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دليــــــــــــل



النــــــطــــــــــــق الـــــــســـــــامـــــــــــــي

"أما أبناؤنا وبناتَنا رواد ورائدات األعمال، الذین یرغبون يف تأســـیس 

مشاریعهم الخاصة؛ فإننا عازمون یلع األخذ بأیدیهم، وتشجیِع براِمج 

ِریادة األعمال، وتقدیم الدعم، والحوافز الالزمة، للمؤسســـات الصغیرِة 

واملتوســـطة، نظرا لدورها املحوري، يف تنشیِط الحرکة االقتصادیة ، 

وتوفیر املزید من فرص العمل"

هیثم بن طارق
سلطان ُعمان



مقدمــــــــــة

تدرك املؤسسات الصغیرة واملتوسطة حجم السباق والقوة التنافسیة 
الخدمات  أو  التفرد يف املنتجات  التجاریة، وقیمة  األنشطة  يف سوق 
املقدمة، وأهمیة التطویر املستمر علیها بما یتوائم مع املتغیرات يف 
أضرار  وتقلص  أنشطتها،  استدامة  لتضمن  والعاملیة  املحلیة  األسواق 
االقتصاد بشکل  التي قد تطرأ وتؤثر یلع توجهات  الخارجیة  التأثیرات 
مباشر. علیه، حرصت هیئة تنمیة املؤسسات الصغیرة واملتوسطة یلع 
الصغیرة  املؤسسات  لتمکین  واملبادرات  الخدمات  من  حزمة  توجیه 
واالستشارات  التمویل  کخدمات  الناشئة  والشرکات  واملتوسطة 
الخدمات. کما استطاعت  والتسویق واألراضي بحق االنتفاع وغیرها من 
من  والخاصة  الحکومیة  املؤسسات  مع  والتکامل  التنسیق  عبر  الهیئة 
توفیر فرص أعمال وعقود تورید ضمن برامج القیمة املحلیة املضافة، 
بطاقة  تحمل  التي  للمؤسسات  املمنوحة  املزایا  من  مجموعة  بجانب 

ریادة األعمال.
یقدم دلیل املؤسسات الصغیرة واملتوسطة مجموعة من أبرز العالمات 
والتي  والتقنیة،  الصناعة  قطاعي  يف  املختصة  العمانیة  التجاریة 
تجّسد التنوع يف األنشطة من حیث املنتجات التي تصنعها أو تنشئها، 

والخدمات التي تقدمها لألفراد واملؤسسات. 
 ویعد هذا الدلیل فرصة سانحة لهذه املؤسسات للتوسع يف أعمالها 
داخل وخارج سلطنة عمان لکونه مرجعـًا قّیمـًا لألفراد أو املؤسسات أو 
الصغیرة  املؤسسات  مع  التعاقد  أو  بالتعاون  الراغبین  املستثمرین 
نبذ  من  یوفره  بما  أنشطتها  بتنوع  التقنیة  أو  الصناعیة  واملتوسطة 

تعریفیة، وبیانات التواصل مع تلك املؤسسات. 



شرکة باکس

باکس هـــو املصنع الوحید والرائد يف ســـلطنة عمان، والذي 
یختص يف صناعة االکیاس الورقیة الصدیقة للبیئة باستخدام 
أحدث التقنیات. یهتم املصنـــع يف جودة وسالمة املنتجات 
ومراعاتـــه للمعاییر الدولیة. تأســـس املصنـــع يف عام ٢٠١٧، 
ویقدم بثقـــة مجموعة متنوعة من االکیـــاس الورقیة لتلبیة 
احتیاج سوق ســـلطنة عمان ودول مجلس التعاون الخلیجي. 
یقوم املصنع بصناعة االکیاس الورقیة من الصفر لتتالئم تماما 
مع احتیاج الزبائن. ویفخر املصنـــع بانه یلعب دورا حیویا يف 
الحفاظ یلع البیئة واســـتدامتها، کما ان املصنع حاصل یلع 

اعتماد من منظمة FSC الدولیة.

