العمانية الدوليةمهند خصيب خميس السعدي

الرؤية للتامينمهند خلفان عيسى التوبي

االزياء الشامله للبيع بالتجزئهمهند خميس راشد الشبلي
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شركة المطاحن العمانيةمهند خميس رمضان العامري

الشركة الدولية لخدمات الحاسب االليمهند خميس مسعود المسكري

مؤسسة نعيم التجاريةمهند راشد حمد العامري

كي بي أم جيمهند راشد حمد الكيومي

عمان للبيانات الرقميةمهند راشد سالم البحري

اتحاد الصرح العالمية ش م ممهند راشد علي المعمري

الشرق األوسط للتكنولوجيامهند زكريا محمدأكبر البلوشي

شركة عمان شابورجيمهند سالم خلفان الوهيبي

االتحادية للمحوالت والمفاتيح الكهربائيةمهند سالم راشد الغساني

الصروحمهند سالم عامر الكاسبي

ماجد الفطيم هايبرماركتسمهند سعيد خادوم القرطوبي

شركة الطليعة للهندسة وخدمات حقول النفطمهند سعيد راشد الصالحي

شركة منتجات  البولي المحدودةمهند سالم سرور البوسعيدي

الطاؤوس للخدمات الصناعيهمهند سالم هدوب العنقودي

المعولي العالمية للتجارةمهند سلطان حمد المعولي

نزوى المتكاملة للعقاراتمهند سلمان سالم البوسعيدي

الكمال العالميةمهند صالح مسلم البطاشي

خط المعلوماتمهند طارق مولى بخش البلوشي

بنك مسقطمهند عبدالرحمن كرم شاه البلوشي

افضل لحلول النفط والغازمهند عبدهللا هالل البوسعيدي

شركة صحار لخدمات التشغيلمهند علي حسن البلوشي

ارام للمشاريع الرائدةمهند علي راشد المجرفي

جلفار للهندسة والمقاوالتمهند علي سالم الراشدي

ظفار للسياراتمهند علي سعود أمبوسعيدي

أيون أكسشينج وشركائهم ش م ممهند علي سعيد الحارثي

بنـك نـزوىمهند علي عيسى الشبلي

المشاريع الالمعة العالميةمهند عيد فقير البلوشي

سعود بهوان للسيارات.مهند عيسى رشيد 

شركة كهرباء مزونمهند عيسى سيف الكيومي

المؤسسة العامة للمناطق الصناعيةمهند عيسى علي الزدجالي

الريف ش م ممهند قاسم خميس القطيطي

شركة الصدر للتجارةمهند محفوظ عبدهللا السناني

شركة كهرباء مزونمهند محمد جمعه الغيالني

أبراج لخدمات الطاقةمهند محمد مطر المقبالي

شركة عمان شابورجيمهند ناصر محمد العلوي

الشركة العمانية الهندية للسمادمهند نزار عبدالكريم البلوشي

الريادة العالميةمهند يعقوب سالم الجبري
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اتحاد الصرح العالمية ش م ممهند يعقوب محمد الزعابي

تالل للتطويرمهى هاشل ناصر المرهوبية

جلفار للهندسة والمقاوالتمهيب سليمان علي الدهماني

العنقاء لخدمات حقول النفط و المقاوالتمّوده صباح عبدهللا البلوشية

مستشفى كيمز عمانمواهب جاسم محروس البحرانية

الطيران العمانيموده محمد أحمد الحسنية

شركة النهضة العمانيةموزة ثاني حميد الوهيبية

وعود الشرق العصريةموزة سعيد عامر الصبحية

طيف االماني المثاليةموزة عبدهللا يوسف البلوشية

أنفال السويق للتجارةموزة ناصر علي الدوحانية

مجموعة الجابري للتجارهموزه الذيب حمد البادية

جوهرة القصر للتجميلموزه أحمد عبدهللا البدرانية

وزارة الصحةموزه حارب عبيد اليعقوبية

مدرسة المعبيلة الخاصةموزه حمد خلف السالمية

سحر الكون للتجارةموزه حمد سالم العيسائية

شركة ابو حاتمموزه حمود سليمان الرحبية

غابة األرز للتجارةموزه خلفان سالم السعيدية

مستشفى الرفاعةموزه خلفان سالم النجادية

مشاريع الشاهر التجاريهموزه خميس ثاني السيابية

مشاريع صحار العمالقة للتجارة والمقاوالتموزه راشد مبارك الحوسنية

القمر للحديد والصلبموزه راشد محمد المقبالية

مشاريع ترسيخ المتكاملة للتجارةموزه سالم حمدان المقبالية

شركة طالل المسكري للتجاره والخدمات الفنيهموزه سالم سعيد الرحبية

شركه النبع للخدماتموزه سعيد خلفان البيمانية

شعاع الفلج الذهبيموزه سعيد خلفان المعمرية

الشرق االوسط لحلول  الموارد البشريةموزه سعيد خميس العزيزية

شهى للمــواد الغذائية والتوابلموزه سعيد راشد الزعابية

كنوز القصبيات الوطنيةموزه سعيد عبدهللا البوسعيدية

اثير الشرق األوسطموزه سعيد عبيد الوردية

وزارة الصحةموزه سعيد علي العمرية

االيوان الدوليه ش م مموزه سعيد علي العيسائية

السامي لألعمال المتقدمةموزه سليّم سالم البحرية

صروح الصباح موزه سيف سعيد السليمانية

أنوار المازمموزه سيف سليمان البلوشية

الطموح لتقنية المعلوماتموزه عبدهللا سالم العوفية

ركن الرقه للتجارة والمقاوالتموزه عبدهللا سعيد الصالحية

أركي العالمية للخدمات ش م مموزه عبدهللا سعيد الكيومية
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تكنيمونتموزه عبدهللا منصور العامرية

الخليج لإلنشاءات المدنية المتحدةموزه علي سالم الزعابية

نور الفلجات للتجارةموزه علي سعيد السليمية

غيم للمشاريع الرائدةموزه عوض سالم البادية

الحياة لخدمات التأمينموزه محمد عبيد الشيدية

شركة كروم العالميةموزه محمد علي المرهوبية

شركة االثنينموزه محمد ناصر الحضرمية

مصنع الخالوي للهندسة وانتاج وتشكيل الواح الحديدموزه مسلم محمد البادية

الدائرة العالمية للخدماتموزه مصبح حمد العلوية

شركة االثنينموزه ناصر سليمان المقبالية

الحلول المتكاملة لتجارة مواد البناءموزه ناصر منصور المالكية

اتحاد الصرح العالمية ش م مموسى ابراهيم موسى البلوشي

األتحاد لخدمات المطاعمموسى اسماعيل عبدهللا البلوشي

افيردا إلدارة النفاياتموسى أحمد جمعه الحمداني

شركة خدمات النفط المتكاملة المحدودةموسى أيوب موسى الرئيسي

الطاؤوس للخدمات الصناعيهموسى حمد سالم الشبيبي

جلفار للهندسة والمقاوالتموسى حمدون حميد السيابي

أنوار المجد المتحدة للطاقةموسى خصيف بخيت 

الشركة الدولية لخدمات الحاسب االليموسى خلف سعيد العزري

الشوامخ للخدمات النفطيةموسى خلفان سالم الحبسي

شركة الخدمات الخاصة لحقول النفطموسى خلفان سليمان الحسيني

الثبات القابضةموسى خميس حميد بني عرابه

مشاريع كرستال المتألقةموسى خميس سعيد المرزوقي

جلفار للهندسة والمقاوالتموسى خميس مفتاح الهنائي

الحديثة للخدمات النفطيةموسى سالم حمد الدرعي

مؤسسة االنصاري التجاريةموسى سالم سعد السيابي

أوكيو لشبكات الغازموسى سالم سليمان الراشدي

أنوار المجد المتحدة للطاقةموسى سالم قلم النبهاني

البنك االهليموسى سلمان مبارك المغيري

كاللة للتجارة والمقاوالتموسى سليمان مسعود الضبعوني

ابهار المتكاملةموسى شهداد درويش الزدجالي

الشوامخ للخدمات النفطيةموسى عبدالرحمن زهران العبري

موسي عبدالرحمن حسن وشركاهموسى عبدالرحمن عبدالوهاب الرئيسي

هوادونغ عبري إلنشاءات الطاقةموسى عبدهللا علي المنذري

أنوار المجد المتحدة للطاقةموسى عبدهللا عيسى الصبحي

شركة ابو حاتمموسى عبدهللا عيسى الغسيني

ابهار المتكاملةموسى عبدهللا محمد البلوشي
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شركة الخدمات الفنية الخاصةموسى علي ابراهيم البلوشي

شركة عمان للتجهيزات وخدمات الصناعات البتروليةموسى علي المر العلوي

شركة اوالد ادريس للتجارهموسى علي جمعه البلوشي

موسى السعدي للتجارةموسى علي حسن السعدي

الي عمان للتوزيع?مركز موسى علي خلفان الكندي

أوكيو لشبكات الغازموسى علي سالم البدراني

نجد االهليهموسى علي سيف القصابي

رذائذ العذيبةموسى علي محمد الحمداني

شركة كهرباء المناطق الريفيهموسى علي مرهون العبري

اتحاد الصرح العالمية ش م مموسى غريب الشيبه المطروشي

جلفار للهندسة والمقاوالتموسى غلوم عباس العجمي

التزامن للمشاريع المتطورةموسى مبارك سعيد الحارثي

مجموعة بدر لالستثمارموسى مبارك سيف الفارسي

االنطباع للتسويقموسى محمد أحمد الحبسي

دار الصحراء لخدمات الطاقةموسى محمد حمد العزري

جلفار للهندسة والمقاوالتموسى محمد سعيد الغافري

مخبز الكوثر الجديدموسى محمد علي المعمري

شركة مزون لأللبانموسى مرتضى محمد 

شركة نابورس لخدمات الحفر بي فيموسى مسعد عبيد البطاشي

مؤسسه إبراء للخدمات التجاريةموسى ناصر عيسى العوفي

شركة رياض الجبل االخضر للتجارة ش م مموسى يعقوب سيف السليمي

ويلبور للحلول المتكاملةموسى يوسف حارب الدرمكي

مدرسةالصلت بن مالك الخاصةموسى يوسف عيسى الميمني

افيردا إلدارة النفاياتموسي سعيد راشد الحسني

محسن الرزيقي للتجارةموضي جميل موسى الفارسية

شركة عمان لإلستثمارات والتمويلمويزة حمد علي الصبحية

البنك االهليمؤتمن يعقوب علي العجمي

ركن اليقين العالميةمؤجد محمد ناصر الهنائي

افيردا إلدارة النفاياتمؤمن ربيع خميس الهدابي

بنك العز االسالميمؤمن طاهر عبدالحميد الرئيسي

شركة تنمية نفط عمانمؤمن عبدهللا سعيد البلوشي

شركة اإلدارة العقاريةمؤيد أحمد محمد الشيباني

في.سي تي سي آي بي - سي بي آند آي مؤيد جمعه سالمين النوفلي

اتحاد الصرح العالمية ش م ممؤيد حارب علي الزعابي

شركة طيران السالممؤيد خالد عبدالعزيز الرواس

شركة الحسن الهندسيةمؤيد خليفه عبدهللا البريكي

شركة بهوان الهندسيةمؤيد سبيت سعيد الغيالني
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تميمه للتسويقمؤيد سعيد خصيب الهطالي

فرع عمان_ سي سي اينرجي ديفالوبمنت ش م ل مؤيد عبدهللا أحمد الزعابي

جلفار للهندسة والمقاوالتمؤيد عبدهللا سعيد الجرادي

عمـــان لألبحــارمؤيد عبدهللا ناصر البوسعيدي

جلفار للهندسة والمقاوالتمؤيد موسى حسن الفارسي

(القيد مرهون  )لولو مسقط للتسوق السريع مؤيد ناصر محمد الوهيبي

خط المعلوماتمؤيد يوسف سالم المعمري

يتي لتطوير السياحة ش م ع ممي عبدالعزيز عبدهللا الهنائية

سنسلة الشرق األوسط.مي مبارك مصبح 

في.سي تي سي آي بي - سي بي آند آي مي محمد عبدهللا المعمرية

حميد بن عبدهللا بن سالم الهنائي للتجارةميا حمد ثني العامرية

دار الشوامخ العالمية المتميزةميا خويطر حمد الحجرية

الشركةالعمانيةالعالمية لمحطات الخدمةميا سيف سليمان السيابية

شركة ضحى الخليج للتجارةمياء أحمد محمد البريكية

االفاق الدولية للتجارة واألستثمارمياء بدر هالل الشبيبية

أسطورة الماســـة ش م ممياء حمدان علي المالكية

مشاريع المسره الوطنيه للتجارةمياء خلفان راشد النعمانية

لبًيك العالميةمياء راشد سالم الهاشمية

الشركة الدولية لخدمات الحاسب االليمياء عبدهللا محمد الحارثية

شركة أسوار الخشبه للتجاره والمقاوالتمياء محمد حمد الحارثية

شركة عمان لإلستثمارات والتمويلمياء محمد علي العامرية

شركه النبع للخدماتمياء ناصر أحمد البوصافية

مجموعة القرم التجارية إلدارة المنشاّتمياده محمد سعيد الجابرية

أيوب وشريكه للتجارةمياسه حمد سلطان الهنائية

القمر للحديد والصلبمياسه محمد سيف الراجحية

شركة صناعة الكابالت العمانيةميثا علي سالم الكعبية

شركة مزون لأللبانميثا ناصر جمعه المنذرية

شركة أفالج الخليج للتجارة والمقاوالتميثاء خليفه سعيد البلوشية

شركة مزون لأللبانميثاء خليفه عوض الشامسية

سحر الطبيعة الشاملةميثاء عبدهللا علي الخضيرية

(متاليف)-الشركة األمريكية للتأمين على الحياهميثاء عبدالمجيد سليمان الزدجالية

شركة ديـارعـز لخدمات حقول النفط والتجارةميثاء مسلم سالم الجنيبية

شركة ورلي عمان للهندسةميثاق عبدالحميد عبدالرسول الزدجالي

الوجهه لالستثمار السياحي واالدارةميثم خلفان حبيب الجابري

منتجع تالل مسقطميثم وحيد قاسم البلوشي

نجوم الكريب المتحدةميثه سليمان خلف المعولية

الكليه الحديثه للتجاره والعلومميثه سيف سليمان الهادية
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صواري العذيبة لالستثمار ميحد حمد سالم الهاشمي

ايه.بي.سايبم اسميحد حمدان حمد الجنيبي

تجارة ابو زكىميراج خالد عبدهللا البلوشية

شركة الكساء الدوليةميراج عادل جمعه البلوشية

مؤسسه روائع الحصيله للتجاره والمقاوالت ميراج محمد موالنا 

الوجهه لالستثمار السياحي واالدارةميران محمود رحيم خان البلوشي

العمانية للمناولة األرضيةميرزا طالل حمود الهوتي

برج عمانميره عمر ناصر الشقصية

شركة سمهرم الهندسيةميزون احمد مسلم جعبوب

مستشفى جامعة السلطان قابوسميزون سالم ناصر المصلحية

شركة الزاهر المتحدةميزون سعيد سهيل جعبوب

شركه نحيز للتجاره والمقاوالتميزون سهيل لبخيت العمرية

فردوس العاصمة لألعمالميزون علي النوبي المشيخية

أرض الغد للتجارةميساء بيج محمد محمد البلوشية

الشركة العمانية لالتصاالتميساء زهران محمد الهنائية

المركز الحديث لالمراض الجلديةميساء سيف مبارك الرحبية

الحلول المتكاملة لسمسرة التأمينميساء شهاب حمد العبرية

مركز البشائر الطبي التخصصيميساء عبدهللا مبارك الرحبية

العالم الملكي للهندسة والتجارةميساء محمد عبدهللا الجابرية

فهود لخدمات حقول النفط والطاقهميساء منصور نورمحمد الحمدانية

أن أم سي للرعاية الصحيةميساء موسى عيسى الراشدية

المضئ لتكنولوجيا المعلوماتميساء وليد قاسم الزدجالية

جلفار للهندسة والمقاوالتميسر حمد علي السواقي

م0م0صحار المتحدة شميسه حبيب حسن البلوشية

حصاد الجزيرة للتجارةميعاد خلفان سعيد المقبالية

أن أم سي للرعاية الصحيةميعاد سلطان محمد الحجرية

خط النجم الملكيميعاد عباس خميس البلوشية

النجمة الملكية العالميةميعاد مبارك مستهيل بيت باروت

عيادة اي في اي ميدل ايست للخصوبةميعاد محمد عبدهللا السعيدية

محسن الرزيقي للتجارةميعاد محمد عيد الفارسية

ماجد الفطيم هايبرماركتسميمون محمود سلمان الجابري

تقنية األبتكار األستراتيجيةميمونة شمبيه عبدالرحمن البلوشية

خلود البكرية للتجارةميمونة ماجد سعيد الغيثية

النجمة الملكية العالميةميمونه احمد بطلوس بيت فرج هللا

خلفان بن حبيب للتجاره والمقاوالتميمونه خلفان حبيب البطاشية

بهجة جميرا للتجارةميمونه دلمراد دادرحيم البلوشية

الحذيفة العالمية لالعمالميمونه علي حمود المنجية
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شهى للمــواد الغذائية والتوابلميمونه مبارك خميس المغيزوية

النبع للتموين واالعاشة والخدماتميمونه مبارك سليمان المجرفية

مشاريع الشواغي للمقاوالت ش م مميمونه منصور نبهان الهاللية

ماس الباطنة للمقاوالت العالميةميمونه موسى عبدهللا البوسعيدية

العلوي لألعمال التجارية ناجحة راشد مراش العبرية

صيدلية ابن سيناءناجم محمد سليمان الجابري

بتروفاك انترناشيونال ليمتدناجم محمد ناجم الجعفري

شركة الحسن الهندسيةناجي تعيب هاشل الوهيبي

ناجي البادي للتجارةناجي حميد خميس البادي

شعاع المدينة العصرية للتجارةناجي خميس ناصر المقبالي

شركة طيف الجنوب للتجارة و المقاوالت توصيةناجي سالم أحمد بيت شيخ سعد

الحديثة للخدمات النفطيةناجي سالم راشد العلوي

المجموعة العمانية الدوليةناجي سالم سالمين الخصيبي

شركة عمان للمرطباتناجي سالم علي الحمراشدي

الشركة الوطنية العمانية للهندسة واالستثمارناجي سعيد سالم الحوقاني

هوادونغ عبري إلنشاءات الطاقةناجي سعيد سعيّد الغافري

شركة الخدمات الفنية الخاصةناجي لهدوم مبارك العبري

بيت الدقم للمقاوالت والتطوير ش م مناجي ناصر خلف العبري

الكواكب العربية للتجارة والتسويقناجي ناصر خميس الحسني

بتروجيت و شركائها- شركة المشروعات البترولية ناجي يعقوب عوض البلوشي

مناهل الباطنةناجية جمعه رمضان البلوشية

أركان لإلنشاءاتناجيه خميس سالمين الرصادية

تقنية األبتكار األستراتيجيةناجيه عبدهللا علي العجمية

النبع للتموين واالعاشة والخدماتناجيه موسى رجب البلوشية

وهرة للتجارة والمقاوالتنادر جمال علي الزدجالي

التسنيم للمشاريع المحدودةنادر سعيد منشر بالحاف

الوجهه لالستثمار السياحي واالدارةنادر شاكر عبيد السالمي

عمان- شركة شل للتنمية  نادر علي سعيد الرواحي

شركة الصناعات العربية للمشاريعنادر علي محمد البلوشي

الوجهه لالستثمار السياحي واالدارةنادر محفوظ محمد القاسمي

نوادر شناص للتجارةنادر محمد مراد البلوشي

شركة المشروعات البترولية واالستشارات الفنية بتروجيتنادر معيوف علي الغافري

عصر المعبيلة المتميزةنادر مهنا سيف المعمري

الشركة الدولية لخدمات الحاسب االلينادر ناصر سليمان الهديفي

مشاريع العالم لتكنولوجيا وانظمه ادارة االساطيلنادرة محمد خميس العبرية

توتال اي اند بي عمان ديفلوبمنت بي فينادره سعيد هالل البروانية

المجموعة الوطنية للخدمات األمنيةنادره هالل علي العامرية
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كمزار العالمية ش م منادل مجيد موسى البلوشي