صناعــــة املنتجــــات الورقیة بمختلف األحجام والخامـات

 سالـم بن أحمد بن خلفــان البوسعيدي

www.pax.om

محافظة الداخلیة

95246377
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athar.oman

مصنع عماني متخصص يف تصنیـــع األکواب الورقیة وعبوات 
الطعام املصنوعة من األملنیوم ولفائف الورق الحراري وأحد أکبر 
مصانع املواد التي تســـتخدم ملرة واحدة يف سلطنة عمان. 
تأسس املصنع  عام ٢٠١٦ ، وینتج أکثر من ٥٠ منتًجا واملتوفرة 
حالیا يف حوالـــي ١١٠ مراکز بیع بالتجزئة يف ســـلطنة عمان 

بمواصفات عالیة الجودة لتناسب جمیع شرائح املجتمع 

األکواب الورقیة وعبوات الطعـــام املصنوعة من األملنیوم 
ولفائف الورق الحراري

محمــــــــــــد المنـــــــــذري

97281213

محافظة مسقط

االســـتهالکیة للمنتجات  أثر 

والتجزئـــــــة الجملــــــــــــة  تجـــــــــارة 



حزمة اإلبداع العاملیة هي شرکة رائدة تأسست يف عام ٢٠١٧، 
تعمـــل الشـــرکة يف مجـــال التغلیـــف والتعلیـــب واملواد 
املســـتهلکة، کما تقوم بتصنیع وتســـویق وتوزیع مجموعة 
واســـعة من منتجات التعبئـــة والتغلیـــف والتصنیع الخاص، 
کاملنتجـــات الورقیة واأللومنیـــوم الصدیقة للبیئـــة وغیرها. 
وتســـعی الشـــرکة إلی تقدیم أکبـــر مجموعـــة متنوعة من 

املنتجات للعمالء وتقدیم أفضل جودة. 

صناعـــــة منتجــــات التعلیب والتغلیف

مهنــد بــن موســى بــن الوليــد الهنائــي

91777887 www.creativepackintl.com

محافظة مسقط ـ الغبرة

حزمة اإلبـــداع العاملیة
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www.4carta.com

carta_om

mun@4carta.com

تأسس مصنع کارتا للصناعات الورقیة مطلع عام ٢٠٢٠ م، یعمل 
املصنع یلع صناعة منتجـــات ُمصنعة من مواد قابلة للتحلل 
خالل أشـــهر معدودة والتي تســـاهم يف الحفاظ یلع بیئة 

نظیفة وزیادة املساحات الخضراء.
یتمیـــز مصنع کارتـــا باملرونة يف صناعة املنتجـــات الورقیة 
الصدیقة للبیئة کـاألکواب الورقیة بمختلف املقاسات باإلضافة 
إلی األطبـــاق الورقیة. ویعتمد املصنـــع یلع أحدث األنظمة 
وأکثرها کفاءة لضمان تطبیق أفضل معاییر الجودة يف التصنیع 

والدقة يف التنفیذ.

صناعة املنتجات الورقیة الصدیقة للبیئة کـاألکواب الورقیة 
بمختلف املقاسات

منـــذر بـــن ياســـر بـــن عبيـــد الرواحـــي

90690620

محافظة الداخلیة _ مدینة سمائل الصناعیة ( مدائن)

الدولیة التمیز للتجارة  بوصلة 

أنشـــطة الخدمـــات اإلداریة وخدمـــات الدعم



ُرزم

www.ruzam.net

modernruzam

ُرزم للصناعات الحدیثة مصنع عماني إلنتاج املنتجات القماشیة 
غیر املنســـوجة، تم افتتاح املصنع رسمًیا يف ینایر عام ٢٠٢١. 
ویعمل املصنع تحـــت إدارة عمانیة ذات خبـــرة عالیة. یعمل 
املصنع یلع إنتاج منتجات قماشـــیة صدیقـــة للبیئة بکافة 
األحجـــام واأللوان بناًء یلع رغبة الزبـــون. یضع املصنع البیئة 
ضمن أولویات العمل حیث أن املصنع خال تماًما من البالستیك، 

وجمیع منتجاته صدیقة للبیئة.

أکیاس قماشـــیة بأنواع وأحجام مختلفة، أغطیة املخدات، 
أغطیة املالبس واملنتجات الطبیة مع الطباعة

الجلنـــدى بن يحيى بـــن خليفة المغيري

محافظة مسقط – السیب

95070440
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صنع يف سلطنة عمان



شـــرکة عمانیة رائدة يف مجال تصنیع املنتجات البالستیکیة 
وأکیـــاس البولي إیثیلین، وهي إحدى شـــرکات مجموعة علي 
محمد میرزا العجمي التي تأسست عام ١٩٨٤، واملتخصصة يف 
تصنیع األکیـــاس والروالت املنخفضة والعالیة الکثافة باإلضافة 

إلی انتاج العلب واألکواب بمختلف األحجام واأللوان.