األستقامة لألعمال الذهبيةنادية سليمان ناصر المقبالية

صدفة المحيط لالعمالنادية صالح سعيد الهاشمية

شركة االدراك للتجاره والمقاوالتناديه ابراهيم صومار الزدجالية

نجم الليل الالمع للتجارةناديه حمد سعيد المقبالية

طاؤوس لالنظمة الزراعيةناديه حمود سعيد العوفية

السوق الصينيناديه خصيب جمعه السعدية

شركة االثنينناديه خليفه سعيد الهنداسية

مستشفى خط الحياةناديه خميس عبدهللا الفارسية

المهائل للخدمات التجاريةناديه درويش راشد الشحية

عبدهللا السعيدي وشركاه لالعمالناديه درويش عبيد البلوشية

ميساء الوطنية  الحديثةناديه سالم سعيد العبرية

ملينيومناديه سالم سليمان الرقادية

شركة السماحه الدوليه للتجارةناديه سامي سعيد كشوب

الشركة الوطنية للصناعات الدوائيةناديه سعود حارب البوسعيدية

سماء الخيرات المتألقة للتجارةناديه سعيد سالم العامرية

ظل الحلة للتجارةناديه سليمان زهران المنذرية

عيادة المجد لطب األسنانناديه صالح عبدهللا الغدانية

اسواق كيمجيزناديه عوض حاج بيت عبيدون

سي ئي سي ان اديو كونسلتناديه فريش سعيد السيابية

شركة الهشم للتجارة والمقاوالتناديه كريم بخش عثمان البلوشية

النبع للتموين واالعاشة والخدماتناديه موسى رجب البلوشية

0اثير هرمز للتجاره نازبي بي محمد حسن البلوشية

نازبي بي للتجارة وشريكها ش م منازبي بي محمد مراد 

روائع الخدمات للتجارة تضامنيةناصر ابراهيم ناصر الحراصي

سامي الوطنية للخدمات التجاريةناصر ابراهيم ناصر المعمري

أنوار المجد المتحدة للطاقةناصر الحبشي جمعه الكندي

شركة المنصور الدوليةناصر العثه بلعث الحرسوسي

تقنية األبتكار األستراتيجيةناصر أبوبكر محمد البلوشي

شركة المها لما وراء البحارناصر أحمد سالم البراشدي

ركن اليقين العالميةناصر أحمد مانع العفيفي

شركة الهاجري للتجارةناصر أحمد ناصر المشرفي

شركة تنمية نفط عمانناصر تيسير ياسر العبري

أبعاد الدولية لإلستثمارناصر جابر عبدربه بيت عبدربه

ركاز العالمية لالتصاالتناصر جمال عبدالحميد الكندي

جلفار للهندسة والمقاوالتناصر جمعه عامر الكاسبي

شركه أعالف ظفارناصر جميل محمد الغنبوصي



الجهةاالسم  

شركة عمان لإلستثمارات والتمويلناصر حمد حنضول السعدي

شركة عمان شابورجيناصر حمد خادم الزرعي

شركة عمان شابورجيناصر حمد سالم البلوشي

شركة نهضة الدقم للمساكنناصر حمد سعيد البلوشي

الشركة العمانية للتنمية السياحيةناصر حمد شيخان العدوي

شاطئ الغليل للتجارهناصر حمد ناصر السعدي

شركة الخدمات الفنية الخاصةناصر حمدان سالم الزرعي

شركة سوكاتناصر حمود سالم العامري

المسعود جون براون لخدمات الطاقةناصر حمود سليمان الحضرمي

مستشفى جامعة السلطان قابوسناصر حمود ناصر العدوي

جلفار للهندسة والمقاوالتناصر حميد سالم الصالحي

بهوان للمشاريعناصر حميد سعيد الهدابي

سماء الجزيرة المتحدةناصر حميد ناصر االشخري

محمد الشقصي للمحاماة و االستشارات القانونيةناصر خادم خميس الراشدي

شركه كاريليون علويناصر خصيّب محمد النحوي

الشركة الصينية ألنابيب البترول والهندسة المحدودةناصر خلف ناصر الصوافي

روائع المسفاة للتجارة والمقاوالتناصر خلفان حميد الحسني

فايكنج ُعمان لخدمات حقول النفطناصر خلفان سالم الراشدي

أنوار المجد المتحدة للطاقةناصر خلفان سالم العويسي

تشاينا ثيرد لإلنشاءات الكميائية المحدودةناصر خلفان سعيد الربيعي

شركة المها لما وراء البحارناصر خلفان سعيد الناصري

بابل للخدمات الطبيـــــــة ،،ناصر خلفان علي الندابي

شركة بهوان الهندسيةناصر خلفان ناصر الحارثي

النطاق األزرق ش م مناصر خلفان ناصر الريامي

الشركة العمانيه لشراء الطاقة والمياهناصر خلفان هاشل الوضاحي

أنوار المجد المتحدة للطاقةناصر خليفه عبيد الطاعوني

أنوار المجد المتحدة للطاقةناصر خليفه علي الحارثي

أرين للخدمات العصرية ناصر خليفه فرشان الرواحي

الجسارناصر خليفه هالل الكلباني

(شركة منطقة حرة)أس في بيتي صحار للنسيج ناصر خميس حمد الكعبي

شركة الغاز الوطنيةناصر خميس حميد الهنائي

بتروجيت و شركائها- شركة المشروعات البترولية ناصر خميس سعيد المقحوصي

أنوار المجد المتحدة للطاقةناصر خميس ظاهر الجامودي

أنوار المجد المتحدة للطاقةناصر خميس عبدهللا الحراصي

التسنيم للمشاريع المحدودةناصر خميس محمد الشكيلي

الي عمان لتكوير خام الحديد?شركة ناصر خميس منصور الخروصي

أمجاد للهنـــدسة والمقـــاوالتناصر خميس ناصر العامري
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ناصر بن راشد الوهيبي للتجارةناصر راشد خميس الوهيبي

مشاريع الزراق التجاريهناصر راشد سالم الستمي

مشاريع مجان الملكيةناصر راشد سعيد الكلباني

أنوار المجد المتحدة للطاقةناصر راشد سعيد الهاشمي

اطياب للخدمات الفنيةناصر راشد سلطان الزكواني

البروج لتقنية المعلوماتناصر راشد سلطان الهاشمي

النماء للدواجنناصر راشد سليمان الزرعي

الوطنية للعلب المعدنيةناصر راشد سيف الحبسي

شركة المها لتسويق المنتجات النفطيةناصر راشد عبدهللا الراسبي

شركة بهوان الهندسيةناصر راشد علي العامري

اسرار النجوم العالميةناصر ربيع حمد الحراصي

الشاطر الرائدة للمقاوالتناصر زايد حمدان النوفلي

الطاؤوس للخدمات الصناعيهناصر زهران حمود الربيعي

شركة المها لما وراء البحارناصر زهران محمد الغافري

شركة جاسترونوميكا للتجارة العامةناصر ساعد سالم السابقي

عمان- شركة شل للتنمية  ناصر سالم حمد العزري

سهول الفيحاء للتجارةناصر سالم خصيب الحسني

جلفار للهندسة والمقاوالتناصر سالم سعيد المياحي

أنوار المجد المتحدة للطاقةناصر سالم سعيد الهنائي

التسنيم للمشاريع المحدودةناصر سالم سلمان المسلمي

شركة عمان شابورجيناصر سالم سليم الحربي

أنوار المجد المتحدة للطاقةناصر سالم سليم الشكيلي

عمان- شركة شل للتنمية  ناصر سالم سليمان البرطماني

شركة ورلي عمان للهندسةناصر سالم سيف العميري

-شركة كيمجي رامداس  ناصر سالم سيف الغافري

أبراج لخدمات الطاقةناصر سالم عامر الهاشمي

مؤسسة ناصر بن سالم بن عبدهللا الكعبيناصر سالم عبدهللا الكعبي

نوافذ الكندي للحـلول التقنـــيةناصر سالم علي البراشدي

بي بي اكسبلوريشن ابسيلون ليمتدناصر سالم علي السديري

شركة اتصاالت التجارة والخدماتناصر سالم علي العلوي

جلفار للهندسة والمقاوالتناصر سالم علي الغيالني

التسنيم للمشاريع المحدودةناصر سالم علي المشرفي

اينكوللهندسةوالتصنيع والتجارةوالمقاوالت المدنيةناصر سالم علي المقبالي

شركة بهوان الهندسيةناصر سالم فارح هبيس

مؤسسة شاطىء نعمه للتجارهناصر سالم محمد الجوي العريمي

شركة تاول للخدمات الهندسيةناصر سالم محمد الوهيبي

شركة صيانة المعدات الثقيلة والتجارهناصر سالم ناصر الخروصي
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شركة شمس الظاهرة لتوليد الكهرباءناصر سالم ناصر الشكيلي

الخط اآللي للتجارةناصر سعود سالم المقبالي

مؤسسة االنصاري التجاريةناصر سعود محمد المشايخي

اكسيالنس لوجينجناصر سعود ناصر الصباحي

الشركة الدولية لخدمات الحاسب االليناصر سعيد بخيت اليعقوبي

التسنيم للمشاريع المحدودةناصر سعيد جمعه العبري

أثير يتي للتجارة والمقاوالتناصر سعيد حمد الجابري

محسن حيدر درويشناصر سعيد خالد المحمودي

مؤسسة الماسة االهلية للتجارة ش م مناصر سعيد راشد العريمي

شركة تنمية نفط عمانناصر سعيد سالم االزكي

مجموعة العامري الشاملةناصر سعيد سلطان العامري

محسن حيدر درويشناصر سعيد عباد الحبسي

مسقط الجديدة المتميزةناصر سعيد عبدهللا الراشدي

ناصر سعيد علي البراشدي للتجارةناصر سعيد علي البراشدي

موسسة شاطي البلد للتجاره والخدماتناصر سعيد علي البريكي

طريق الموسم السريع للتجارةناصر سعيد علي المعمري

بن مقدم للمشاريعناصر سعيد محمد الغداني

في.سي تي سي آي بي - سي بي آند آي ناصر سعيد محمد الكلباني

أبو مازن السليمي للتجارة و المقاوالتناصر سعيد مرهون السليمي

الزواوي لتقنية الطاقة الهندسيةناصر سعيد مشيمل السعدي

مؤسسة الغيث للتجارة و الخدمات الصناعيةناصر سعيد مصبح الغيثي

شركة بهوان الهندسيةناصر سعيد مطر الراسبي

األعجاز للمشاريع الدولية ش م مناصر سعيد ناجمان البلوشي

بيكر هيوزناصر سعيد ناصر الحاتمي

شركة عمان لإلستثمارات والتمويلناصر سعيد ناصر العلوي

شركة الصاعق العمال التفجير والمقاوالتناصر سعيد ناصر المحروقي

محمد بن راشد بن سالم المسكرى للتجارةناصر سعيد ناصر اليزيدي

شركة باعمر لخدمات حقول النفطناصر سعيد هالل الرمحي

شركة النهضة و ساجر للحلول البيئيةناصر سلطان برغش الجابري

التسنيم للمشاريع المحدودةناصر سلطان عبدهللا العامري

الشركة العمانية للغاز الطبيعي المسالناصر سلطان ناصر الغفيلي

محسن حيدر درويشناصر سليمان حريمل المجرفي

نجد االهليهناصر سليمان خالد السلماني

درع الصحراء العالميةناصر سليمان خميس الجديدي

الشركة الوطنية للصناعات الدوائيةناصر سليمان سالم الحراصي

أنوار المجد المتحدة للطاقةناصر سليمان علي العزري

أنوار المجد المتحدة للطاقةناصر سليمان محيل الهطالي
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الطاؤوس للخدمات الصناعيهناصر سليمان ناصر السيابي

الشركة العمانية الدارة المطاراتناصر سليمان ناصر الفارسي

شركة عمان لإلستثمارات والتمويلناصر سليمان ناصر القصابي

شركه سوجكس عمانناصر سيف حمد الحجي

شركة المها لما وراء البحارناصر سيف حمود الجابري

ناصر سيف الفالحي للتجارةناصر سيف راشد الفالحي

شركة دليل للنفطناصر سيف سعيد المعولي

أنوار المجد المتحدة للطاقةناصر سيف مبارك الجلنداني

صيدلية أم سلمةناصر سيف ناصر الرواحي

سويس بورت عمانناصر صالح ناصر السنيدي

شركة تأجير للتمويلناصر طالب مسلم اليحمدي

أنوار المجد المتحدة للطاقةناصر عاجوبي عبداه البلوشي

التسنيم للمشاريع المحدودةناصر عامر راشد الغداني

مؤسسة التألق الذهبية للتجارة والمقاوالتناصر عامر سالم الشعيبي

بروسيس انسترومنتناصر عبدهللا أحمد البرواني

المعروف الوطنية للتجارةناصر عبدهللا حمد السلماني

روائع المكالء للتجارة والمقاوالتناصر عبدهللا خليفه المقيمي

الشديد الدوليةناصر عبدهللا سالم الحوسني

(القيد مرهون  )لولو مسقط للتسوق السريع ناصر عبدهللا سواد النحوي

أنوار المجد المتحدة للطاقةناصر عبدهللا محمد البلوشي

الشركة الوطنية العمانية للهندسة واالستثمارناصر عبدهللا محمد رزاق الكمزاري

شركة النهضة العمانيةناصر عبدهللا ناصر الحجري

شركة تاركتناصر عبدهللا ناصر المسعودي

شركة عمان لإلستثمارات والتمويلناصر عبيد محمد المالكي

سي بي أند آي أوروبا بي فيناصر عثمان هياتان البلوشي

شركة ورلي عمان للهندسةناصر علي برغوش العامري

شركة فيرتريدناصر علي سعيد البلوشي

شركة الخدمات الفنية الخاصةناصر علي سعيد الحضرمي

النطاق البعيدناصر علي سليمان المنجي

الجنيبي العالمية للسياراتناصر علي عامر الشعيبي

شركة دليل للنفطناصر علي محمد الدرعي

شركة السبحية للمقاوالتناصر علي ناصر الشعيبي

مجموعة شركات الرموز الوطنيةناصر علي ناصر العوفي

مطاعم ال داودناصر علي ناصر الوهيبي

موسسه براري الرستاق للتجارهناصر عمر عزان الصبحي

التسنيم للمشاريع المحدودةناصر مبروك حسين البلوشي

مشاريع الزبيرناصر مبيوع ناشر العريمي
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الريف المشمس للتجارة والمقاوالت ش م مناصر محسن خصيّب السيابي