 املنتجات البالســـتیکیة وأکیاس البولي إیثیلین والروالت 
املنخفضة والعالیة الکثافة و العلب واألکواب املختلفة 

طـــارق بـــن علـــي بـــن محمـــد العجمي

www.omanplas.com

محافظة مسقط

99357575 Omanplasticom

الشرکة العمانیة 
للصناعات البالستیکیة
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النقـــــــــل والتخـــــــزین



مؤسسة رف 
لصناعة البالستیك

مؤسســـة عمانیة تعمل يف مجال تصنیع أنـــواع عدیدة من 
مشـــتقات البالســـتیك واألکیاس. تقدم رف منتجات صدیقة 
للبیئة وذات جودة عالیة وفًقا للقوانین والشروط املعمول بها 

يف سلطنة عمان. 

منتجات بالستیکیة بکل أنواعها

عبـــــــــدالله بــــن محــــــــــمد الكـــــــــثيري

محافظة ظفار  ـ  صاللة

95171817
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الصناعــــــــة التحــــــویلیة



مؤسســـة عمانیة متخصصة يف صناعـــة األنابیب والتي یتم 
إنتاجها من مواد خام عالیة الجودة وباســـتخدام آالت وتقنیات 
حدیثة. تقدم مؤسســـة الهالل مجموعة متنوعة من األنابیب 
التي تتمیز باملتانة والصالبة، وتستخدم یلع نطاق واسع  يف 
مختلف الصناعات واألغراض مثل الري وإمدادات املیاه السکنیة 
وکابالت الهواتـــف واالنترنـــت. تتمیز األنابیـــب املنتجة يف 
مؤسســـة الهالل بقدرتها یلع مقاومة التآکل بقدرتها یلع 
تحمل الضغط العالي مع میزات الترکیب الســـهلة، وســـهولة 

النقل نظًرا إلی خفة وزنها ومقاومتها العالیة.

صناعة مجموعـــة متنوعة من األنابیب التي تتمیز باملتانة 
والصالبة و مقاومة التآکل

الهنــــــــــائي إبــراهـــــيم  بـــــن  خليــــــــــل 

-

شرکة الهالل 
للصناعات  البالستیکیة

http://hilalgroup.com

93513434 info@hilalgroup.com
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مصنع الکیومي للبالستیك

مؤسســـة عمانیة متخصصة يف صنع البالستیك (اللدائن) يف 
أشـــکالها األولیة، کما یقدم املصنـــع منتجات من اللدائن مثل: 
ألواح، شرائح، صفائح، أشرطة، مواسیر وخراطیم ولوازمها ... إلخ. 
باإلضافة إلی صناعة منتجات خاصـــة بالتعبئة والتغلیف مثل 
العلب والصنادیق والقواریر وغیرها من املنتجات البالســـتیکیة 

بجودة عالیة.

صنع البالستیك (اللدائن) يف أشکالها األولیة: ألواح، شرائح، 
صفائح، أشرطة، مواسیر وخراطیم ولوازمها

 عبداللــــــــه بـــن عبـــــــــاس الكيــــــــومي

محافظة البریمي

94003404 Alkiyumiplastic
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ننمي صناعاتنا الوطنیة



lotusoilom/

مصنع اللوتس لزیوت املحرکات

حمدان بن راشـــد بن ســـالم العيسائي

تأســـس مصنع اللوتس للزیوت عام ٢٠١٥م کمصنع رائد مختص 
يف انتاج وتصنیع زیوت التشـــحیم ذات الجودة واألداء العالي 
والخاصة باملرکبات واملعدات بمختلف أنواعها البترولیة منها 
الدیزل وکذلك الهیدرولیك، تلتزم الشـــرکة يف تقدیم خدماتها 
باملعاییـــر املعتمـــدة من قبـــل الهیئة العامـــة للمواصفات 

واملقاییس.

انتاج وتصنیع زیوت التشـــحیم ذات الجـــودة واألداء العالي 
والخاصة باملرکبات واملعدات بمختلف أنواعها

محافظة البریمي

9554044
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gulfnationaloil@gmail.com

omannationaloil

زیوت الخلیج الوطنیة

المقبـــــــــالي علـــــــي  بـــن  راشـــــــــــــد 

شـــرکة الخلیج الوطنیة GNO مؤسســـة عمانیة متخصصة يف 
إنتاج وتسویق زیوت تزلیق املرکبات واملحرکات باالعتماد یلع 
معاییر ومواصفات عاملیة، ونظـــًرا للطلب املتزاید یلع زیوت 
املرکبات واملحرکات يف األســـواق املحلیـــة والعاملیة، رفع 
املصنع من طاقته اإلنتاجیة لتصل ملا یقارب ٢٠ طن يف الیوم. 

إنتاج وتسویق زیوت تزلیق املرکبات واملحرکات باالعتماد 
یلع معاییر ومواصفات عاملیة

محافظة شمال الباطنة ـ صحار

71304218
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الصناعــــــــة التحــــــویلیة



sales@anfalindustries.co

98437373

مؤسســـــــة  األنفـــــــال 
للصناعـــــــات  والتجــــارة

تأسست مؤسسة األنفال للصناعات والتجارة عام  ٢٠١٦، توسعت 
األنفـــال يف أعمالها يف مجـــال صناعة املـــواد الکیمیائیة 
واســـتیرادها من الخارج. تقدم األنفـــال مجموعة متنوعة من 
املنتجات والخدمات املبتکرة التـــي تلبي إحتیاجات محطات 
التحلیة ومصانع التدویر ومســـتلزمات املختبرات ومزارع األلبان 

والدواجن.

املـــواد الکیمیائیة وإحتیاجات محطـــات التحلیة ومصانع 
التدویـر ومستلزمـــات املختبـرات ومزارع األلبـان والدواجـن

الســتمي علــي  بــن  ســعيد  بــن  ســالم 

محافظة جنوب الشرقیة
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صنع املواد الکیمیائیة واملنتجــات الکیمیائیة



السنینة لألعمال التجاریة

98437373

مؤسســـة عمانیة متخصصـــة يف صناعة الســـماد العضوي 
الطبیعي ( کمبوست ) عالي الجودة الخالي من النیماتودا وبذور 
الحشائش والفطریات ومسببات األمراض. توفر املؤسسة سماد 
عضوي صدیق للبیئة من روث األبقـــار من مزرعة مزون لأللبان، 
والتي تتم معالجتها بطریقة األکســـدة الهوائیة وهي تقلیب 
وتحضیر املخلفات الحیوانیة ملدة تصل إلی أکثر من ٣ أشـــهر 
دون إضافات أخرى، یعمل الکمبوست یلع تحسین بناء األراضي 
الرملیة ویســـاهم يف املحافظة یلع املیاه، کما یساهم يف 
الکیماویة الحتوائه یلع عناصر  خفض اســـتخدام األســـمدة 

. (NPK) النیتروجین والفسفور والبوتاسیوم

صناعة السماد العضوي الطبیعي ( کمبوست ) عالي الجودة

الراشــــــــــــدي ســــــــــــعيد  بــــــن  علــــــــي 

محافظة الظاهرة – عبري
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التعدین واستغالل املحاجر



الخدمة إلعـــادة التدویر

شـــرکة الخدمة إلعادة التدویر هـــو مصنع متخصص يف مجال 
إدارة وتدویـــر املخلفـــات وتحویلهـــا إلـــی مواد خـــام قابلة 
لالســـتخدام بطریقة حدیثة ومبتکرة یلع املستوى املحلي 
واإلقلیمي، وتقوم الشـــرکة بشراء املنتجات ومعالجتها وإعادة 

تدویرها إلی مواد خام جدیدة قابلة للتصنیع يف األسواق.

إدارة وتدویـــر املخلفـــات وتحویلها إلی مـــواد خام قابلة 
لإلستخدام والتصنیع يف األسواق 

محمـــــــــــود بـــن عبداللــــــــه العامــــــــــري

محافظة مسقط – بوشر
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/http://www.recycling-s.com

recycling_om5818 9426

الصناعــــــــة التحــــــویلیة



www.itfa.om

itfa.om92728144

تعمل إطفاء يف مجال ترکیب وفحص وتشغیل وصیانة أنابیب 
الغاز املســـال وفقا للمواصفات واملعاییـــر الدولیة . کما تعمل 
الشـــرکة يف مجال تصنیع رغوة وإخماد الحریق تحت العالمة 
التجاریة الخاصة بالشرکة "إطفاء" التي تأتي يف أشکال مرکبات 
کیمیائیة مختلفة، وُتســـتخدم يف عدة جهـــات؛ مثل: الدفاع 
املدني واملناطق الصناعیـــة والتجاریة الکبرى. و من منتجات  
العالمـــة التجاریة إطفاء األبواب املضادة للحریق، ورغوة وبودرة 
الحریق، وخراطیم الحریق، ومضخـــات الحریق وأنظمة اإلطفاء 
األخرى. وحصلْت العالمة التجاریة للشرکة یلع أیلع شهادات 
املعایر الدولیة؛ منها: البریطانیة (KITEMARK) ملعدات خراطیم 
الحریق وصنادیقها، کما تعمل الشرکة یلع فحص معدات أخرى 