إينرفليكس ميدل  إيستناصر محمد حبنون الحرسوسي

أنوار المجد المتحدة للطاقةناصر محمد حمود اليزيدي

بتروفاك انترناشيونال ليمتدناصر محمد رزيق السابقي

كنوز العمران الحديثهناصر محمد سالم الجنيبي

شركة خدمات فابا التجارية        فرع عمانناصر محمد سعيد البريكي

دي اتش ال اكسبريس العالميه وشركاهناصر محمد سعيد الحجري

بنك التنمية العمانيناصر محمد شامس البطاشي

شركة شاهر المتحدة للتجارة والمقاوالتناصر محمد صالح الهنائي

أنوار المجد المتحدة للطاقةناصر محمد مسعود البهلولي

وزارة البلديات االقليمية ووموارد المياهناصر محمد ناجم السنيدي

جلفار للهندسة والمقاوالتناصر محمد ناصر الخزيمي

شركه الصناعات العربيهناصر محمد ناصر الشهومي

الشركة العمانية إلدارة النقل والطرقناصر محمد ناصر العزري

مجموعة القرم التجارية إلدارة المنشاّتناصر مرهون علي الغافري

أبراج لخدمات الطاقةناصر مسعود خصيب الخاطري

جلفار للهندسة والمقاوالتناصر مسلم ناصر الرحبي

جلفار للهندسة والمقاوالتناصر مسلم ناصر السنيدي

الغالبي العالمية للهندسة والمقاوالتناصر منبوتي مقبل الجنيبي

أنوار المجد المتحدة للطاقةناصر منصور علي الخصيبي

ماس للمحاسبة المالية و اإلستشاراتناصر منصور محمد الهنائي

جلفار للهندسة والمقاوالتناصر منصور ناصر الحبسي

صفوات المضيبي للتجارهناصر منصور ناصر الرواحي

شركة عمان لإلستثمارات والتمويلناصر هاشل عبيد الحارثي

اليافعي الذهبيةناصر يوسف سيف المخيني

شركة رمال الداخلية للتجارة و المقاوالتناظم ابراهيم سعيد المحاربي

وزارة الصحةنافجه حميد خميس المخينية

الحصن الراسخ الحديثهنافجه راشد محمد الزرعية

وزارة الصحةنافجه مبارك خميس المحاجرية

شركة ينابيع الظاهر للتجارة تضامنيةنافجه مسلم ناصر النظيرية

بنك مسقطنافع طالب مبارك اليوسفي

التألق الشاسع للتجارةناهد بدر درويش البلوشية

شركة واحه ريسوت للتجارة والمقاوالتناهد خميس سعيد القلم اليافعي

شيم الشهباء للتجارة تضامنيةناهد عبدهللا عبيد الجرادية

شركة االثنينناهد محمد جمعه القطيطية

جامعة مسقط.ناهد محمد سعيد 

شركه نحيز للتجاره والمقاوالتناهد محمد مبروك بيت براكه



الجهةاالسم  

سعيد الشامسي للتجارةناهده رمضان ديكو البلوشية

النبع للتموين واالعاشة والخدماتناهي خالد رهام بيت جبلي

شركة بهوان الهندسيةنايع درويش خميس الجابري

شركة الخدمات الفنية الخاصةنايف العبد جميل الغاربي

الريف ش م منايف حمد خلفان القطيطي

شركة المها لما وراء البحارنايف حمد سعيد الشكيلي

شركة الفالحينايف حميد سلطان الغافري

جلفار للهندسة والمقاوالتنايف خليفه راشد المعمري

المبادرة الخليجيةنايف سالم سليم الهدابي

م0م0ش -شركة الصاروج لالنشاءات نايف سعيد سالم المشايخي

شركة مزون لأللباننايف سعيد سالم الهنائي

تيجون عبري إلنشاءات الطاقةنايف عوض عبدهللا العزري

أنوار المجد المتحدة للطاقةنايف ناصر حسن البلوشي

في.سي تي سي آي بي - سي بي آند آي نايف ناصر سالم البادي

أن أم سي للرعاية الصحيةنايله محمد درويش البلوشية

المجموعة العمانية الدوليةنائف هاشل ناصر الغافري

شركة جنوب ظفار المتحدةنائفه رجب فرحان بيت مرزوق

بحر حاسك للتجارةنائله خميس مسعود الشيادية

كي بي أم جينبراس إبراهيم سيف العامري

المحدودة (عمان  )شركة فنادق الخليج نبراس خليفه جميل النعماني

مستشفى جامعة السلطان قابوسنبراس سعيد سليمان العبري

سويس بورت عماننبراس عبدالحكيم مرادك البلوشي

سويس بورت عماننبراس عبدالرحيم شمبيه البلوشي

أبراج لخدمات الطاقةنبراس عبدهللا أحمد البلوشي

مستشفى النجمه للعنايه الطبيهنبراس علي جمعه الحمداني

شركة المطاعم السياحية العالميةنبراس محفوظ حمد الخصيبي

مستشفى جامعة السلطان قابوسنبراس ناصر عبدهللا العبرية

مؤسسة الحبي للتجارة والمقاوالتنبراس ناصر مسعود الشعيبي

الكواكب العربية للتجارة والتسويقنبهان خاطر جمعه العلوي

المجموعة العمانية الدوليةنبهان خلفان محمد النبهاني

أوكيو لالستكشاف واالنتاجنبهان سالم عيسى السيابي

.فرع مسقط . هاليبورتون ورلدوايد المحدوده  نبهان سليّم سعيد الرحبي

كي سي اي ديوتج للطاقةنبهان محمد سعيد الصارخي

(مسقط)الشركة الفنية العمانية نبهان محمد سليمان البيماني

شركة مساكن الراحةنبهان موسى سالم النبهاني

ترك عمان الشماليةنبيل جمعه رجب المخيني

أنوار المجد المتحدة للطاقةنبيل جمعه علي الراسبي



الجهةاالسم  

مزارع الزيننبيل جميل مفتاح المالكي

بنك مسقطنبيل حامد درويش الزدجالي

بتروفاك اي اند سي عماننبيل خصيف بشوك البلوشي

داية العالميةنبيل خلفان محمد الشبلي

سويس بورت عماننبيل خميس خليفه الكاسبي

محسن حيدر درويشنبيل راشد عبدهللا العلوي

أنوار المجد المتحدة للطاقةنبيل زايد رامس 

شبكتنــــــــانبيل سالم خميس العلوي

المياه الزرقاءنبيل سالم سعيد الرويضي

شركة عمان لإلستثمارات والتمويلنبيل سالم سليمان اليزيدي

أنوار فهود الدولية للمشاريعنبيل سالم عبيد الحبسي

رمح مسقط الحديثه للتجارهنبيل شمبية ابراهيم البلوشي

صخور مسندمنبيل صالح سليمان الشحي

شواطئ الطبيعه للتجارةنبيل عبدهللا غابش المشيفري

التسنيم للمشاريع المحدودةنبيل عبدهللا مبارك السعدي

شركة المدينة للخدمات اللوجستيةنبيل منير عبدالرشيد البلوشي

عاصفة شمال الباطنة للتجارة والمقاوالتنبيل ناصر علي المعمري

شركة منتجات  البولي المحدودةنبيل نافع سليم الدويكي

شركة الحماسة الدولية للتجارةنبيل نصيب سنجور الجابري

الودللتنمية واالعمالنبيلة جمعه دشوك البلوشية

شركة الدانوب لمواد البناء والتجارةنبيلة محمد خليف الحسنية

شركة عمان لإلستثمارات والتمويلنبيله ابراهيم شمبيه البلوشية

بومباي للتجارةنبيله امام بخش غالم حبش البلوشية

المركز الحديث لالمراض الجلديةنبيله بدر سالم الحوسنية

شركه النبع للخدماتنبيله حبيب عبيد العزرية

شركه نحيز للتجاره والمقاوالتنبيله رمضان رجب بيت حصين

شركه النبع للخدماتنبيله علي محمد البلوشية

الشركة العامة للسياراتنبيله مبروك جمعان متوانا

أرم للتقنيه الحديثهنبيله مراد لهداد البلوشية

نظارات العاصمه الحديثهنبيله موسى محمد الزدجالية

مركز الحارب  الطبينبيله هالل علي العامرية

الفن الحديثنجا سيف سليمان النعمانية

شم و أبتسم للتجارةنجاة أحمد سعيد الحارثية

الوجهه لالستثمار السياحي واالدارةنجاة حميد درويش الصبحية

ريد نجتون جلف وشركائهمنجاة خميس محمد البلوشية

وشركاه ش م م(الشرق االوسط)شركة ديلويت اند توش نجاة سميح ناصر السليمانية

أركان لإلنشاءاتنجات مبارك مّسي القاسمية
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المجموعة العمانية الدوليةنجالء جمعه خلفان المحاربية

مؤسسة الخوري للمعداتنجالء حميد ثاني الفزارية

مركز القبائل للتخفيضاتنجالء خادم درويش السعدية

مشاريع بيت الصحوة للتجارةنجالء خميس الشين الجابرية

محسن حيدر درويش الزعابينجالء صالح درويش القاسمية

الدولية للحلول المباشرةنجالء عبدهللا ناصر النعمانية

الشركة الدولية لخدمات الحاسب االلينجالء فهد محمد البروانية

مؤسسة أتورد باوند عماننجالء مراد علي البلوشية

شركة صناعة الكابالت العمانيةنجالء مسعود حمد الهاشمية

كمرون الشرق االوسط للخدماتنجالء نصرهللا محمدحسين 

المقاولون العرب العمانية المحدودةنجالء يوسف محمد الحمادية

الشرق األوسط لآلالت والتشغيل اآللينجماء حسن شمبيه البلوشية

الشرق االوسط لحلول  الموارد البشريةنجماء هالل سعود السيابية

شركة االثنيننجمه عبدهللا سالم الحراصية

الدشتي للتجارةنجمه محمد مسافر البلوشية

برج عماننجوى حمد سعيد الحكمانية

الجنيبي الوطنية العالمينجوى سلوم سالم الجنيبية

شركة الجناني والتميمي وشركاءهمنجوى علي مرهون الغسانية

اينكوللهندسةوالتصنيع والتجارةوالمقاوالت المدنيةنجوى مرزوق صنقور الجنيبية

شركة فيرتريدنجيب عبدهللا شيزوك البلوشي

بي بي اكسبلوريشن ابسيلون ليمتدنجيب عبدهللا ناصر أمبوسعيدي

الشركة الوطنية العمانية للهندسة واالستثمارنجيب عثمان محمد الكمالي

الكلية العربية للعلوم اإلدارية والتأهيلنجيب علي جمعه المديلوي

جلفار للهندسة والمقاوالتنجيب محفوظ جمعه العلوي

ظفار لخدمات حقول النفط نجيب محفوظ عمر الشمري

شركة باعمر لخدمات حقول النفطنجيب محمد ناصر العمري

أجيال مجان المتحدةنجيده ماجد بلعرب البطاشية

واحة األنصبنجيه حسين علي الوهيبية

شركة السبحية للمقاوالتنجيه سهيل نجي الكاسبية

خيرات ديثاب الوطنية للتجارةنحوه غاصب صالح الجنيبية

أواصر عمان وشركائهمندا سعيد مبارك الراشدية

الثقة الرابعةنداء خميس حمد البوسعيدية

جامعة البريمينداء سعيد مطر البلوشية

شركة المها لما وراء البحارنداء صالح ناصر السيابية

مركز هوثورن مسقط لتعليم اللغه االنجليزيهنداء محمد حمود العاصمية

شركة عمان لإلستثمارات والتمويلنداء محمد سعيد الريامية

خطيب وعلمي وشركاهم لإلستشارات الهندسيةندوه حمد سعيد الجنيبية
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شركه نحيز للتجاره والمقاوالتندى بشير فرج بيت بهدور

العالمية االولى للسياحة والفنادقندى جمعه ابراهيم الجديدية

شركه النبع للخدماتندى جمعه شاروك البلوشية

الفنية لالستشارات الهندسيةندى حسن علي اللواتية

المدرسة الهنديةندى حمد سالم الخنبشي العلوي

الندمارك للتجزئةندى حمد عبدهللا البوسعيدية

اضواء البله للتجارهندى حمدان راشد المالكية

مؤسسة المرداس الحديثةندى حمدان سالم السيابية

شركة عمان لإلستثمارات والتمويلندى حمود حمد الحجرية

الواسط العالميةندى خميس عبيد القطيطي

سماء اإلبداع المثاليةندى سعيد سالم العامرية

أسود سمائلندى سعيد سليمان الحضرمية

الشركة الدولية لخدمات الحاسب االليندى سليمان حمود الغاوية

وسط الرميلة العالميةندى علي خلفان الفارسية

الشركة الدولية لخدمات الحاسب االليندى محمد خميس العمرانية

شاطي الموج لالستثمارندى محمد درويش البلوشية

مدرسة صالله العالميه ندى محمد سالم بيت فرج هللا

النبع للتموين واالعاشة والخدماتندى موسى رجب البلوشية

مرياناندى ناصر خادم الغيالنية

وزارة الصحةندى يحيى ناصر الحارثية

شركة المدينة للتأميننديم الحاج يارمحمد رحمت البلوشي

الشركة العمانية إلتصاالت المستقبلنديمه غالم حسين أبل البلوشية

افيردا إلدارة النفاياتنذير سعيد عبدهللا العجمي

روضة المستكشف الصغير الخاصة ش م منرجس خليفه هالل الوهيبية

المناظر الطبيعية الذهبيةنرجس سالم حليس الشعيبية

شركة مزون لأللباننزار سالم سليمان الغطريفي

الي عمان لتكوير خام الحديد?شركة نزار سالم محمد األنصاري

يونس أماني للتجارةنزار علي حسن الفارسي

شركة مزون لأللباننزار هاشل سالم البطاشي

المجموعة العمانية الدوليةنزار وليد عمر الكثيري

الطموح لتقنية المعلوماتنزهة نصرهللا رسول بخش البلوشية

نزير احمد بن بهارتي احمد دين للتجاره والمقاوالت.نزيرأحمد بهارتي أحمددين 

الرمال الذهبية التعاونيةنسرين االهي بخش رحيم داد 

شركة استكشاف وانتاج النفط والغازنسرين علي حمد الغفيلية

بنك ظفارنسرين غالم محمد عبدالرحيم البلوشيه

أوان لتجارهنسمه سعيد سيف الجابرية

لمسات الزمرد للتجارةنسيبه جعفر عبدهللا الزعابية
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كلية عمان لالداره والتكنولوجيانسيبه سالم سيف الغافرية

بنك مسقطنسيبه يعقوب سيف المنجية

المصنع الوطني للبالستيكنسيم اسحاق الهي البلوشي

الشركة العمانية المتحدة للتأميننسيم مراد لهداد البلوشي

شركه النبع للخدماتنسيمه خدابخش شمبيه البلوشية

الطموح لتقنية المعلوماتنسيمه عيسى بشوك البلوشية

م0م0المستقبل لتجهيزات وخدمات  حقول النفط  ش نسيمه مراد علي البلوشية

أرم للتقنيه الحديثهنسيمه مراد لهداد البلوشية

العهد الجديد للخدمات المثاليةنسيمه موسى مراد البلوشية

النجمة الملكية العالميةنصار حسين غياض المرزوق

شركة النفط العمانية لتطوير المنشأتنصر حمود حمد العامري

بوريتس البحار السبع وشركاهمنصر حمود سعيد األغبري

شركة المها لما وراء البحارنصر خلفان سعيد الناصري

شركة عمان لإلستثمارات والتمويلنصر خلفان ناصر الراشدي

سهيل بهوان للسياراتنصر خميس محمد النصيري

أنوار المجد المتحدة للطاقةنصر سالم سعيد الريامي

الشركة الوطنيه للصناعات الكهربائيهنصر سلوم سالم الوهيبي

أبو شذى العلوى للتجارةنصر سليم سالم 

فايكنج ُعمان لخدمات حقول النفطنصر سيف سليمان الرمحي

مطاعم ال داودنصر عبدهللا تعيب المعولي

شركة المها لما وراء البحارنصر عبدهللا سعيد العامري

شركة أحمدي للتجارةنصر عبدهللا مبارك الجهضمي

أنوار المجد المتحدة للطاقةنصر عبدهللا محمد الحضرمي

مشاريع غريب السعدي للتجارةنصر علي السبع السيابي

الكواكب العربية للتجارة والتسويقنصر علي حمدان المرزوقي

جلفار للهندسة والمقاوالتنصر علي سعود الهنائي

-شركة سمير شلهوب وشريكه للنقليات والتجارة نصر مبارك محمد الحسني

جلفار للهندسة والمقاوالتنصر مرهون عبيد الهنائي

ش م م< مصنع العذيبة)صندوق تقاعدشرطةعمان السلطانيةش م منصر موسى خلفان الوهيبي

مرتفعات أرض السر لتجارة الحديد والخردةنصر ناصر حمود المعمري

(توكو  )الشركة العمانية لالنشاءات  نصر ناصر سالم الجنيبي

بنك مسقطنصر ناصر سالم الناصري

شركة كهرباء المناطق الريفيهنصرا جابر محمد الوائلية

الشركة الوطنية للصناعات الدوائيةنصرا سالم عامر الصالحية

مؤسسه سيف سعيد سيف االخزمى للتجارةنصرا سالم عبدهللا األخزمية

كي بي أم جينصراء حمد راشد الوهيبية

مؤسسة التمكين العالميةنصراء حمد سليمان الشرجية
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أزري و كاميابنصراء حمد عبيد العمرية

العرين الذهبي للتجارةنصراء سالم علي السواقية

مؤسسة حمد بن عبدهللا بن ختروشنصراء سعيد حمد البراشدية

مجموعه سعود بهواننصراء سيف محمد المحروقية

مركز سعيد الشحري للتدريب القانونينصراء صالح عبدهللا النعمانية

الشرق االوسط لالستشارات الهندسيهنصراء علي مسعود الهذيلية

أركي العالمية للخدمات ش م منصراء علي ناصر الراشدية

مصنع عمان للعطور ومستحضرات التجميل ش م منصراء يعقوب مبارك العلوية

شبه الجزيرة العالميةنصرة أحمد محمد الرواحية

سالك العالميةنصرة سالم سعيد السيفية

المناضح الحديثة للتجارة والمقاوالتنصرة مرهون خصيف الريامية

التقدير للتجارةنصره حمد سعيد العلوية

شركة أنابيب عمان المتحدةنصره درويش حميد الغافرية

وادي قهوان للتجارةنصره سعيد مصبح الصواعية

جداول الممبك للتجارة والمقاوالتنصره سليمان محسن الفهدية

الجنوبي للتجارةنصره سيف خميس المسكرية

كريستال مسقط لإلستشاراتنصره عبدهللا سليمان الشرجية

بيت قصر االحالم للتجارةنصره علي عبدهللا الجابرية

شركة رمز العطاء الماسينصره محمد خلفان المنيجري

وزارة الصحةنصره ناصر سعيد الهنائية

شمس السويق المتميزةنصرى سالم خلفان المقبالية

دوم الوطنيهنصرى سعيد محمد العامرية

مؤسسة طيبات الباطنةنصرى سعيد محمد المزينية

الوادي للطاقة الشمسيةنصرى سلطان محمد الهاشمية

م0م0صحار المتحدة شنصرى محمد جمعه الغمالسية

بيت هرمز للمقاوالت والعقاراتنصرين عطاءهللا ولي محمد البلوشية

داية العالميةنصيب عبدهللا فتح بيت عامر

مؤسسة السمري للتجارة والمقاوالتنصير سالم سلطان الحارثي

شركه النبع للخدماتنصيرأحمد عظيم خان 

شركة عمان شابورجينضال حمود حماد المجرفي

سنا لما وراء البحارنضال عادل سعيد احار

النجمة الملكية العالميةنضال عوض بشير النوبية

شركة االتحاد المتكاملة ش م منظير ناصر حمد اليزيدي

ايوب بن سالم بن صالح الكندي للتجارةنظيمه سليمان خميس العبرية

شركة المها لما وراء البحارنعمه حمود حمدون الراشدية

شركه النبع للخدماتنعمه سعيد مبارك الحسنية

ضياء المضيرب للتجارةنعمه عامر عمران الحارثية
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مشاريع صحار العمالقة للتجارة والمقاوالتنعمه عبدهللا سالم الكندية