يف هذا املختبر؛  والذي یتبع أیلع معاییر الجودة.

إنتاج أنظمة إخماد الحریـــق ورغوة وبودرة الحریق خراطیم 
الحریق، ومضخات الحریق

راشــــــــــــد السعيــــــــــدي بـــن  أيمــــــــــــن 

محافظة مسقط ـ بوشر

إطفاء

20

صنـــع مـــواد کیمیائیـــة إلطفـــاء الحرائـــق



نرسم مسیرتنا نحو اقتصاد مزدهر



إنتاج عبوات الشـــرب و مجموعة حصریة من أکواب املیاه 
وعبوات املاء من مختلف األحجام واألصناف 

fajr.water@gmail.com

تأسس مصنع الفجر إلنتاج وتعبئة املیاه مالك العالمة التجاریة 
ملیاه الشـــرب -فجر- يف عـــام ٢٠٢٠ بهدف دعـــم الصناعة 
الوطنیـــة وتطویر منتج عماني صحي ونقـــي وصدیق للبیئة 
وذلك للمساهمة يف نمو سلطنة عمان الحبیبة. یتمیز املصنع 
بإنتاج عبوات الشرب ســـعة ٥ جالون إضافة إلی موزعات املاء 
البارد والســـاخن. کما یوفر املصنع مجموعة حصریة من أکواب 
املیـــاه وعبوات املاء الصغیرة من مختلـــف األحجام واألصناف. 
یلتزم الفجـــر بتقدیم منتجـــات صحیة باالســـتعانة بأحدث 

التقنیات.

فيصــــــــل بـــــن راشـــــــــــد الحوســـــــني

www.fajrwater.com

محافظة شمال الباطنة

93377876 fajr.water

مؤسســـة الفیصل التجاریـة 
(مصنع فجر للمیاه املعدنیة)
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والتجزئـــــــة الجملــــــــــــة  تجـــــــــارة 



www.ryaoman.com

ryawater@

مؤسسة الفنار الفنیة للتجارة 
(میـــاه  ریـــا)

مؤسســـة صناعیة النتـــاج وتعبئة املیـــاه املعدنیة بجمیع 
األحجام والقیاســـات لعبوات املیاه باستخدام أحدث التقنیات 
الحدیثة يف تنقیة املیاه من ینابیع منطقة ســـمائل الجبلیة. 
میـــاه ریـــا مدعمة باملعـــادن الطبیعیـــة مثل البوتاســـیوم 

والکالسیوم واملغنسیوم الطبیعي.

إنتاج وتعبئة املیاه املعدنیة بجمیع األحجام والقیاسات

م. عبــــــــدالله بن أحمــــــــــد المســـهلي

محافظة ظفار – صاللة

99771124
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والتجزئـــــــة الجملــــــــــــة  تجـــــــــارة 



ibri_dates92267742

مصنع عبري للتمور مؤسســـة صناعیة تأســـس عـــام ٢٠١٦م، 
متخصـــص يف صناعة منتجات التمور الفاخرة من خالل تقدیم 
أصنـــاف ذات قیمة مضافة بجـــودة عالیة تلبیـــة ملتطلبات 
األسواق املحلیة. ویعتمد مصنع عبري للتمور یلع فریق عمل 
إداري وفني مؤهل ومتخصص لدیه خطة عمل واضحة وطموح 

عاٍل لتطویر صناعة منتجات التمور العمانیة.