بيت الكرم العربينعمه محمد عدي البطاشية

مستشفى الرفاعةنعمه يوسف سنجور البلوشية

أنوار المجد المتحدة للطاقةنعيم العبد مرهون السعدي

برج صحراء الذهبية للتجارة والمقاوالتنعيم خميس صربوخ السيابي

شركة مياه الواحةنعيم محيل ربيع الحمادي

انوار الوطن للتجارة والمقاوالت توصيةنعيمة سيف علي السيابية

المركز الدولي االول للخدمات والتعمير ش م منعيمة مرهون عبدهللا الرواحية

رواد صحار الحديثةنعيمه جمعه درويش المقبالية

شركة االرض الدوليةنعيمه خلفان محمد المعمرية

األلوان الزاهية المثاليةنعيمه خلفان محمد النبهانية

شركه النبع للخدماتنعيمه درويش شنان الجابرية

الحلول المتكاملة لتجارة مواد البناءنعيمه سالم حميد المالكية

المحورية للمشاريع والخدماتنعيمه سالم خلفان الوهيبية

الشركة الوطنية العمانية للهندسة واالستثمارنعيمه سالم سعيد الروشدية

القنوات لألعمال واإلنشاءاتنعيمه سعيد محمد البلوشية

النجم ما وراء البحارنعيمه سليمان سعيد السيابية

بشائر الخليج للمشاريع والخدمات الفنيةنعيمه شنون ساعد الحنظلية

مؤسسة العدواني للتجارةنعيمه عبدهللا خديم الريسية

مجد البشائر العالميةنعيمه عبدهللا درويش البلوشية

طاؤوس لالنظمة الزراعيةنعيمه عبدهللا سعيد الحمدانية

جواهر الصبيخي للتجارةنعيمه عبدهللا مبارك البلوشية

الخليج للحفرنعيمه عزيز حمد الخاطرية

شركه النبع للخدماتنعيمه علي عبدهللا البلوشية

األفالج النموذجية للتجارةنعيمه عيسى علي الحضرمية

عباس  در محمد للتجارةنعيمه الل بخش جالئي البلوشية

مدرسه احمد بن ماجد الخاصهنعيمه مبارك احمد الصوافية

شركة مت مكدونالد وشركاهنعيمه محمد سعيد الرقادية

زهور النرجس العالمية للتجارة ش م منعيمه مسعود حماد المقبالية

السهام العرينة للمشاريع الرائدةنعيمه هديب محمد الفورية

التقنية المتميزهنعيمه هالل سيف الشبيبية

موسوعة الخليج الرقمية الرائدةنقاء علي محمد حسن 

شركة الرسن توبرو االلكتروميكانيكيهنمير عبدهللا خميس الرئيسي

أنوار الشهامة للمشاريع المتميزةنهاد سالم سيف الغدانية

مستشفى ستاركير بركاءنهاريا محمد قاسم اإلسماعيلية

شهى للمــواد الغذائية والتوابلنهال تعيب علي الشيادية

-شركة كيمجي رامداس  نهال جعفر صادق الهوتية
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(متاليف)-الشركة األمريكية للتأمين على الحياهنهال حمد درويش العجمية

أواصر عمان وشركائهمنهال حمدان حمد العبرية

مشاريع الضياء المتقدمةنهالء هاشل سعيد السهية

مكتبة األطفال العامةنهلة سليمان خلف الوهيبية

شركة أعمار العرب للتجارةنهله سعيد بخيت الشعشعية

معهد التدريب التقني واالدارينهله سيف عبدهللا الجابرية

أجيال مجان المتحدةنهله ناصر سعيد الندابية

مشاريع جبال منح للتجارة والمقاوالت ش م منهى خميس شمبيه الرئيسية

مدرسه مونتيسوري عمان الخاصهنهى زهير عبدالرضا اللواتية

شركة البروج العالميهنهى سليمان سعيد الرحبية

الضمان لخدمات التأميننهى علي حسن البلوشية

شركة سيح الرول للغازنهيان محمد غدير الجنيبي

الشركة الوطنية المحدوده للشاىنهير حمود حميد المعدي

شركة كهرباء مجاننهيل راشد محمد النعيمي

الشركة العمانية القابضة لخدمات البيئةنّوار حمود أحمد الهنائية

شركة الخدمات الفنية الخاصةنوار مصبح ذيبان البادية

القمر للحديد والصلبنوار ناصر حمد الوهيبية

أركان لإلنشاءاتنواف أحمد درويش البلوشي

الطموح لتقنية المعلوماتنواف أحمد درويش الحمداني

شركه النبع للخدماتنواف جمعه حسن البلوشي

بنك ظفارنواف جمعه سعيد العلوي

جلفار للهندسة والمقاوالتنواف جمعه سهيل الصالحي

شركة الخدمات الفنية الخاصةنواف حمد سالم الغيالني

شركة عمان للتجهيزات وخدمات الصناعات البتروليةنواف حمود محمد البادي

الشركة الوطنية للعسل الطبيعينواف خالد محمود الحسني

شركة فيرتريدنواف خدادات اسحاق البلوشي

الخليج لالنشاءات الحديديةنواف خليفه مسلم اليعقوبي

فهود لخدمات حقول النفط والطاقهنواف راشد عبدهللا الهاشمي

محسن حيدر درويشنواف سالم خليفه الرواحي

الشركة العمانيه لاللياف البصريهنواف سالم سعيد الكلباني

خطوط العرضنواف سعيد سالم خوار

شركة النفط العمانية لتطوير المنشأتنواف سعيد علي النصيري

الطيف للصناعات الهندسية والهياكل المعدنيةنواف ضاحي سعيد النوفلي

الخزامي السوداء الدوليةنواف عامر سالم الكليبي

شركة نهضة الدقم للمساكننواف علي حمود الجرادي

سعيد الشامسي للتجارةنواف فؤاد عبدالرسول الزدجالي

الوان الشمس المشعة للتجارةنواف مبارك خميس آل عبدالسالم
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البنك االهلينواف مبارك سلطان الغيالني

بتروجيت و شركائها- شركة المشروعات البترولية نواف مسعود عبيد المشرفي

شركة بهوان الهندسيةنواف يعقوب يوسف البلوشي

شركة بندر سمهرم للتجارةنوال بخيت رجب عنيدوه

شركة اول ساركر العالمية وشركائهنوال بدر درويش السيابية

بنك مسقطنوال حسن شراج البلوشية

ركن الملكة الذهبية نوال حسن محمد البلوشية

وزارة التربيه والتعليمنوال حمد سعيد المسعودية

درة الخليج الفضيةنوال حمد مبروك الحبسية

الباتك لخدمات الغاز والصيانة ش م منوال حمد يوسف المخينية

أنوار المكارم الحديثةنوال خالد يحيى المعولية

خدمات سالمة خطوط االنابيبنوال خميس خلفان الهنائية

مركز عبدهللا العيسرينوال خميس ناصر الحارثية

النوايا لالنشاءاتنوال دينار درويش البلوشية

شركة إدارة التعليم اإلنجليزينوال راشد علي العامرية

درة الخليج الفضيةنوال رجب كلين بيت مبارك

الحذيفة العالمية لالعمالنوال سالم حمدان المعولية

أبــــو عامـــر للخـــدمات الهنـــدسيةنوال سعيد عامر الهادية

اجواء مسندم لالنشاءات والتعميرنوال سيف سعيد المقبالية

معهد التدريب التقني واالدارينوال سيف محمد البلوشية

الطموح لتقنية المعلوماتنوال شهداد خميس البلوشية

العنقاء لخدمات حقول النفط و المقاوالتنوال عبدهللا حابوب البلوشية

البوابات المتقدمة لالستثماراتنوال عبدهللا سالم البطاشية

عمان للخدمات التعليميةنوال عبدهللا سعيد البداعية

فخر البحارنوال عبدهللا هالل الفارسية

ريم البوادي للمشاريع المتألقةنوال عبدالوحيد عمر الزدجالية

مؤسسة عوفيت للتجارة والمقاوالتنوال علي احمد المعشنية

شركة البروج العالميهنوال محمد خليفه الغافرية

شركة بوابة العرب المتحدةنوال محمد سهيل بالحاف

مؤسسة حدائق الشرق االوسط للتجارةنوال محمد عمر آل إبراهيم

شركه النبع للخدماتنوال مرهون سالم الندابية

مجمع  صاغر الطبينوال مصبح جمعان اليحمدية

شركه النبع للخدماتنوال موسى سعيد الهنائية

شركة تنمية الدقمنوال هالل جميل العينمية

شرارة الحلول الدوليةنوال هالل علي الغافرية

جواهر عماننوال يوسف سالم البلوشية

سعود بهوان للسياراتنوح ابراهيم عبدالرسول الزدجالي
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منتجع برالجصهنوح أحمد هالل البلوشي

 م0 م0شركة الغدير الدوليه  ش نوح حسن ابراهيم البلوشي

التسنيم للمشاريع المحدودةنوح خميس حمد السابعي

بيان العمراني للتجارة والمقاوالتنوح سيف حمد الجرداني

جلفار للهندسة والمقاوالتنوح علي ابراهيم العلوي

شركة بهوان للمقاوالتنوح علي سعيد العلوي

جلفار للهندسة والمقاوالتنوح مال هللا مبارك البوسعيدي

شركة كهرباء مزوننوح محمد سيف الرواحي

الوردة الذهبية العالميةنوح محمد هالل الدهماني

العرفان لألعمالنوح مرهون عامر الحراصي

النبع للتموين واالعاشة والخدماتنوح ناصر خلفان الرواحي

شركة محمد البرواني لخدمات النفطنوح يوسف ساعد الزكواني

الشركة  العمانية للضيافةنور اسحاق نوروك البلوشي

الجزيئات المتعددةنور السعيد غياض الضجر بيت المرزوق

شركة احمد بن علي سالم هبيس واوالده للتجارة والمقاوالت نور أحمد اجهام الكثيرية

المتحدة لالسماكنور أحمد محمد الجنيبية

شركة نسيم السالم الدوليةنور سالم بخيت تبوك

أرم للتقنيه الحديثهنور سالم بخيت هوطي الشحري

األولمبية للتجارةنور سالم عقيل باعلوي

مؤسسة بن ديغان  للتجاره والمقاوالتنور سالم محمد حواس  العامري

المخيني المتميزةنور سالم يحيى المخينية

الواحة العالمية الحديثهنور سعيد احمد بيت سعيد

الضوء االزرق العالميةنور سعيد حميد الوهيبية

شركة مشاريع الغربية للتجارة والمقاوالتنور سعيد سالم المشيخية

مؤسسة النعيم الدائم للتجارةنور سهيل أحمد علش الكثيري

الجوهرة الخضراء للتجميلنور صالح راشد الزكوانية

منابر الكون الذهبية للتجارة ش م منور عامر سالم كشوب

التميمي والبرواني ومشاركوهم للمحاماةنور عبدالحكيم سليمان الطائية

الجزيئات المتعددةنور عبدالرزاق سعيد باحجاج

صيدلية الحشارنور عبدهللا سالم الناعبية

سماء الهفوفنور عبدهللا سليمان الرواحية

شركة النهضة العمانيةنور عبدهللا علوي المشهور باعمر

شركه صروح الخليج العربيه للتجاره والمقاوالتنور عبدهللا علي غواص

مؤسسة الثريا العربية الشاملة للتجارةنور عبدهللا كالن المعلم

سنا لما وراء البحارنور علي سعيد النوبية

مؤسسه نسيم الباديه الحديث للتجاره نور علي مسلم جعبوب

انوار الولجات للتجاره والمقاوالتنور فيربخش موسى البلوشي
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شركةاالجيال الحديثة المتحدة للتجارة والمقاوالت ش م منور محمد سهيل غواص

مؤسسه نسيم الباديه الحديث للتجاره نور محمد عبيدان الكثيري

شركه بر عمان للتجاره والمقاوالتنور محمد مسلم البرعمية

أنوار الحليو للتجارة والمقاوالتنورا حمود سيف الهنائية

مشاريع بسمة الجبل األخضرنورا خلف سليمان الزكوانية

إمتداد األعمدة للمقاوالتنورا سالم تمان العمرية

شركة ظفار للحلول العالميهنورا علي احمد المعشنية

شركه خيالي الشامله للتجارة والمقاوالت توصيةنورالبيان خالد سعيد الشنفرية

شركة الخدمات الفنية الخاصةنورالدين سالم عبدهللا السالمي

شركة علي بن عبدهللا بن منذر المنذري وشركاه للتجارةنوربيبي نبي بخش فيربخش البلوشية

آرا للبترول واألستكشاف واألنتاجنورة راشد سيف المرضوف السعدي

شركة صاللة اللوجستية لخدمات الموانئ والمطاراتنورة عبدالرحمن عبدهللا البلوشية

أركان لإلنشاءاتنورة محمد ناصر الحربية

آبار المستقبل للتجارة ش م م.نورجهان عبدالفتاح سليمان 

نور الشمس لالستثمارنورخاتون موسى بيرمحمد البلوشية

الديوانية للمشاريع العصريةنورس خميس عامر الرواحي

شركة البروج العالميهنوره احمد ابراهيم البلوشية

خط السماء الدوليةنوره بدر حمود المعينية

تالل عبري للتجارةنوره حارب صالح الجديدية

تكنيمونتنوره حسن أحمد السعدية

جامعة البريمينوره حميد عامر الشبلية

ابو اسحاق الهطالي للتجارةنوره حميد مفتاح الهنائية

مركز القبائل للتخفيضاتنوره خميس سالم الجلبوبية

سيف بن سالم بن عيسى الحراصي وشركاهنوره خميس سالم الراشدية

سجايا الباطنة المتحدةنوره راشد مكتوم الجابرية

البروج لتقنية المعلوماتنوره سالم سليمان الوهيبية

أصائل مجان المميزةنوره سلطان سالم الفارسية

نجم دلتا للخدمات و المشاريع الهندسيةنوره سليمان حمود العامرية

بيت الخبرة للمشاريع المتكاملة والتجارةنوره سليمان حميد المعمرية

همس العيون للتجارةنوره سويدان محمد البادية

عصر الدقم الجديد الدوليةنوره صالح ابراهيم البلوشية

شركة فالمنجو الحديثةنوره طالب حمدان المقبالية

جامعة الشرقيةنوره عبدالرحمن راشد الكعبية

شركة الهمة واالبداع للتجارهنوره عبدهللا احمد الحضرية

جلفار للهندسة والمقاوالتنوره عبدهللا حمد البريكية

الحلول المتكاملة لسمسرة التأميننوره عزان محمد الحكمانية

بهوان سايبرتكنوره علي أحمد البلوشية
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شهى للمــواد الغذائية والتوابلنوره علي عبدهللا الشيدية

عبدهللا بن سيف الهنائي للتجارةنوره عوض عبدهللا المرشودية

الدرع الملكينوره مبارك جمعه المطاعنية

مركز سلطاننوره مبروك قمبر الشبيبية

ملحمة الدار للتجارة تضامنيةنوره محمد سالم الكعبية

شهى للمــواد الغذائية والتوابلنوره محمد سعيد الغسانية

الرؤية اإلبداعية للتجارة واالستشاراتنوره محمد مسلم الوردية

المجموعة العمانية الدوليةنوره محمد ولي البلوشية

شركة عمان لإلستثمارات والتمويلنوره ناصر سعيد العدوانية

جلف بيرسونالنوره يوسف مبروك البلوشية

قوس اإلنصهار للتقنية والخدماتنوريه علي عبدهللا البلوشية

أحمد بن خميس بن حارب الحامدي للتجارةنوف احمد خميس الحامدية

كريديت إنفو الخليجنوف الصغير راشد العويسية

شركة عمان شابورجينوف أحمد سعود المحرزية

أسطورة مزون العالميةنوف حميد محمد الدرعية

جلفار للهندسة والمقاوالتنوف خالد خميس الرحبية

اصداء لالنشاء والتعميرنوف خميس سعيد الشيدية

مجمع  صاغر الطبينوف راشد ساعد العلوية

شركة عمان لإلستثمارات والتمويلنوف سعود ناصر الراشدية

الشركة العمانية للصهاريجنوف سعيد خميس العيسائية

شركةعبدهللا بن سعيد بن أبراهيم الوردى وأخيةللتجارةنوف سعيد سالم الحديدية

العالمية لخدمات النظافة والضيافةنوف سليم سعيد التميمية

الشركة الدولية لخدمات الحاسب االلينوف سيف محمد الرواحية

عبق الكاميليا للتجارةنوف سيف ناصر الخميسية

شركة الصخرة الجديدةنوف ضاحي مسعود الزواوية

الشركة الوطنية للصناعات الدوائيةنوف عبدهللا محمد الهاللية

االدراك العالمية للتجارةنوف عبيد خادوم المعمرية

البنك الوطني العمانينوف مبارك الحبشي المنورية

شركة السيف الذهبي لالنشاء والتعميرنوف مبارك خميس السعدية

البنك االهلينوف محمد جمعه المعمرية

نجوم صحار المتحدة ش م منوف محمد سعيد الشيدية

قفيفه الدوليه ش م منوف مسيعد سالم اإلسماعيلية

صروح صحم للتخفيضاتنوف معتوق خميس 

نستله عمان التجاريهنوف ناصر حمد البوسعيدية

ايرورك للخدمات الفنيه وشركاهنوف ناصر سعيد الريامية

مركز البروج الطبي التخصصينوف ياقوت شحلوب الرواحية

واحة أسود للتجارة والنقلنوفل سليمان سعيد الشهومي
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المركز الحديث  لالعمال الكهربائية والصحيةنيله سليمان حريمل المجرفية

نصير وسليمان لألنشــــاءاتنيله عامر سيف الحبسية

كلية مزونهاجد سليمان سعيد الخنجري

مؤسسة آماد للتجارةهاجر احمد عقيل باعمر

الشركة الدولية لخدمات الحاسب االليهاجر أحمد سليمان الحسنية

شركة التقدم لبرمجة الكمبيوترهاجر أحمد محمد المبسلية

شركة عمان لإلستثمارات والتمويلهاجر جمعه سالم الزعابية

شركة عمان لإلستثمارات والتمويلهاجر حمد خلفان العزرية

الشركة العالمية لتقنية المعلوماتهاجر حمد سليمان الشبلية

البيت السريع لالنشاء والتعميرهاجر حمد محمد الراشدية

الشركة العالمية لتقنية المعلوماتهاجر حمود سلطان البطاشية

شركة مياه الواحةهاجر حميد سعيد الزكوانية

الذئب للهندسه والمقاوالتهاجر حميد سلمان العلوية

النجم الثاقب العالميةهاجر خصيف العبد المعولية

التقنية الرباعيةهاجر سالم سعيد السلطية

اجواء مسندم لالنشاءات والتعميرهاجر سعيد راشد المقبالية

الكلية الوطنية لتقنية السيارات ش م مهاجر سليمان عبدهللا الحراصية

التقنية للمعدات الجراحيةهاجر سيف خصيب الحبسية

شركة البنيان للتجارةهاجر سيف سالم المحروقية

األفكار الذكية  للتجارة والتكنولوجياهاجر سيف علي البريكية

الشركة العالمية لتقنية المعلوماتهاجر طالب حمد الحسنية

محالت وصيدلية مسقطهاجر عبدهللا محمد البادية

الجصه المتحدههاجر عبدهللا مرهون الحجية

شكيل افتخار للتجارة والمقاوالتهاجر علي محمد الجامودية

الشركة العمانية إلتصاالت المستقبلهاجر علي محمد الراشدية

في.سي تي سي آي بي - سي بي آند آي هاجر عيسى علي البلوشية

شركة عقيل بن احمد بن عقيل الكاف للتجارةهاجر محسن علوي الكاف

بنك مسقطهاجر محمود محمد الرئيسية

بي سي عمان فينشرز ليمتدهاجر ناصر هالل الحبسية

وزارة التربية والتعليمهاجر هالل حمد المعمرية

شركة الخدمات الفنية الخاصةهادي عبدهللا مبارك السنيدي

ميسان العقاريةهادي محمد مهدي اللواتي

شركة سرور للتطويرهادي يوسف ابراهيم العجمي

شركة الخدمات الفنية الخاصةهارون سليمان صالح المحرمي

عبيد القايدي وشريكه للتجارة والمقاوالت ش م مهاشل جمعه خلفان العجمي

أنوار المجد المتحدة للطاقةهاشل راشد حمدان النهدي

شركه السياج السلكيههاشل سعيد هاشل الصوطي
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شركة الخدمات الفنية الخاصةهاشل سيف ربيع الخميسي

في.سي تي سي آي بي - سي بي آند آي هاشم احمد عبدالرحيم العبري

شركة صاللة اللوجستية لخدمات الموانئ والمطاراتهاشم انور محمد الرواس

شركة تنمية نفط عمانهاشم جمعه سنان السبتي

النجوم الساهرة الحديثة للتجارةهاشم جمعه ناصر الهاشمي

(شركة منطقة حرة )شركة ديونز عمان هاشم حامد عبدهللا الشمري

دبليو اس اتكنس الدولية وشركاه.هاشم حسن عبداألمير 

أنوار المجد المتحدة للطاقةهاشم حمدان زاهر السهيلي

امداد الباطنة لخدمات البيئةهاشم درويش محمد الشحي

مؤسسة المجال للتجارة والمقاوالت و الخدماتهاشم سعيد مستهيل بيت مبروك

السراج المنير الحديثة للمقاوالتهاشم سيف عبدهللا الوهيبي

الطاؤوس للخدمات الصناعيههاشم عبدهللا جميل البلوشي

فوانيس صالله المتحده ش م مهاشم علي شيخان ال حفيظ

النجمة الملكية العالميةهاشم عنبر نصيب بيت معد

الرواق الشرقي المتميزة هاشم محسن هاشم المهدلي

الشركة الوطنية للصناعات الدوائيةهاله حمد سالم المقرشية

احمد المغربي لتجاره العطورهاله درويش سعيد البريكي

شركة خدمات الكمبيوتر العمانيةهاله سالم عبدهللا المعمرية

وزارة الصحةهاله مسعود سليمان الفهدية

إزدهار العاصمة المتحدةهاله هاني أحمد الجمالية

ابراهيم بن سعود بن علي الغداني للتجارة والمقاوالتهاني ابراهيم سعود الغداني

أنوار المجد المتحدة للطاقةهاني ثاني سعيد الراشدي

جلفار للهندسة والمقاوالتهاني جمعه سعيد السكيتي

شركة شاهر المتحدة للتجارة والمقاوالتهاني حميد حبيب الشعيبي

محسن حيدر درويشهاني حميد سالمين الجحافي

شركة المقاوالت المصريه فرع مسقطهاني خصيب صالح المقبالي

سويس بورت عمانهاني خلفان محمد الهديفي

افيردا إلدارة النفاياتهاني خميس محمد الحراصي

شركة الشرق والغربهاني درويش شنون البلوشي

شركة اتحاد المقاولين العمانيةهاني سبيت يوسف المخيني

مؤسسة الحبي للتجارة والمقاوالتهاني سليمان سعيد البلوشي

الوطنية لمنتجات اللبانهاني عبدالعزيز يحيى الكندي

الشركة الوطنية العمانية للهندسة واالستثمارهاني عبدهللا أحمد الشحي

شركة اتصاالت التجارة والخدماتهاني مبارك مصبح 

الجيل الصاعد لالستثمارهاني محمد سعيد اوالدثاني

برج عمانهاني محمد علي الصالحي

البركة لخدمات التامينهاني محمد علي العجمي
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شركة خدمات النفط المتكاملة المحدودةهاني هالل عزان المعمري

مستشفى الرفاعةهبة ناصر محمد الصبحية

وصايف الشرق الوطنيةهبة هالل علي الخروصية

مشاريع الحديدية لألعمالهبةهللا صالح سعيد الجابرية

خط النجم الملكيهبه حسن محمد البلوشية

شركة ساحل مطرح للخدمات الحديثةهبه خلفان عبدهللا الهادية

الجبال السبعهبه خميس سعيد الهنائية

فرع مسقط- اوكسيدنتال عمان انكربوريتد هبه راشد حمود الدغيشية

الشركةالعالمية للتنميههبه سالم حميد العامرية

العالمية لتطوير المشاريعهبه عبدهللا محمد الفالحية

قبس إزكي الذهبيةهدنه حمد سعيد الراشدية

شركة فرسان الجزع للتجاره و المقاوالتهدنه حميد سالم الجحافية

الشركة العمانية إلتصاالت المستقبلهدى أحمد عبدالرحمن البلوشية

الميدور للتجارة والمقاوالتهدى جمعه راشد المعمرية

انيس اللواتي للتجاره والمقاوالتهدى حامد حمود الريامية

مؤسسة المجال للتجارة والمقاوالت و الخدماتهدى حسن علي اليافعية

روعه و جمالهدى حمد سعيد الرواحية

-شركه صالح جمعه دلوش واوالده  للتجاره هدى حمود سيف الهادية

شركة عمان لإلستثمارات والتمويلهدى حميد عبيد الهاشمية

التموين المتحدةهدى خليفه سالم النوفلية

اس أم سي للبنية التحتيةهدى خميس حميد السعيدية

مشاريع الرفاع المتحده ش م مهدى خميس عيسى المياسية

العالمية للمعدات العلميةهدى خميس محمد الزدجالية

الصيدلية العلمية ش م مهدى درويش سعيد الوهيبية

شركه النبع للخدماتهدى درويش عبدهللا الصبحية

شركة عمان لإلستثمارات والتمويلهدى زايد فرج الخليلية

التقنية الرباعيةهدى سالم حمد الشكيلية

(فرع عمان) (مقفله)ش م ب  (الخليج )أكسا للتأمين هدى سالم عبدهللا الوردية

محسن الرزيقي للتجارةهدى سالم فايل المسكرية

تالل صحار العالية للتجارة والمقاوالتهدى سالم محمد المقبالية

مدرسه مونتيسوري عمان الخاصههدى سعيد جمعه الهادية

الشركة الوطنية للتأمين على الحياة والعامهدى سعيد حمد المعولية

زهرة الشمال الفضية للتجارةهدى سعيد خلف الحاتمية

البوابات المتقدمة لالستثماراتهدى سعيد خلفان الذخرية

سليمان ابراهيم زاهدي فرد وشريكةهدى سعيد سالم المحرمية

مؤسسة سعيد سالم فاضل للتجارة والمقاوالتهدى سعيد سالم فاضل

سيوان السيب للتجارةهدى سعيد سليمان المنذرية
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شركة البروج العالميههدى سعيد علي العاصمية

مصنع النخبة للمنتجات االسمنتيةهدى سعيد محفوظ الحسنية

االزياء الشامله للبيع بالتجزئههدى سعيد ناصر الفاخرية

الهدى لالعمال التجاريةهدى سلطان حمد العريمية

سلطان بن سعيد بن محمد الحبسي للتجارةهدى سلطان سعيد الحبسية

المشاريع العامة جيكوهدى سليمان سعود المعشرية

التصـــــور الثـــالثيهدى سيف سعيد الراشدية

غياهيب القصبيةهدى سيف علي العميرية

شركة ورلي عمان للهندسةهدى طالب درويش الحوسنية

شركة الرقة العالمية للتجارةهدى عابد سلطان البطاشية

لبًيك العالميةهدى عبدالسالم توفيق البلوشية

الفخامة للتجارة والمقاوالتهدى عبدهللا سعيد الجابرية

الحلول المتكاملة لسمسرة التأمينهدى عبدهللا قاسم الفالحية

بن راهي الدوليةهدى عبدالناصر دادرحمن البلوشية

الكيومي للمفاتيح الكهربائيةهدى علي خصيب المقبالية

شركة مجان للشحن والنقلياتهدى علي عبدهللا البلوشية

مستشفى الرفاعةهدى علي محمد الحمدانية

شاطئ المشرق للتجارةهدى علي محمد الهنائية

شركة برشوتم كانجي للصرافةهدى عيد مبارك الكليبية

في.سي تي سي آي بي - سي بي آند آي هدى محمد حسن البلوشية

الشركة العامة للسياراتهدى محمد مصبح العمرانية

م0 م0مركز مكه للتسوق ش هدى مرهون حميد السليمية

شركه النبع للخدماتهدى نصيب غريب البلوشية

الكندية المتميزة للتجارةهدى هاشم محمد الكندية

أسطورة الماســـة ش م مهدى هالل سالم الصوافية

أركان لإلنشاءاتهدى هالل سالم المعشرية

أساسات التربة العربية للمقاوالتهدي العبد سيف المالكية

سيل الدوليةهديب عبدهللا هديب المعمري

مركز زيتون لطب األسنان والتقويمهديل ابراهيم هالل المحمودية

كي بي أم جيهديل حسن موسى 

العالمية للشبكة التجاريةهديل حمد راشد العلوية

المجال للخدمات البيئيه والتقنيههديل فهد سليمان الجابرية

شركة أريس العالميةهزاع جابر حميد البادي

جلفار للهندسة والمقاوالتهزاع حمد محمد المياحي

الرمال الذهبية للنقل والخدماتهزاع خميس أيوب البحري

شركة العوام للنقل والتجارة والمقاوالتهزاع خميس عبدهللا الراسبي

أبراج لخدمات الطاقةهزاع زايد راشد الزيدي
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أبراج لخدمات الطاقةهزاع عامر علي المطاعني

مشاريع نسناس صحار للتجارةهزاع عبدهللا جمعه المسلمي

شركة بهوان الهندسيةهزاع عبدهللا راشد البادي

المجموعة العربية المتقدمة للتجارةهزاع عبدهللا شميل العويسي

المظلة الخضراء لتطوير األعمالهزاع عبدهللا علي البلوشي

الي عمان لتكوير خام الحديد?شركة هزاع فاضل عبيد السعيدي

أوكيو لشبكات الغازهزاع محمد حارث العبري

جلفار للهندسة والمقاوالتهزاع محمد سالم الجديلي

الحديثة للخدمات النفطيةهزاع ناصر حمد الهنائي

أنوار المجد المتحدة للطاقةهزاع ناصر هويشل السعدي

شركة يونيكاي وشركائهاهزاع هالل سيف الحسيني

شركة التجارة والتمويناتهزاع هالل علي الشقصي

شركة الرسن توبرو االلكتروميكانيكيههزاع هالل محمد المسكري

سيح السرية للهندسةهشام ثاني ثني الحضرمي

مجموعة القرم التجارية إلدارة المنشاّتهشام جمعه خميس الشيدي

شركة مزون لأللبانهشام جمعه سحلوف الهنائي

اينكوللهندسةوالتصنيع والتجارةوالمقاوالت المدنيةهشام جمعه عياد الطويرشي

تاول يونيليفرهشام حسن بشوك البلوشي

شركة الخدمات الفنية الخاصةهشام حمد حمود الرواحي

شركة تاول للخدمات الهندسيةهشام خميس حمد الهشامي

شركة العملة الرقميةهشام خميس سعيد الكندي

الطيران العمانيهشام خميس عبدهللا العدواني

الشركة العمانية القابضة لخدمات البيئةهشام راشد خميس الخياري

غنتوت للنقل والمقاوالت العامةهشام سالم خميس السعدي

جلفار للهندسة والمقاوالتهشام سعيد خلفان الريامي

الطليعة لخدمات النفط ومراقبة  المكامنهشام سعيد عيسى السليمي

الحديثة للخدمات النفطيةهشام سيف حميد المعمري

دار صاللة للضيافةهشام سيود ربيع الجعفري

البروج لتقنية المعلوماتهشام صادق أحمد 

رامز العالميةهشام طالب هاشل الخليلي

الي عمان لتكوير خام الحديد?شركة هشام عبدهللا احمد القاسمي

الوجهه لالستثمار السياحي واالدارةهشام عبدهللا شوين الخميسي

القمر للحديد والصلبهشام عبدهللا مصبح العمراني

شركة إدارة تقنية األستثمارهشام عبدالملك عبدهللا الهنائي

(القيد مرهون  )لولو مسقط للتسوق السريع هشام علي سالم الشكيلي

شركة بهوان الهندسيةهشام علي محمد البلوشي

شركة بهوان الهندسيةهشام عيسى صالح المعولي
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مؤسسة هشام التجاريههشام فقير حسن البلوشي

الرؤية الممتازة العالميةهشام مال هللا حاجي البلوشي

المجرة العالمية الرائدةهشام مبارك معيوف المحرزي

شركة الخدمات الفنية الخاصةهشام محمد سلطان الفالحي

بيت الغشام للتجارةهشام محمد سيف الرحبي

شاطي الموج لالستثمارهشام محمد عبدهللا اآلبروي

المزايا العالميةهشام محمد عوض الشنفري

شركة صيانة المعدات الثقيلة والتجارههشام موسى محمد العبيداني

الطاؤوس للخدمات الصناعيههشام ناصر سليّم الجساسي

خماسي األبعاد للتجارةهشام هاشم حسن الجابري

شركة المها لما وراء البحارهالل أحمد هالل الراشدي

أوكيو لالستكشاف واالنتاجهالل أحمد هالل الرواحي

مشاريع التقنية العليا للخدمات الهندسية  توصيةهالل أحمد هالل العيسري

أنوار المجد المتحدة للطاقةهالل تعيب حمد الجعفري

اينكوللهندسةوالتصنيع والتجارةوالمقاوالت المدنيةهالل جمعان نصيب قصبوب

جلفار للهندسة والمقاوالتهالل حمد خميس الهنائي

شركة صحار لاللمنيومهالل حمد سالم الفارسي

محالت هالل حمد الكنديهالل حمد سالم الكندي

التسنيم للمشاريع المحدودةهالل حمد سليمان التبعي

شركة محمد البرواني لخدمات النفطهالل حمد مصبح السابعي

حمد بن هاشل بن محمد العامري للتجارةهالل حمد هاشل العامري

ربيع المسراتهالل حمود أحمد الدرمكي

مشاريع الجودة الشاملةهالل حمود محمد السليمي

إرادة لتطوير المشاريعهالل حميد سويد العامري

مشاريع الثمار المتحدة لألعمالهالل حميد عامر الهاشمي

مركز أستشارات علوم األرضهالل حميد هالل البرواني

شركة بهوان الهندسيةهالل خالد هاشل المحروقي

المبتكر للنفط والغازهالل خالد هالل السليماني

هالل بن خلفان بن راشد السناني للتجارة والمقاوالتهالل خلفان راشد السناني

هالل الخروصي واخية ش م مهالل خليفه هالل الخروصي

جلفار للهندسة والمقاوالتهالل خميس محمد المخيني

النورس للحلول اللوجستيةهالل راشد سعيد الرشيدي

ربوع السالم المتحدة للتجارة والمقاوالتهالل زايد سالم آل عبدالسالم

الصاروج لخدمات السالمههالل سالم سليمان الشكيلي

خليل عبدهللا يوسف البلوشي للتجارةهالل سالم صالح الصبحي

أميال الوطنية للتجارة والمقاوالتهالل سالم عبدهللا الرواحي

طيبات مزون للتجارةهالل سالم محمد البوسعيدي
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المنال لتنقية وتعبئة المياه المعدنيةهالل سعود محمد الرحبي

ديرة امطي للتجارة  هالل سعيد حمد السليمي

ألوان الحياة الشاملةهالل سعيد خلفان الندابي

حضارة الملده الوطنيه للتجارة والمقاوالت تضامنيةهالل سعيد سالم الخميسي

بارك لإلتصاالت والمشاريعهالل سعيد سليمان السليمي

في.سي تي سي آي بي - سي بي آند آي هالل سعيد سيف الحوسني

هالل بن سعيد بن سيف الحوسني للتجارههالل سعيد سيف الحوسني

أنوار المجد المتحدة للطاقةهالل سعيد عبدهللا الشكيلي

شركه الشنفرى لاللمنيومهالل سعيد مبارك الحبسي

شركة الحسن الهندسيةهالل سعيد محمد الغافري

شركة المها لما وراء البحارهالل سعيد مسلم المسلمي

المجموعة العمانية الدوليةهالل سعيد ناصر السباعي

(فرع عمان)فرع مسقط - سي اند الند دريلينج كونتراكتورز انك هالل سعيد هالل الحبسي

شركة الخدمات الخاصة لحقول النفطهالل سلطان علي البوسعيدي

أنوار المجد المتحدة للطاقةهالل سليمان محمد اإلسماعيلي

اينكوللهندسةوالتصنيع والتجارةوالمقاوالت المدنيةهالل سيف حمدان البوسعيدي

مؤسسة هالل الكلباني للتجارةهالل سيف محمد الكلباني

ركن اليقين العالميه للنفط والغازهالل سيف هاشم الهاشمي

شركة العوجان للتسويقهالل شمسان عوض بيت سويد

توصية/ اآلفاق العربية الحديثة للتجارة هالل صالح الفورة الغافري

الشوامخ للخدمات النفطيةهالل صالح عبدهللا القمشوعي

بواسل السيب للتجارةهالل طالب شيخان الفليتي

أنوار المجد المتحدة للطاقةهالل عامر هالل الشماخي

افيردا إلدارة النفاياتهالل عبدهللا سالم القرواشي

أمجاد للهنـــدسة والمقـــاوالتهالل عبدهللا سيف الحبسي

شركة خزان إلدارة خدمات المستودعاتهالل عبدهللا محمود البلوشي

أنوار المجد المتحدة للطاقةهالل علي خميس القصابي

شركة عمان شابورجيهالل علي سعود البرهومي

شركه برادات مطرحهالل علي سعيد الراجحي

شركه سوجكس عمانهالل علي سليمان التميمي

شركة الخدمات الفنية الخاصةهالل علي سيف الجلنداني

مؤسسة روابي العقيبة للتجارةهالل علي سيف الفهدي

الشركة العمانية للتنمية السياحيةهالل علي مبارك الكليبي

الشوامخ للخدمات النفطيةهالل علي محمد الجنيبي

الشركة العمانية الدارة السفنهالل علي محمد الناصري

جلفار للهندسة والمقاوالتهالل محفوظ محمد القرشوبي

الشرق االوسط لحلول  الموارد البشريةهالل محمد حمدون الحجري
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جلفار للهندسة والمقاوالتهالل محمد سعيد الحجري