صناعة منتجات التمور الفاخرة

الغافــــــــــري سليمــــــان  بــــن  نــــــــــواف 

محافظة الظاهرة

للتمور عبـــري  مصنـــع 
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الصناعــــــــة التحــــــویلیة



الشرکة العاملیة للحلول الغذائیة 
الشهد) حلو  (مصنع  للتســویق 

99668338

أول مصنع يف ســـلطنة عمان متخصـــص بصناعة املعمول 
الفاخـــر بجمیع أنواعـــه. یعمل املصنـــع یلع انتاج مجموعة 
متنوعة من أصناف املعمول والحلویات باســـتخدام مواد خام 
ذات جودة عالیة. یلتزم املصنع بـــأیلع املعاییر يف صناعة 
املعمـــول حیث حاز یلع الشـــهادة املخبریة من مرکز سالمة 
وجودة الغـــذاء التابع لوزارة الثروة الزراعیة والســـمکیة وموارد 

املیاه. ویسعی املصنع لتصدیر منتجاته لألسواق العاملیة.

انتـــاج مجموعـــة متنوعة مـــن أصناف املعمـــول الفاخر 
والحلویات باستخدام مواد خام ذات جودة عالیة

هالل و إبراهيــم أبنــاء محمــد الشــكيلي

محافظة الداخلیة

 hilalmohammed75@gmil.com
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الصناعــــــــة التحــــــویلیة



شــرکة بحـــــر املسـرة

تأسست مؤسسة بحر املســـرة يف عام ٢٠١٨م، وهي مؤسسة 
متخصصة بتنمیة وتطویر املنتجات الســـمکیة التقلیدیة من 
خالل تفعیل أدوات االبتکار لتحســـین جودة األسماك، وإضافة 
قیمة تعزز مســـتوى هذه املنتجات. ویعد (القاشـــع)، (املالح)، 
(برجر الســـمك)، (مخلل الحبار) من أهـــم املنتجات التي تعمل 
علیها الشرکة وتســـعی لتطویرها بحیث تصل إلی املستهلك 
بجودة عالیـــة، ومذاق ممیـــز. وتدار املؤسســـة من عدد من 

املتخصصین من النساء العمانیات

(املالح)،  (القاشع)،  التقلیدیة  الســـمکیة  املنتجات  تطویر 
(برجر السمك)، (مخلل الحبار)

فرحـــــــــــــــة الكنديــــــــــة

محافظة جنوب الباطنة
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تجهیز وحفظ الســـمك والقشریات والرخویات

seadelightom.com

sea.delighom@

Seadelight1@gmail.com

99366352



صناعات نباهي بجودتها



othman@innotech.om

95599651

أنوتك

innotech_om

مؤسســـة تقنیة عمانیة ناشـــئة تأسســـت عام ٢٠١٣م، وتم 
توسعتها لتکون أکبر معمل للطباعة ثالثیة األبعاد يف سلطنة 
عمان، وواحد من أفضل ٣ مختبـــرات يف دول مجلس التعاون 
التعلیمیة  والتقنیـــات  االبتـــکار  الخلیجي، متخصصـــون يف 
وخدمـــات الطباعة ثالثیة األبعاد، لـــدى أنوتك مصنع للطباعة 

الخرسانیة ثالثیة األبعاد، لبناء املباني أو مکونات البناء. 

طباعــــة ثالثیـــة األبعــاد

عثمان مكتوم علي المنذري

محافظة مسقط
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الطابعــــــات ثالثیــــــة األبعــــــاد



شرکة تاترونك الشرق األوسط للخدمات الفنیة تأسست يف عام 
٢٠١١. تقدم الشرکة أعمال الصیانة والخدمات الصناعیة واالبتکار 
الصناعي وأعمال التشکیالت الحدیدیة والبالستیکیة. باإلضافة 
إلی ترکیب أعمـــال العزل، وصناعة الحواجـــز األمنیة، وصناعة 
العجالت التي تســـیر علیها أحزمة نقل بودرة الحدید وأي أنواع 
من أحزمة نقل البضائع إضافة الی البالســـتیك. حصلت الشرکة 
یلع شهادة الجودة العاملیة مع توسع رقعة املبیعات لتشمل 
جمیع مناطق ســـلطنة عمان والعالم کما حصلت الشرکة یلع 
جائزة ریادة األعمال کأفضل شـــرکة صناعیة متوســـطة یلع 

مستوى سلطنة عمان.