أنوار المجد المتحدة للطاقةهالل محمد سيف الجابري

شركة جنرال ألكتريك الدوليةهالل محمد هالل المعمري

جلفار للهندسة والمقاوالتهالل محمد هالل المعولي

تضامنية- شركة جبل ثامر للتجارة والمقاوالت هالل مسعود محمد الحارثي

تكنلوجيا التعليم التفاعليهالل موسى سيف العبري

أبو تمام محاسبون قانونيونهالل ناصر سالم الهنائي

محالت وصيدلية مسقطهالل ناصر سعيد الشامسي

أنوار المجد المتحدة للطاقةهالل ناصر هالل الشكيلي

جلفار للهندسة والمقاوالتهالل يحيى مسعود األبروي

افيردا إلدارة النفاياتهالل يعقوب ساعد الخميسي

ماجد بن سعيد بن محمد الشيدي للتجارة والمقاوالتهالله احمد سيف الناعبية

الشركة العالمية لتقنية المعلوماتهّمام سالم عبدهللا السيابي

شركةريدان الجديدة للتجارة ش م مهمام علي محمد باعمر

شركة مت مكدونالد وشركاههمام يعقوب ناصر أمبوعلي

شركه النبع للخدماتهناء جمعه سعيّد الحسينية

هناء البوسعيدي للتجارةهناء حمد حمود البوسعيدية

الشركة العمانيه لاللياف البصريههناء خلفان سليمان السيابية

ورشة مسقط للحدادة العامةهناء خليفه سيف الغفيلية

العرض اإلبداعيهناء خميس محمد الهطالية

شركة ويلهمسن تاولهناء داود عبدهللا البلوشية

مركز الهندسة القيمةهناء سعيد سالم الهطالية

مشاريع الحضرمي الجديدةهناء سيف حمود الحضرمية

شهى للمــواد الغذائية والتوابلهناء سيف عيسى الغسانية

كنوز ألحجار الجابروهناء صالح راشد الغيالنية

سويز البشائرهناء طارق عبدالحميد البلوشية

الفيحاء المتحدة للتطوير العقاريهناء عبدالقادر محمد الرزيقية

زياد حبيب محمد نصيب للتجارههناء عبدهللا العبد الريامية

الخشاب الدولية للتجارةهناء علي حميد الكليبية

مؤسسة الشيخ سعيد بن ناصر الحشار الوقفيةهناء غالم قادر هونك البلوشية

وزارة الصحةهناء محمد سالم البلوشية

جاماب العالميةهناء مهنا منصور البحرية

اليرناء للتجارةهناء ناصر سعيد الوهيبية

شركة عمان لإلستثمارات والتمويلهناء هاشم حميد الشكيلية

مستشفى كيمز عمانهناء يعقوب سالم الوهيبية

اإلمتياز العالمية العصريةهنادي حمد سعيد الحسنية

حراير البريمي للتجارةهنادي خميس عبيد الكلبانية
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اقتدار التجاريةهنادي راشد هاشل الدوحانية

الطموح لتقنية المعلوماتهنادي سيف حميد القرية

الطاؤوس للخدمات الصناعيههنادي سيف محمد الصالحية

شركه نحيز للتجاره والمقاوالتهنادي محمد عيد بيت حبظه

بالست الينهنادي محمدرضاء نورمحمد البلوشية

الشرف لإلستثمار العالميةهنادي مسعود علي المعمرية

النبع للتموين واالعاشة والخدماتهنادي ناصر اسماعيل البلوشية

جوهرة للمجوهراتهنادي هالل محمد البلوشية

كنوز للسالمة المهنيةهند حميد علي الغافرية

وزارة الصحةهند سالم حمدان الزيدية

منطق االندماج للتجارةهند سعيد سليمان الكندية

الونيس لألعمال الدوليةهند عبدهللا حميد المنورية

جلفار للهندسة والمقاوالتهند عبدهللا خلفان األنصارية

الشركة الوطنية للعسل الطبيعيهند علي سالم الكعبية

بهجة الواحةهند عمر جمعه الزدجالية

مصنع النخبة للمنتجات االسمنتيةهند مبارك أحمد المحرزية

اندرا ش م مهند محمود ناصر الرميمية

شركة عمان لإلستثمارات والتمويلهنيه جمعه سالم الزهيبية

طاؤوس لالنظمة الزراعيةهنيه سالم محمد الحمدانية

مشاريع التفاح االخضر الدوليةهنيه سعيد سيف الجلندانية

الطموح لتقنية المعلوماتهنيه عبدهللا خميس البلوشية

بركاء الكبرى لألعمالهنيه عبدهللا سعيد الوهيبية

شرف دي جيهود خالد قاسم الزدجالي

شركة الخدمات الفنية الخاصةهود خليفه ياقوت الريامي

المسعود جون براون لخدمات الطاقةهود راشد خلفان الحنظلي

الخليج لالنشاءات الحديديةهود سعيد احمد الحبسي

عبدهللا بن حمود بن محمد الشكيلي للتجارةهود سعيد سيف الشكيلي

شركة مزون لأللبانهود سليمان راشد المعمري

أبراج لخدمات الطاقةهود سليمان ناصر الخروصي

اطياب للخدمات الفنيةهود صالح علي اللمكي

الشركة الدولية لخدمات الحاسب االليهود عبدالحميد عيسى الزدجالي

الشركة الوطنية للتأمين على الحياة والعامهود علي حمد الشيدي

نواة التاَزرهود مبارك ضحي الحسني

جلفار للهندسة والمقاوالتهود مزهود سري األبروي

بيكر هيوزهود ناصر يوسف الراشدي

شركه النبع للخدماتهوريه الياس جمعه البلوشية

محالت ام طالب للتجارههويده مضحي مبارك المشايخية
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وزارة الصحةهيا علي خلفان المعمرية

سماء الهفوفهيام خلفان علي الهنائية

الحجر المصفوف ش م مهيام سيف سعيد السوطية

اينكوللهندسةوالتصنيع والتجارةوالمقاوالت المدنيةهيثم ابراهيم محمد القطيطي

فندق السالم الدوليهيثم أحمد حمود الوضاحي

أبرجي الشرق األوسط للخدماتهيثم أحمد خلفان المحمودي

م0م0شركة نمر للمقاوالت    شهيثم أحمد مبروك النقش

سعود بن حمد بن سيف الحضرمي للتجارةهيثم بشير سعيد الرواحي

جلفار للهندسة والمقاوالتهيثم بالل مبارك الجرادي

هيثم جمال درويش الفارسي للتجارةهيثم جمال درويش الفارسي

مشاريع الطيف العصرية ش م مهيثم جمعه خليفه الغافري

نجد االهليههيثم جمعه عبدهللا البلوشي

مصنع الخليلي وشركاه للرخامهيثم جمعه علي 

الحديثة للخدمات النفطيةهيثم جميل هاشل القطيطي

العمانية للمناولة األرضيةهيثم حارب محمد الهنائي

شركة مزون لأللبانهيثم حمد حمدان البلوشي

شركة الصناعات العربية للمشاريعهيثم حمد حمود الصمصامي

تقنيات البناء الحقيقي ش م مهيثم حمد خلفان الهديفي

جلفار للهندسة والمقاوالتهيثم حمد سعيد الشكيلي

بن ميرزا الدوليههيثم حمود سليّم البوصافي

الشركة العالمية لتقنية المعلوماتهيثم خالد محمد المحرمي

جلفار للهندسة والمقاوالتهيثم خلف سويد العلوي

شركة بهوان الهندسيةهيثم خلفان سعيد المحاربي

سيح السرية للهندسةهيثم خليفه عبدهللا النعماني

الشركة العمانية العالمية للمعدات البحريةهيثم خميس خليل الدغيشي

داية العالميةهيثم خميس نصيب بيت فدع

شركة مزون لأللبانهيثم راشد خلفان البادي

هيثم بن راشد بن عبيد الكعبي للتجارةهيثم راشد عبيد الكعبي

شركه الشنفرى لاللمنيومهيثم راشد علي السعيدي

شركة النهضة و ساجر للحلول البيئيةهيثم زايد خميس الكحالي

شركة خليج عمان لتاجير المعداتهيثم سالم العبيده جداد

شركة تنمية نفط عمانهيثم سالم مسعود التميمي

داية العالميةهيثم سالم مسلم المشيخي

مدائن المعمورة للتجارةهيثم سعد جمعه العريمي

(صالله)محالت و صيدلية مسقط  هيثم سعد مستهيل بيت زايد

فرع مسقط- اوكسيدنتال عمان انكربوريتد هيثم سعيد سالم المفرجي

الي عمان لتكوير خام الحديد?شركة هيثم سعيد علي الحوسني
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شركة عوافي لألستثمار والخدماتهيثم سعيد نصير الجابري

المهري للنفط والغازهيثم سيف السبع المقبالي

شركة المستقبل الباهر للتجاره و المقاوالت ش م مهيثم سيف أحمد البرواني

بي بي اكسبلوريشن ابسيلون ليمتدهيثم سيف أحمد الطوقي

خط الحرير الدوليةهيثم سيف سعيد الشهومي

جلفار للهندسة والمقاوالتهيثم صالح محمد العزري

شركة الخدمات الفنية الخاصةهيثم طالب حمد الفليتي

شركة أرجوان شاطئ مسقطهيثم عبدهللا أحمد المدحاني

الشركة العمانية الهندية للسمادهيثم عبدهللا حميد العامري

محسن حيدر درويشهيثم عبدهللا خميس الفارسي

النبع للتموين واالعاشة والخدماتهيثم عبدهللا سيف العلوي

شركة المنصور الدوليةهيثم عبدهللا مبخوت الجنيبي

موسسة الراسخ الشاملة للتجارةهيثم عبدهللا محسن صواخرون

أوكيو لالستكشاف واالنتاجهيثم عبدهللا محمد المدحاني

الطموح لتقنية المعلوماتهيثم عبدهللا ناصر المعدي

بي بي اكسبلوريشن ابسيلون ليمتدهيثم عبدهللا ناصر الندابي

شركة بهوان الهندسيةهيثم عزيز بالل البلوشي

ماموثهيثم علي احمد المعمري

الطيران العمانيهيثم علي حميد المقبالي

شركة منتجات  البولي المحدودةهيثم علي سعيد السيابي

الجدارة للحلول التجاريةهيثم عنتر جمعان بيت محود

خدمات مسقط الدوليةهيثم فهد راشد الدرعي

الطيران العمانيهيثم فيصل حمد الخاطري

شركة الشنفري للتجارة واالثاثهيثم قاسم يوسف البلوشي

جلفار للهندسة والمقاوالتهيثم مبارك سليمان العامري

شركة بهوان للمقاوالتهيثم مبارك محمد القرطوبي

شركة انترناشيونال انسبكشن سيرفيسزهيثم محمد المر الصباري

التيل للرخام والجرانيت هيثم محمد جواد حسن اللواتي

شركة سوكاتهيثم محمد حمد الكيومي

كلية عمان للسياحةهيثم محمد زاهر السيباني

-عمان - وذرفورد لمعدات الزيت للشرق األوسط هيثم محمد سالم الرواحي

شركة الرسن توبرو االلكتروميكانيكيههيثم محمد سالم العلوي

جلفار للهندسة والمقاوالتهيثم محمد سعيد العيسائي

شركة سيح الرول للغازهيثم محمد غديّر الجنيبي

شاهين صور للتجارههيثم محمد ناصر الصلطي

جلفار للهندسة والمقاوالتهيثم مسعود سالم الجساسي

اكسيالنس لوجينجهيثم مسعود مبارك العلوي
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الوجهه لالستثمار السياحي واالدارةهيثم مسلم سرور الشكيلي

الخيرية الشاملة للتجارةهيثم مصبح سعيد السعيدي

أنوار المجد المتحدة للطاقةهيثم مطر حمدان السعدي

(القيد مرهون  )لولو مسقط للتسوق السريع هيثم ناصر عبيد المياحي

بي بي أو بلسهيثم ناصر علي النوفلي

اكسيالنس لوجينجهيثم ناصر مبارك الجابري

شركة بهوان الهندسيةهيثم ناصر محمد الحوسني

كمرون الشرق االوسط للخدماتهيثم ناصر محمد الهاشمي

المدرسة الهنديةهيثم نصيب بيروك البلوشي

شـركة شـل العمـانية للتسويقهيثم نورمحمد عمر الزدجالي

شركة بهوان الهندسيةهيثم هاشل درويش السعدي

شركة عمان لإلستثمارات والتمويلهيثم هاشل علي الجساسي

مجموعة رامي للفنادق والمنتجعاتهيثم هديب سعيد الحسني

في.سي تي سي آي بي - سي بي آند آي هيثم هالل خصيب الكندي

شركة الحسن الهندسيةهيثم همزه سعيد ثوعار

مدرسه المنهل الخاصههيثم يونس هاشم البلوشي

جنائن السويق المتميزة للتجارة والمقاوالتهيفاء بخيت عبيد المسعودية

شركة مسقط الوطنية للتطوير واالستثمارهيفاء سالم ناصر الخضورية

المجموعة العمانية الدوليةهيفاء عبدالرحيم كرم البلوشية

ابداع وتميز للتجارةهيفاء عبدهللا محمد البلوشية

شركة عمان لإلستثمارات والتمويلهيفاء قصور سالم السعدية

الحياة لخدمات التأمينهيفاء ناصر سالم العلوية

البنك االهليهيكل عبدهللا سالم البرواني

النجمة الملكية العالميةهيماء محمد عيسى الرئيسية

شركة اتصاالت التجارة والخدماتوارث غالب ناصر المسكري

المجموعة الوطنية للخدمات األمنيةوارث محمد حمد المعولي

شركة عمان لإلستثمارات والتمويلواضحه علي سعيد الذهلية

شركه ظفار للسياحةوافي عقيل محمد باعمر

اضواء البله للتجارهوائل المر سالم الحنظلي

جوخه بنت حمد الجابري للتجارةوائل أحمد عبدهللا الكندي

أوكيو لشبكات الغازوائل سالم عبدهللا الحراصي

شركة اتصاالت التجارة والخدماتوائل سالم عبدهللا العوفي

سفوح جبال مقنيات للتجارةوائل سالم علي الكلباني

خط المعلوماتوائل سرحان الذيب العوفي

نجد االهليهوائل صالح جمعه البلوشي

مؤسسة وائل عبدهللا الغريبي للتجارةوائل عبدهللا علي الغريبي

بحر عمان لخدمات النفطوائل علي حميد الحراصي



الجهةاالسم  

شركة بهوان الهندسيةوائل محمد صالح المقبالي

شركة مزون لأللبانوائل نصيب فائل بيت عزيزه

الخليج لالنشاءات الحديديةوائل يعقوب سعيد الوائلى

فرع مسقط- اوكسيدنتال عمان انكربوريتد وجدان أحمد سعود الزكوانية

شركة أبو المصعب الشاملة وشريكة للتجارةوجدان حسن صنجور بيت مبروك

الطاؤوس للخدمات الصناعيهوحيد خليف مبارك الفارسي

دي اتش ال جلوبال فورورنج وشركاهوحيد رسول بخش خيرمحمد البلوشي

الشركة العامة للسياراتوحيد سالم راشد المقبالي

 المحدودة44شركة آرا للبترول ُعمان بي وحيد سالم عبدهللا الشامسي

شركة الخدمات الفنية الخاصةوحيد سرور مراد البلوشي

نجد االهليهوحيد صدون مبارك السكيتي

مخبز الكوثر الجديدوحيد مبارك حسن الحجري

سيف بن سالم بن عيسى الحراصي وشركاهوحيدة دوشمبيه جمعه البلوشية

شركة إدارة التعليم اإلنجليزيوحيدة الل بخش كريم داد البلوشية

دلتا للمياة الطبيعيةوحيده مراد عيسى البلوشية

سنسلة الشرق األوسطوحيشه راشد سالم الشكيلية

وسط الرميلة العالميةوداد حمدان هالل الرئيسية

بشائرعندام للتجارة والمقاوالتوداد حمود حمدان الرواحية

العبيداني الدوليةوداد حمود علي الهاشمية

مؤسسة وداد خالد عيضه الجنيبيه للتجارةوداد خالد عيظه الجنيبية

شركة المدينة للتأمينوداد خلفان حضرم الحضرمية

القيمة العالية العصريةوداد سعيد سالم البطاشية

وحدة التصميم الهندسيوداد عامر سعيد الحسينية

افاق لتنظيم الرحالت السياحيةوداد عوض العبد المحروقية

شركة السبحية للمقاوالتوداد مبارك سعيد المطاعنية

الجزيره الطيبه للتجارةوداد ناصر سعود المعشرية

العمانية للمناولة األرضيةوردة سليمان محمد الوردية

عالم الزين الحديثةوريقة سعيد محمد الحكمانية

المؤسسة العامة للمناطق الصناعيةوزرا خالد سليمان الشعيبية

سيح السرية للهندسةوسام سليمان سيف الرحبي

شركة ريماس الشاملة للتجارة والمقاوالت تضامنيةوسام صالح حديد الحدادي

شاطي الموج لالستثماروسن عبدهللا سعيد الفزارية

كلية عمان لطب االسنانوسيله جميل العبد السعدية

بنك العز االسالميوسيم محمدأنور ميرخان البلوشي

شركة سطوع مسقط العالميةوسيم وشدل كزوك البلوشي

التقنيات المتعدده للتجارة والمقاوالتوصال حمد سعيد الحسنية

صور للتجهيزات الفنية والتجارةوصال عبدهللا علي الحوسنية
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كي بي أم جيوصفيه صالح عبدهللا الشرجية

مشاريع الزبيروضاح علي سعيد المالكي

أبراج لخدمات الطاقةوضاح غريب محمد السعدي

المهائل للخدمات التجاريةوضحاء راشد حميد الصالحية

شركة زينة الفتح للتجاره تضامنيةوضحه حبيب مبارك الحبسية

سيح السرية للهندسةوضحه حمود راشد الجابرية

شركة عمان لإلستثمارات والتمويلوضحه سعيد راشد الجديدية

محمود كشاورز وشركائة للتجارة العامةوضحى راشد سعيد الحجرية

المجموعة العمانية الدوليةوضحى سالمين مبارك الدويكية

شركة االثنينوضحى ضحي خلفان الردينية

المركز الوطني للطاقةوضحى غريب محمد السعدية

شركة صقور االبيض للتجاره و المقاوالتوضحى ناصر سالم الجحافية

شذى مجان للخدماتوضحي مسعود علي المعمرية

حمد للخدمات الهندسيةوعد أحمد محمد األغبرية

بنك ظفاروفاء أحمد رشيد البوسعيدية

األزرق القاتم للتجارةوفاء أحمد محمد المعمرية

شركة المطر األزرق للتجارة العامة ش م موفاء بشير محمد الزدجالية

جنائن السويق المتميزة للتجارة والمقاوالتوفاء جمعه غابش الحكمانية

سلة األعمال للتوفير والخدماتوفاء حمود خلفان الحبسية

الشركة الدولية لخدمات الحاسب االليوفاء حميد سالم الكندية

شركة المطاعم السياحية العالميةوفاء خادم درويش السعدية

أركان لإلنشاءاتوفاء خلفان حسن المعشرية

منير احمد سليمان للتجارهوفاء خلفان علي المعولية

رمال مجان الذهبيةوفاء خميس سليمان البلوشية

مؤسسة عبدهللا  بن عامر بن  مسعود العمري للتجارهوفاء راشد حمد العمرية

لولو للصرافةوفاء ربيع سعد بيت سعد

القرن لنظم المعلوماتوفاء سالم سعيد الحبسية

فرع عمان - (عثمان احمد وشركاه )المقاولون العرب وفاء سالم مرهون الغافرية

امالك السيب للتجارةوفاء سعيد سالم الحديدية

الوصل الرقميةوفاء سعيد علي الصلتية

الشركة الدولية لخدمات الحاسب االليوفاء سعيد ناصر السيابية

شركه النبع للخدماتوفاء سالم غريب الحضرمية

مرسى النوخذه لألعمالوفاء سيف خميس الجابرية

مؤسسة الطموح الحديثةوفاء عبدهللا سعيد المعمرية

شركه النبع للخدماتوفاء عبدهللا سيف المزروعية

مكتب البخاري لخدمات التدريبوفاء عبدهللا علي الراشدية

الناقل للتجارهوفاء عزيز شارشمبيه البلوشية
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كنوز وادي الجهاوروفاء مبارك صالح السعدية

شركة بهوان الهندسيةوفاء محمد راشد المغيرفية

شركة النهضة العمانيةوفاء محمد سعيد المعشرية

شركة عمان لإلستثمارات والتمويلوفاء محمد سيف السالمية

المختبر االزرق لالسنانوفاء مطر مسعود الحمسعيدية

شركة سواحل السويق للتجاره توصيةوقاص داود سالم الصالحي

جلفار للهندسة والمقاوالتوقاص عبدالرحيم سالم الصولي

خط المعلوماتوقاص عبدهللا محمد العامري

البروج لتقنية المعلوماتوقاص مال هللا هالل الخنجري

شركة الوجود لخدمات النفطوكيله محمد سعيد الشعشعية

سهول الخطم الحديثةوالء جمعه علي المسلمية

السالمة للمشاريع الرائدةوالء خالد عبدهللا العمرية

شكيل افتخار الدوليةوالء خالد هالل التميمية

اوكسيدنتال مخيزنة فرع عمانوالء سيف محمد الرمضانية

داية العالميةوالء علي سعيد الصابرية

النجمة الملكية العالميةوالء عمر زبير النوبية

الشركة الدولية لخدمات الحاسب االليوالء محمد طالب الطائية

مركز العامري للتموين الغذائي واالستهالكيوالء موسى عبدهللا البلوشية

االزياء الشامله للبيع بالتجزئهوالء هالل ثاني بيت رجيبون

أثاث الجودةوليّم عامر طالب الخنجرية

مجان للمواد االولية ش م موليد احمد عبدهللا المعمري

شركة النهضة العمانيةوليد أبوبكر عبدهللا البلوشي

جلفار للهندسة والمقاوالتوليد بطي سالم اليعقوبي

سما العذيبه لالستثماروليد بالل جمعه المعمري

ركن اليقين العالميةوليد جمعه سالم الرزيقي

العالمية لتقنية الحفروليد جمعه سعيد أمبوسعيدي

التسنيم للمشاريع المحدودةوليد جمعه عبدهللا المقبالي

ركن اليقين العالميةوليد جمعه محمد الريامي

طلبات للخدمات اإللكترونية والتوصيلوليد حسن مراد البلوشي

سماء العافية للتجارة والمقاوالتوليد حمد سعيد الهشامي

شركة تنمية نفط عمانوليد حمد سليمان المعمري

شركة تنمية نفط عمانوليد حمد مبارك السليماني

سيح السرية للهندسةوليد حميد سليمان الشكيلي

شركه النبع للخدماتوليد حميد سيف اللويهي

الشركة الوطنية العمانية للهندسة واالستثماروليد خالد خلفان العمري

تنمية نخيل عمانوليد خالد سالم البهلولي

الشرق االوسط لحلول  الموارد البشريةوليد خالد سعيد الظامري
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نزوى المتكاملة للعقاراتوليد خالد سليمان المعمري

تاول يونيليفروليد خالد طالب البلوشي

مشاريع ميهولوليد خالد علي الهنداسي

وليد خلفان الريامي للتجارة والمقاوالتوليد خلفان ثاني الريامي

البيت االخضروليد خلفان حسن المعشري

فرع مسقط- اوكسيدنتال عمان انكربوريتد وليد خلفان نصير الجابري

عمان- شركة شل للتنمية  وليد خميس جمعه البلوشي

الشركة العمانية القطرية لالتصاالتوليد خميس مبروك الحبسي

أوكيو لشبكات الغازوليد خميس محمد الكندي

اللوجستية للمعارض الدوليةوليد درويش يسرهللا السعدي

اللوجستية العالمية عمانوليد راشد خلفان المسكري

شركة المشروعات البترولية واالستشارات الفنية بتروجيتوليد سالم خاطر المقبالي

شركة المشروعات البترولية واالستشارات الفنية بتروجيتوليد سالم سرور الكندي

بهوان أكسلوليد سالم سعيد البوصافي

خدمات الخليج للبتروكيماويات  والتجارةوليد سالم سليـّم السنيدي

شركة فيرتريدوليد سالم سليم السوطي

شركة خدمات هيماء للتجارة و المقاوالتوليد سالم عبدهللا الخليلي

أنوار المجد المتحدة للطاقةوليد سالم مبارك الحضرمي

مؤسسة الوسم الحديثة للتجارةوليد سالم مطر العامري

لؤلؤة البحر الشاملة للمقاوالت تضامنيةوليد سبيت الماس الرشيدي

شركة الكساء الدوليةوليد سعيد حمد الطالعي

شركة انترناشيونال انسبكشن سيرفيسزوليد سعيد خلفان المعمري

 المحدودة44شركة آرا للبترول ُعمان بي وليد سعيد سليم الحرملي

شركه سوجكس عمانوليد سعيد صالح العنقودي

واحة أسود للتجارة والنقلوليد سعيد عبدهللا الشهومي

الرابطة الطيفية للحلول التجارية ش م موليد سعيد غضيب الهطالي

كلية عمان للسياحةوليد سعيد ناصر الراشدي

شركة العنقاء للتشغيل والصيانةوليد سليم ضحي الريامي

أنوار المجد المتحدة للطاقةوليد سليم عبدهللا الزيدي

القرم للخدمات الزراعيةوليد سليمان عبدهللا البلوشي

شركة المها لما وراء البحاروليد سيف برغوش العامري

م0م0ش -شركة الصاروج لالنشاءات وليد سيف راشد الشكيلي

شركة الرسن توبرو االلكتروميكانيكيهوليد سيف سعيد الهطالي

تكنيمونتوليد سيف علي الشبلي

الصيدلية الوطنيةوليد سيف محمد الندابي

أبراج الدانة الدولية للتجارةوليد طالب تعيب المعمري

النجمة الملكية العالميةوليد عاشور فرج مجزح
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شركة المقاوالت المصريه فرع مسقطوليد عبدهللا خديم الجابري

شركه برادات مطرحوليد عبدهللا رمضان البلوشي

زاهب لألغذيةوليد عبدهللا سيف الضوياني

ركن اليقين العالميه للنفط والغازوليد عبدهللا شامس الخميسي

الشركه الفنيه العمانيهوليد عبدهللا مبارك المعشري

ميرزا وشركاهوليد عبدهللا ناجم التمتمي

وميض الكرستالوليد عبدالواحد دين محمد البلوشي

شركة ابو حاتموليد عبيد خميس الوشاحي

أضواء صحار العالميةوليد علي خميس الفارسي

(فرع عمان)فرع مسقط - ستيت بنك اوف انديا   وليد علي عبدهللا الرئيسي

أجنيس أنترناشينال وشركائهوليد غريب ناصر الذهلي

الشركة العامة للسياراتوليد فايز مبارك الهاجري

محالت وصيدلية مسقطوليد الل بخش موسى البلوشي

جلفار للهندسة والمقاوالتوليد مبارك سليمان التويجري

شركة المطاعم السياحية العالميةوليد محمد حسن البلوشي

اينكوللهندسةوالتصنيع والتجارةوالمقاوالت المدنيةوليد محمد حمد الزرعي

شركة شلمبرجر عمان وشركاهوليد محمد حمد العامري

مشاريع نجم بركاء المتألقهوليد محمد سعيد العبري

الضمان لخدمات التأمينوليد محمد سيف الخالدي

شركه ابناء الفارسي للتجارهوليد مرزوق جمعه البوسعيدي

تكنيمونتوليد مرهون حمدان الكاسبي

جلفار للهندسة والمقاوالتوليد مسلم سالم العامري

الشركة الدولية لخدمات الحاسب االليوليد ناصر سليم الذيابي

ناشيونال أويل ول فاركو مسقطوليد ناصر عامر الهنائي

وليد الجرادي للتجارةوليد نصيب جميل الجرادي

شركه الساج االبيض للتجاره والمقاوالتوليد نظيرأحمد مراد البلوشي

جلفار للهندسة والمقاوالتوليد هالل سعيد البلوشي

شركة خدمات النفط المتكاملة المحدودةوليد يعقوب سليمان السليماني

بحر عمان لخدمات النفطوليد يوسف عمير القاسمي

خزائن الريفونيّه مسلم سالم الهنائية

شركة بيرو فيريتاس الشرق االوسطوهب خالد هالل الخروصي

شركه الطائي للخدمات الفنية والتجاريةوهج حبيب محمد الرئيسية

شركه النبع للخدماتوهيبه محمد علي الرواحية

شركة نيكلسون جونس وشركاه لالستشارات الهندسيهيارا أحمد عبدهللا البلوشية

شركه النبع للخدماتياسر ثابت مزهود المخيبي

فرع عمان - (عثمان احمد وشركاه )المقاولون العرب ياسر جمعه محمد الوهيبي

شركة الرسن توبرو االلكتروميكانيكيهياسر خليفه حمدان الغافري
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التسنيم للمشاريع المحدودةياسر خميس جمعه البلوشي

مطاعم ال داودياسر خميس عبدالرحمن البوسعيدي

(توكو  )الشركة العمانية لالنشاءات  ياسر خنفور سعيد العلوي

البنفسج الدوليه للمقاوالت ش م مياسر راشد علي المسعودي

صناعات الخليج المتحدة  لالنابيبياسر راهي جنكي البلوشي

مشاريع الحلم الذهبي الرائدةياسر رجب حسون العريمي

مؤسسة ياسر القطيطي للتجارةياسر سالم حماد القطيطي

الشركة الوطنية االولى لخدمات التشغيل والصيانةياسر سالم سعيد الجعيدي

شركة ابراج البريمي للتجارةياسر سالم شنون الكيومي

مؤسسة االنصاري التجاريةياسر سرور الحبشي المشيفري

الخوير للضيافة واالستثمارياسر سعيد احمد النوبي

اينكوللهندسةوالتصنيع والتجارةوالمقاوالت المدنيةياسر سعيد حمود الحكماني

التسنيم للمشاريع المحدودةياسر سعيد راشد السناني

جلفار للهندسة والمقاوالتياسر سعيد سالم الصالحي

شركة بهوان الهندسيةياسر سعيد محمد الجلنداني

شركة بهوان الهندسيةياسر سعيد مسلم حافر المهري

مشاريع حي الكرامه المثاليةياسر سعيد مهنا الغافري

الشركة العمانية البرتغالية للمنتجات االسمنتيةياسر سليمان مسلم الحارثي

بيه كي افياسر صابر امام بخش البلوشي

أنوار المجد المتحدة للطاقةياسر صالح ناصر التوبي

شركة صحوة هيماءياسر طارق دوست محمد البلوشي

كنتز اوفرسيزياسر عبدهللا راشد العيدي

الطيران العمانيياسر عبدهللا سليمان 

شركة صناعة قرطاسية الكمبيوترياسر عبدهللا شعبان آل عبدهللا

الفريد الدوليةياسر عبدهللا شهمراد البلوشي

مؤسسة السمري للتجارة والمقاوالتياسر عبدهللا علي الشماخي

شركة بهوان الهندسيةياسر علي حمود الصلتي

الي عمان لتكوير خام الحديد?شركة ياسر محمد خميس الشحي

الخليج لالنشاءات الحديديةياسر محمد سعيد الرحبي

الصفوة للسفر والسياحهياسر محمد صالح التميمي

سي بي أند آي أوروبا بي فيياسر محمد عبدهللا السناني

أنوار المجد المتحدة للطاقةياسر محمد عبدهللا الشيباني

الشركة الوطنية العمانية للهندسة واالستثمارياسر ناصر علي الشكيلي

المشاريع الهندسيه المتحدهياسر ناصر منصور العمري

فالكون لالستثماراتياسر يونس عباس الزدجالي

شركه النبع للخدماتياسره سليم نجي العويسية

كي بي أم جيياسمين اكبر اللوه الزدجالية
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الحصن الراسخ الحديثهياسمين سعيد علي الغيالنية

شركه النبع للخدماتياسمين شاغل مبارك البحرية

القرن لنظم المعلوماتياسمين علي رسول بخش البلوشية

اي بي بي ام الخليجياسمين مبارك جمعه الكليبية

جنة الدولية ش م مياسمين ناصر سيف الوهيبية

مؤسسة مبارك بن راشد الحجري للتجارهياسمين يوسف محمد البلوشية

افيردا إلدارة النفاياتياسين خصيب ثني السرحاني

م0م0اتحاد السيارات العربيه والتجارة   ش ياسين سعيد حميد العبري

بي سي إم مسقطياسين سليمان سالم الحديدي

-شركة كيمجي رامداس  ياسين شاكر محمود البلوشي

جلفار للهندسة والمقاوالتياقوت مرير سليّم الحبسي

خط المعلوماتيحيى المر محمد الغابشي

الشعار للخدمات والمشاريع ش م ميحيى إمام بخش حسين الزدجالي

السرعة الثابتة للتجارةيحيى أحمد سيف األغبري

نجد االهليهيحيى جمعه حبيب البحراني

شركة أحمدي للتجارةيحيى حمد سالم الهاشمي

أيوب وشريكه للتجارةيحيى حمد سعيد السعيدي

شركة الخدمات الفنية الخاصةيحيى حمد عديم الهنائي

أنوار المجد المتحدة للطاقةيحيى حمود ناصر السوطي

اكسيالنس لوجينجيحيى خالد يحيى السالمي

شركة الخدمات الفنية الخاصةيحيى خلفان سالمين السيابي

أنوار المجد المتحدة للطاقةيحيى خلفان ناصر الصلتي

(القيد مرهون  )لولو مسقط للتسوق السريع يحيى خليفه زايد العامري

جريت ووال دريلينج  فرع عمانيحيى خميس علي الرئيسي

شركة باعمر لخدمات حقول النفطيحيى خميس موسى العبري

جلفار للهندسة والمقاوالتيحيى زايد مبارك المخيني

شركة عصام قباني  وشركاه للتجارةيحيى سالم حمود الرحبي

افيردا إلدارة النفاياتيحيى سالم حميد العامري

داية العالميةيحيى سالم علي بيت سعيد

شركة عمان شابورجييحيى سعيد جمعه اليعقوبي

شركة الخدمات الفنية الخاصةيحيى سعيد حسن الصقري

شركة استكشاف وانتاج النفط والغازيحيى سعيد سالم البوسعيدي

القالب العجيب ش م ميحيى سعيد صالح الكندي

مشاريع العالم لتكنولوجيا وانظمه ادارة االساطيليحيى سعيد عبدهللا الزعابي

اتحاد الصرح العالمية ش م ميحيى سعيد محمد الدهماني

شركة كهرباء مجانيحيى سعيد مسعود الحوسني

الشركة العمانية للغاز الطبيعي المساليحيى سليم راشد الجعفري
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شركه درايه للخدمات والتموينيحيى سليم سيف السيابي

مؤسسة ركن الخليج للتجارةيحيى سليم ناصر البوصافي

اصول للدواجنيحيى سليمان حمد العوفي

ترك عمان الشماليةيحيى صالح سيف الدغيشي

مكارم الفيقين الذهبية للتجارةيحيى عبدهللا زهران البوسعيدي

شركة مدينة مسقط للتحلية واإلدارة والصيانةيحيى عبدهللا سعيد الحسني

شركة بهوان الهندسيةيحيى عبدهللا سلطان المصلحي

أنوار المجد المتحدة للطاقةيحيى عبدهللا صالح العلوي

الشركة العمانية للنقل البحرييحيى عبدهللا ناصر السالمي

شركة النيزك للخدمات اللوجستية والتجارةيحيى عبدهللا نبهان الراجحي

اطياب للصناعات الغذائيةيحيى عبدهللا يحيى الخروصي

شركة الخدمات الخاصة لحقول النفطيحيى عدنان سعد البوسعيد

أكاديمية عمان للطيرانيحيى علي محمد الريسي

الشبكات الذكيةوالتصاميميحيى علي محمد السيابي

شركة اريج للزيوت النباتية ومشتقاتهايحيى قاسم حيدر البلوشي

سهيل بهوان للسياراتيحيى محفوظ سيف أوالد ثاني

شركة الثريا للمياه والخدماتيحيى محمد حمد المسلمي

أنوار المجد المتحدة للطاقةيحيى محمد خميس الغفيلي

شركة شمس الظاهرة لتوليد الكهرباءيحيى محمد زهران الرواحي

مجمع النعمان للبيع بالجملةيحيى محمد عبيد الهندي

م0م0ش -شركة الصاروج لالنشاءات يحيى محمد يحيى الجنيبي

نجد تنوف للتجارةيحيى مرهون عامر الفرقاني

المجموعة العمانية الدوليةيحيى مرهون فريش اليعربي

الشركة الدولية لخدمات الحاسب االلييحيى مقبول حسن البجالي

لويس جرانت وشركاؤهيحيى ناصر محمد البلوشي

(شركة منطقة حرة)حلول الطاقة الخضراءيحيى يوسف راشد البلوشي

عبق االبداع للتجارة والمقاوالتيحيى يوسف عبدالرحيم البلوشي

الكواكب العربية للتجارة والتسويقيحيي مصبح محمد الهطالي

الشابورة ظفار للموارديزاع عامر سليم قمصيت

سي بي أند آي أوروبا بي فييزيد خالد عبيد العامري

دار الصحراء لخدمات الطاقةيزيد سالم حسن العميري

المتحدة للمختبرات المتكاملةيسرا سعيد أحمد الرواحية

الشركة العمانية القطرية لالتصاالتيسراء طالب علي البلوشية

الحياة للخدمات اللوجستيةيسرى حمد خدوم العجمية

ركائز الخير المتكاملة للتجارةيسرى صقاط مبروك الفارسية

شركة نهر الكوثر المتحدةيسرى هديب سالمين الغزيلية

(عمان  )شركة وكالة الخليج يسري ناهض صالح بيت جميل
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شركه النبع للخدماتيسيره خميس مفتاح الهنائية