التشـــکیالت الحدیدیة والبالستیکیة وترکیب أعمال العزل، 
وصناعة الحواجز األمنیة

خـــــــالد بــن عبـــدالله الحــــوسني

www.titronic.com.om

محافظة شمال الباطنة

99858540

تاترونــك الشــرق االوســط 
للخدمات الفنیة ش م م
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تجارة الجملة والتجزئـــة؛ إصالح املرکبات ذات 
املحرکات 



الصناعــــــــة التحــــــویلیة

Groupharib 99447843

مؤسســـة صناعیة للهیاکل البرجیة، تأسست الحارب الوطنیة 
عـــام ٢٠٠٧ م وتعمل يف مجـــال صناعة الرافعـــات البرجیة 
بسلطنة عمان بیع وابحار وصیانة قطع الغیار والفك والترکیب. 
تقدم املؤسسة خدماتها للمشاریع الحیویة يف کافة مناطق 

السلطنة 

صناعة الرافعات البرجیة بالسلطنة بیع وصیانة قطع الغیار 
والفك والترکیب

حــارب بــن ســهيل بــن حــارب البلوشــي

محافظة مسقط ـ بوشر

مشاریع الحارب الوطنیة
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98727210

تأسســـت يف مدینة صاللة تحت إدارة محلیة . تم إنجاز العدید 
من املشروعات حیث کانت الجودة واألمان أهم خصائصها تحت 
إشـــراف کادر من املهندســـین والفنیین ذوي خبـــرة ، بهدف 
املســـاهمة يف تطویر مجال الصناعـــات التحویلیة العمانیة .  
تعمل الشـــرکة یلع رفع الکفاءة الشـــاملة ، وصیانة الحافرات 
والقاطرات والضواغط وغرف التحکم للسفن واملؤانئ، کما لها 
إمکانیة رفع الســـفن یلع حـــوض جاف ، وصیانـــة األوناش 
والرافعات باملؤانئ کما تقدم الشـــرکة صیانة شاملة للحاویات 
املبـــردة ( تبرید – تجمیـــد ) ، وتضع برامـــج للصیانة الدوریة 
الشـــاملة من خالل التعاقد بمزایا  من أجل تقدیم خدمة عالیة 

الجودة للورش الصناعیة. 

صیانة الحافرات والقاطرات والضواغط وغرف التحکم للسفن 
واملؤانئ واألوناش والرافعات

عامـــــــــــــر الجـحـفـــــــــــلي

محافظة ظفار – صاللة

شرکـــــة األعمـــــاق الذهبیــة 
للخدمــــــات   البحــریـــــة
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الصناعــــــــة التحــــــویلیة



الصناعــــــــة التحــــــویلیة

CimatGlobal 92267742

مصنع الســـمات العاملیة مؤسسة عمانیة تأسست منذ ٢٠١٨ م 
يف صناعة الصفائح األلومنیوم العازلة للحرارة،  ومنتجات البناء 
الهندســـي الحدیث. کما یقـــوم یتصنیع الکبائـــن املتنقلة، 
باســـتخدام الحدید البارد الذي یتمیز بسرعة الترکیب إذ یتکون 
من الهیکل الحدیدي ومواد التکسیة ومواد العزل والتشطیبات 
ویمکن من خالله تکسیة املباني بأي مادة من مواد التشطیب 

وفقا للطلب.

صناعة صفائح األلومنیـــوم العازلة للحرارة،  ومنتجات البناء 
الهندسي الحدیث

هـــــــــالل بن ســـيف راشـــــد الحــــوسني

محافظة شمال الباطنة ـ صحار ـ منطقة مدائن

 مصنع السمات العاملیة
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خیرات مزون ش.م.م

99266969

خیرات أرض املعادن من املؤسسات العمانیة املتخصصة يف 
صناعة يف صناعة الشباك والسیاج املجلفن واألسالك الشائکة 
واملسامیر، باإلضافة إلی مادة اإلسمنت الالصقة والتي تستخدم 
يف ترکیب الســـیرامیك، باستخدام أحدث األنظمة وبمواد خام 
من السوق املحلي. تقوم املؤسسة ببیع وتورید منتجاتها يف 

األسواق املحلیة وتجار الجملة واملشاریع الحکومیة.

صناعة الشـــباك والســـیاج املجلفن واألسالك الشـــائکة 
واملسامیر و مادة اإلسمنت الالصقة

أحمــــــــد بــــــن جمعــــــــة الكيميـــــاني

محافظة الداخلیة – نزوى

Kem.mazoon@gmail.com

kem.mazoon
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الصناعــــــــة التحــــــویلیة



مصنع ابتکــــــــار

تأسست مؤسسة أبو نوح الهادي للتجاري ( مصنع ابتکار ) ٢٠١٥
م کمؤسســـة تقوم بتصنیع نوافذ وأبواب وخـــزان املطابخ ، 
وکذلك تنفیذ أعمال الحدادة منذ بدایتها ، استمرت املؤسسة 
يف تنویع وتوسیع أنشـــطتها يف صنع منتجات األلومنیوم و

UPVC ذات مســـتوى عاملي ولم تتوقف املؤسســـة عن اإلبداع 

وتعزیز قدراتها من أجل تطویر استراتیجیاتها وتقنیاتها.