درصاف العالميةيصيله سعود سيف المخينية

شركة المشاريع الكبيرةيعرب حامد نبهان الشعشعي الكثيري

مجموعة القرم التجارية للهندسة والمقاوالتيعرب حبيب سالم البلوشي

الشركة الوطنية العمانية للهندسة واالستثماريعرب سلطان سيف العلوي

جلفار للهندسة والمقاوالتيعرب سيف علي العامري

شركة البروج العالميهيعرب محمد يعرب القاسمي

مركز سلطانيعرب يعقوب مال هللا 

الشرق االوسط لحلول  الموارد البشريةيعرب يوسف ناصر البلوشي

ماموثيعقوب أحمد علي الكيومي

شركه النصر للبالط والمنتجات االسمنتيهيعقوب جمعه بدر المعمري

(ندى)العثمان لالنتاج والتصنيع الزراعي واألعمال يعقوب خلفان جمعه الخزيري

ضواحي السنينة للتجارةيعقوب خليفه سيف المقبالي

التسنيم للمشاريع المحدودةيعقوب خليفه محمد الصارخي

أنوار المجد المتحدة للطاقةيعقوب خميس سعيد الطيواني

يعقوب بن زايد بن سعيد السليماني للتجارةيعقوب زايد سعيد السليماني

خدمات الخليج للبتروكيماويات  والتجارةيعقوب سالم سباع المعولي

شركة بهوان الهندسيةيعقوب سالم غابش الهاشمي

الشوامخ للخدمات النفطيةيعقوب سعود حمد الشعيلي

اضواء البله للتجارهيعقوب سعيد احمد الحراصي

شركة صحار لخدمات التشغيليعقوب سعيد عبدهللا الشامسي

توصية- الرذاذ الجميل للتجارة يعقوب سعيد محمد الحوسني

مؤسسة عويفيه للتجارةيعقوب سلطان حمد الدرعي

-شركة الميسر للخدمات الفنية والتجارة يعقوب سليم سالم العبيدى

اريج الجزيره للعطوريعقوب سيف حميد الشهومي

التباين لالعمال والخدماتيعقوب سيف سعيد الرواحي

شركة مسقط لتوزيع الكهرباءيعقوب عبدهللا خميس العميري

االتحادية للمحوالت والمفاتيح الكهربائيةيعقوب عبدهللا راشد الجديدي

شركة أحمدي للتجارةيعقوب عبدهللا سالم البلوشي

واحه السوادي لالعمال العصريهيعقوب عبدهللا سالمين الصبحي

مشاريع المسفاه الحديثةيعقوب عبدهللا محمد العوفي

بريق المقامات للتجارةيعقوب علي محمد السيابي

صلفي للتجارة والمقاوالتيعقوب علي محمد الهادي

الشرق االوسط لحلول  الموارد البشريةيعقوب عوض خميس العلوي

أبراج لخدمات الطاقةيعقوب عيسى يعقوب النعماني

مصنع عمان للعطور ومستحضرات التجميل ش م ميعقوب مبارك سالم العلوي

التسنيم للمشاريع المحدودةيعقوب مبارك سعيد القاسمي
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أنوار المجد المتحدة للطاقةيعقوب مبارك شهدات البلوشي

أنوار المجد المتحدة للطاقةيعقوب محمد عبدهللا الخنبشي

مؤسسة ضياء المشرق الحديث للتجارة و المقاوالتيعقوب محمد عبيد الجابري

شركة الرسن توبرو االلكتروميكانيكيهيعقوب محمد ناصر الحاتمي

شركة النفط العمانية لتطوير المنشأتيعقوب مسعود سعيد العلوي

أبراج لخدمات الطاقةيعقوب موسى مراد البلوشي

الي عمان لتكوير خام الحديد?شركة يعقوب وضاح يعقوب السعدي

الجساريعقوب يوسف سليمان العامري

التسنيم للمشاريع المحدودةيعقوب يوسف عبدهللا الجبري

كي سي اي ديوتج للطاقةيعقوب يوسف فارح السعدوني

النجم السامر للتجاره يعقوب يوسف فرج العريمي

شركة خزان إلدارة خدمات المستودعاتيعقوب يوسف ناصر الكندي

النجم الثالثي لخدمات الشحن والتجهيزات واالعماليقضان إبراهيم سالم الرواحي

شركة الرسن توبرو االلكتروميكانيكيهيقظان خالد حمود الهنائي

شركة تنمية نفط عمانيقظان سعيد حمد الهنائي

الجدارة للحلول التجاريةيمامه حمدان محمد المجرفية

الشرجي و كوكش الهندسيةيمنى أحمد ناصر الشرجية

الروافد الفضية للمشاريعيمنى سليمان سالم العبدلية

المركز االلماني للعيون والطب العاميمنى محمد عبدالرحيم المخينية

شركه النبع للخدماتيوسف ابراهيم اسحاق البلوشي

قوس اإلنصهار للتقنية والخدماتيوسف ابراهيم أحمد البلوشي

الحديثة للخدمات النفطيةيوسف ابراهيم حسن الزعابي

البوصلة لخدمات النفطيوسف ابراهيم سالم العبري

مختبرات لونستارالفايوسف ابراهيم سعيد الناعبي

مسقط االهليةيوسف احمد سعود الرواحي

الحضرية لإلستشارات الهندسية والمعماريةيوسف أبونعمان األنصاري 

مشاريع الزراق التجاريهيوسف أحمد سعود الحبسي

مركز سلطانيوسف أحمد علي السلماني

شركة تاول للخدمات الهندسيةيوسف بخيت سعيد المعمري

شركه سوجكس عمانيوسف ثاني ثني الحضرمي

(القيد مرهون  )لولو مسقط للتسوق السريع يوسف جابر قاسم الكندي

شركة الصناعات العربية للمشاريعيوسف جاسم سيف الزعابي

امتداد الحويل المتحدةيوسف جمال يوسف الزواوي

(عمان)الرسن وتوبرو وشركاه يوسف جميل صابر الشعيبي

رذاذ اصيلة الشاملة للتجارةيوسف جميل صالح برياء

صاللة للخدمات التجارية والصناعية ش م ميوسف حمد سعيد الحاتمي

الشركة العمانية الهندية للسماديوسف حمد محمد الفارسي
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اعماليوسف حمدان خلفان المعمري

تغليف للصناعاتيوسف حمدان سيف الريسي

أبراج لخدمات الطاقةيوسف حميد حمدون الحبسي

االتحادية للمحوالت والمفاتيح الكهربائيةيوسف حميد سعيد الجابري

سلطان بن سعود بن أحمد الشيذاني للتجارةيوسف حميد محمد الغاوي

التسنيم للمشاريع المحدودةيوسف خصيب الحبشي المشيفري

شركة الهاجري للنفط والغازيوسف خلفان راشد الحديدي

شركة كهرباء مزونيوسف خلفان عبدهللا الجامودي

بابل العالميهيوسف خلفان عبدهللا اليوسفي

بنك مسقطيوسف خلفان غافل الغازي

التسنيم للمشاريع المحدودةيوسف خليفه ناصر الجابري

شركة  مسقط للغازاتيوسف خليفه ناصر المخمري

أنوار المجد المتحدة للطاقةيوسف خميس حمد الغساني

عبدهللا بن حمود بن محمد الشكيلي للتجارةيوسف خميس حمد المنعي

ملك الصحراءيوسف خميس حميد القطيطي

أفاق الغمام للتجارةيوسف خميس سالم الحارثي

الحلول العبقريةيوسف خميس سالم السديري

شركة اتصاالت التجارة والخدماتيوسف خميس سليمان البحري

بابل للخدمات الطبيـــــــة ،،يوسف خميس صالح البريكي

الندمارك للتجزئةيوسف خميس عبدهللا الحراصي

تكنيمونتيوسف خميس عبدهللا المقبالي

جلفار للهندسة والمقاوالتيوسف درويش مسلم الصالحي

العربية اللوجستيةيوسف راشد أحمد الحارثي

سهيل بهوان للسياراتيوسف راشد سالم السوطي

الكواكب العربية للتجارة والتسويقيوسف راشد سعيد المعمري

جامعة الشرقيةيوسف راشد شنون السيابي

شركة كهرباء مجانيوسف راشد مطر البادي

الشركة العمانية القابضة لخدمات البيئةيوسف ربيع سليمان الخروصي

شركة بهوان الهندسيةيوسف زاهر سالم الحضرمي

الكان المشرقيوسف زايد خليفه الكلباني

الماسة الحره للتجارة والمقاوالت ش م ميوسف سالم حمود الرواحي

شركة بهوان الهندسيةيوسف سالم حميد المشرفي

نسر الصحراء لالستثمار ش م ميوسف سالم علي الكثيري

جلفار للهندسة والمقاوالتيوسف سالم مبارك الرواحي

أوكيو لالستكشاف واالنتاجيوسف سعود سالم الجعفري

المشرق الجديد لالعمال والتجارة العامةيوسف سعيد حبيب المشرفي

أنوار المجد المتحدة للطاقةيوسف سعيد خلفان السيابي
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أنوار المجد المتحدة للطاقةيوسف سعيد سعيّد الصالحي

بنك ظفاريوسف سعيد سليمان البحري

شركة منتجات  البولي المحدودةيوسف سعيد سيف السيابي

الزواوي لتقنية الطاقة الهندسيةيوسف سعيد علي الكلباني

آبار المستقبل للتجارةيوسف سعيد محمد الحسني

شركة عمان شابورجييوسف سعيد نعمان العلوي

الزواوي لتقنية الطاقة الهندسيةيوسف سلطان حمود الدرعي

دوحه الشموخ للتجارهيوسف سليمان راشد البرطماني

شركة محمد البرواني لخدمات النفطيوسف سليمان عبدهللا التوبي

مشاريع الفانوس الالمع للتجارهيوسف سليمان محمد الشكيلي

حدائق الزعفران الذهبية للتجارةيوسف سليمان محمد مزيود الشحي

دار الصحراء لخدمات الطاقةيوسف سيف حمد المحروقي

الشركة العمانية الهندية للسماديوسف سيف خميس الحارثي

واحة أسود للتجارة والنقليوسف سيف سالم الشهومي

أنوار المجد المتحدة للطاقةيوسف سيف سعيد العدوي

خطيب وعلمي وشركاهم لإلستشارات الهندسيةيوسف صالح سليمان الفضيلي

كنتك العالمية ش م ميوسف صفر جمعه البلوشي

مشاريع يوسف عبدالرحمن الدوليةيوسف عبدالرحمن يوسف البلوشي

جلفار للهندسة والمقاوالتيوسف عبدالستار يوسف البلوشي

أبو شجون العالمية ش م ميوسف عبدهللا حمد الحوسني

أبراج لخدمات الطاقةيوسف عبدهللا خلفان الحبسي

شركة خدمات هيماء للتجارة و المقاوالتيوسف عبدهللا زهران الرمحي

شركة المها لما وراء البحاريوسف عبدهللا سالم الرزيقي

شركة السقف الفضي للتجاره والمقاوالت توصيةيوسف عبدهللا سعيد المعمري

يوسف عبدهللا البلوشي للتجارةيوسف عبدهللا علي البلوشي

شركة تالل سوط للتجارة والمقاوالتيوسف عبدهللا علي البلوشي

بنك صحار الدولييوسف عبدهللا علي البوسعيدي

قبس الطريق للتجارةيوسف عبدهللا علي المنذري

التسنيم للمشاريع المحدودةيوسف عبدهللا غابش العفاري

أنوار المجد المتحدة للطاقةيوسف عبدهللا محمد البلوشي

سيح السرية للهندسةيوسف عبدهللا ناصر المسروري

شركة الخدمات الفنية الخاصةيوسف عبدهللا يحيى الشعيلي

أنوار المجد المتحدة للطاقةيوسف عبيد سعيد السلطي

م0م0بهوان لمواد البناء ش يوسف علي ابراهيم البلوشي

منى نور الدوليةيوسف علي حمدان الريسي

شركة المها لما وراء البحاريوسف علي حمود المنجي

مجيس للخدمات الفنيةيوسف علي سعيد األخزمي
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إيريجو للتجارة والمقاوالتيوسف علي سعيد العلوي

عمان- شركة شل للتنمية  يوسف علي سليمان المحروقي

(عمان)الرسن وتوبرو وشركاه يوسف علي سيف العبري

شركة االنوار المضيئة العالمية للتجارة والمقاوالتيوسف علي عبدهللا المزروعي

يوسف علي الغفيلي للتجارة والمقاوالت يوسف علي محمد الغفيلي

الواحه للطباعةيوسف علي محمد المشيخي

شركة بهوان الهندسيةيوسف فاضل جمعه العمراني

اينكوللهندسةوالتصنيع والتجارةوالمقاوالت المدنيةيوسف مبارك الخادم القطيطي

رأس البحري للتجارةيوسف محمد احمد الشحي

فرع عمان_ سي سي اينرجي ديفالوبمنت ش م ل يوسف محمد أحمد الوشاحي

عين الزين العالميةيوسف محمد حارب السيابي

خدمات الخليج للبتروكيماويات  والتجارةيوسف محمد حماد الحجري

الخدمات  االلكترونية والميكانيكية ش م ميوسف محمد حمدان المصلحي

مركز العامري للتموين الغذائي واالستهالكييوسف محمد سعيد الحبسي

نور لوى الساطع للتجارةيوسف محمد سعيد الخروصي

شركة اسكان للمقاوالتيوسف محمد سعيد الدرعي

يوسف بن محمد بن سعيد المعمري للتجارة ،يوسف محمد سعيد المعمري

شركة البروج العالميهيوسف محمد سيف المغيزوي

شركة ابو حاتميوسف محمد صالح الشيزاوي

منتجع برالجصهيوسف محمد عبدهللا البلوشي

الجناح الذهبي المتكامل ش م ميوسف محمد علي الحبسي

شركة أرجوان شاطئ مسقطيوسف محمد علي المدحاني

ربوع الحويل للتجارة والمقاوالتيوسف محمد علي المعمري

اطياب للصناعات الغذائيةيوسف محمد علي الهادي

أبراج لخدمات الطاقةيوسف محمد علي الهطالي

بن زايد الدولية لالستثماريوسف محمد منصور الحراصي

خدمات الخليج للبتروكيماويات  والتجارةيوسف محمد يوسف الرئيسي

جلفار للهندسة والمقاوالتيوسف مرهون سعيد السعيدي

أنوار المجد المتحدة للطاقةيوسف مرهون سليّم الحكماني

زاهب لألغذيةيوسف مصبح ناصر الريامي

شركة الحسن الهندسيةيوسف مطر جمعه السعدي

الشركة الوطنية العمانية للهندسة واالستثماريوسف مطر فتح بيت سمير

األتحاد لخدمات المطاعميوسف ناصر سيف البطاشي

توصية- المكسب الطيب للتجارة يوسف هالل علي اإلسماعيلي

شركة المشروعات البترولية واالستشارات الفنية بتروجيتيوسف هويشل خلفان البلوشي

ابهار المتكاملةيوسف يحيى سعيد الصوافي

العمانية للمناولة األرضيةيوسف يحيى محمد الهاشمي
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سي بي أند آي أوروبا بي فييوسف يعقوب حسين العامري

دبليو إيت شيبينج للتجارةيوسف يعقوب سعيد الجابري

شركة تنمية نفط عمانيوسف يعقوب سيف السليمي

في.سي تي سي آي بي - سي بي آند آي يوسف يعقوب عبدالحميد الشيزاوي

الشركة الوطنية لخدمات الهاتف المحدودةيوسف يعقوب فاضل السيابي

ماجد الفطيم هايبرماركتسيوسف يعقوب محكوم المعولي

الشركة العمانية إلدارة النقل والطرقيوسف يعقوب ناصر الهنائي

شركة تنمية نفط عمانيونس أحمد عبدهللا البوسعيدي

شركة تاول لإلنشاءيونس بخيت سعيد المعمري

غنتوت للنقل والمقاوالت العامةيونس جمعه عبدهللا المعمري

نسناس السويق للتجارهيونس حمد سعيد الحوسني

-شركة كيمجي رامداس  يونس حمد سالم العلوي

آرا للبترول واألستكشاف واألنتاجيونس حمود محمد الصقري

الكواكب العربية للتجارة والتسويقيونس خاطر شطيط الدويكي

مشاريع شمس االتحاد الدوليةيونس خلفان نصير الجلنداني

الشركة العامة للسياراتيونس خليفه مرزوق الناصري

سويتز الدولية المحدودةيونس خميس سعيد الذهلي

العتيد لالستشارات الهندسيةيونس خميس سونيا الزدجالي

المجرة العالمية الرائدةيونس خميس سويد المنذري

األمجاد لإلنشاءات والهندسة والخدماتيونس راشد مراد البلوشي

اكسيالنس لوجينجيونس رسول بخش حياة البلوشي

آفاق الخليو الوطنية للتجارةيونس زاهر محمد اليحيائي

نجد االهليهيونس سالم أحمد الغافري

كاموسات مسقطيونس سالم حميد الجساسي

جلفار للهندسة والمقاوالتيونس سالم خلفان الطارشي

الزواوي كوالسيونس سالم سلطان البوسعيدي

األوتاد الخمسة للتجارة والمقاوالت توصيةيونس سالم سليّم الرحبي

التسنيم للمشاريع المحدودةيونس سالم محمد الشكيلي

(مبادره)شركة عمان لإلستثمار والتطوير القابضة يونس سالم نعيف الفهدي

أنوار المجد المتحدة للطاقةيونس سعيد النوبي الحبسي

أنوار المجد المتحدة للطاقةيونس سعيد خلفان السيابي

الشركة الوطنية للصناعات الدوائيةيونس سعيد سالم النعماني

منتجع شاطي السالحفيونس سلطان سالم العامري

أنوار المجد المتحدة للطاقةيونس سليمان سيف الجابري

(القيد مرهون )شركة المزيونة للمياة المعدنية يونس شامس ناصر المحرزي

الشـركـة الوطنيـة للمنظفـات الصنـاعيـةيونس صالح جمعه الصادري

في.سي تي سي آي بي - سي بي آند آي يونس ظعين عبدهللا البادي



الجهةاالسم  

شركة المنصور الدوليةيونس عامر حبيب الشرجي

شركة بهوان للمقاوالتيونس عبدهللا خدوم السعيدي

مارج للهندسة والمقاوالت ش م ميونس عبدهللا محمد البلوشي

مشاريع الخزرج الوطنية للتجارةيونس عيسى راشد الرزيقي

مجموعة رامي للفنادق والمنتجعاتيونس غالم عبدالرسول البلوشي

شركة جوانمرد التجاريةيونس مال هللا حمدان العمري

وزارة الصحةيونس مبارك سالم الربخي

شركة عمان لإلستثمارات والتمويليونس محسن زهران العوفي

شركة مزون لأللبانيونس محمد سعود الراشدي

العافية للتطوير واالستثمار الصحييونس محمد عامر الرحبي

آفاق المصنعة للتجارةيونس محمد عبدهللا البلوشي

الشركه الخليجيه لحفظ االوراق الماليهيونس محمد علي البلوشي

مشاريع العيدان الحديثه توصيةيونس محمد علي الحبسي

شركة تنمية نفط عمانيونس محمد ناصر الشيباني

الشركة العمانية للصهاريجيونس مرهون خلف التوبي

سويتز الدولية المحدودةيونس موسى أبراهيم البلوشي

شركه سوجكس عمانيونس ناصر سالم الصفار

شركة نخل لإلنماء والتعميريونس هالل سليمان االسماعيلي

شركة عمان لإلستثمارات والتمويليونس يحيى عبدهللا السيابي
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