تصنیع نوافذ وأبواب وخـــزان املطابخ ، والحدادة باإلضافة 
الی صنع منتجات ألومنیوم وUPVC ذات مستوى عاملي

طــــــــــــــالب الهـــــــــــــــادي

محافظة مسقط – بوشر
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Ibtcare9995050166

املعلومــــــــــات واالتصــــــاالت



تصنیع وتشکیل الزجاج الحراري املقوى

مصنـــع العالیات للزجاج

alaaliatglass@gmail.com 

al_aaliat_glass

مصنع العالیات للزجاج هو مصنع متمیز بإدارته العمانیة بنسبة 
١٠٠٪، والذي یقدم تصنیع وتشـــکیل الزجـــاج الحراري املقوى 
بأحدث خطوط اإلنتاج والتقنیة العالیة، حیث أن املصنع مهتم 

بالجودة ودقة العمل.
تأســـس املصنع عام ٢٠١٦، ویقدم جمیع ألوان وأحجام الزجاج 
بمختلف الصناعات واالســـتخدامات، یسعی املصنع لکي یکون 
األفضل مـــن بین املصانـــع املوجودة من حیـــث الجودة يف 

الصناعة وتناسب األسعار یلع مستوى سلطنة عمان.

الجعفـــــــري ســـــــعيد  بـــن  زاهــــــــــــــر 

محافظة الداخلیة – بهالء

90427790
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أنشـــطة الخدمـــات اإلداریة وخدمـــات الدعم



99422634

رویـــــال  ســولیــدکــــس 
إلنتـــاج الرخـــام الصنــاعي

بدأ التشغیل الفعلي يف مصنع رویال سولیدکس إلنتاج الرخام 
الصناعي يف سنة ٢٠٢٠ يف منطقة نزوى الصناعیة ( مدائن ) 
وهـــو من املصانع الرائـــدة يف املنطقة ویتمیـــز بإنتاج مادة 
الکوریـــان التـــي تســـتخدم يف تصنیع املطابخ، املغاســـل، 
الجداریـــات، املختبـــرات، غرف العملیـــات، والعدید من أعمال 
الدیکور. حیث یعمل بطاقة إنتاجیة تقدر ب ٢٥٠ الف طن سنویا 
، کما یهتـــم املصنع يف جودة وسالمـــة املنتجات باالعتماد 

یلع املعاییر الدولیة.

إنتاج الرخـــام الصناعي و مادة الکوریان املســـتخدمة يف 
مختلف املنشآت

سعيد بن عبدالله بن خميس البرطماني

محافظة الداخلیة ـ نزوى
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 قطـــــع ونشــــــر الرخـــــام



99317910

مصنع شــاطئ کمزار لصنــاعة وتخزیـــن الثلج بجمیع األحجام 
واألشکال ، کما نقوم ببیـــــــــــع وحفـــــــــــــــظ  األسماك 
ونقلها للوالیات والدول املجاورة عبر النقل البري بجودة عالیة .

صنــاعة وتخزیـــن الثلج و بیـــع وحفــــــــــــظ  األسماك

أحمـــــــــــــــد الكمــــــــــــــزاري

محافظـة مسنـدم ـ والیـة خصــب

مصنع شـــــاطئ کمـزار
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الثلــــج وتخزیـــــن  صناعــــــة  مصنـــــــع 



 مؤسســـة ورد الجبـــل

ahabsaalsaqri@gmail.comaljabal_roses

مؤسســـة عمانیة متخصصة بتقطیر الـــورد والنباتات العطریة 
والطبیة واســـتخالص الزیوت من األشـــجار والنباتات من البیئة 
العمانیـــة. باإلضافة إلی تصنیـــع الصابون وکریمات البشـــرة 

والشامبو من منتجاتنا الطبیعیة

تقطیر الورد والنباتات العطریة والطبیة واستخالص الزیوت 
من األشجار والنباتات

أحمــــــــــــد الصقـــــــــــــري

محافظة الداخلیة ـ والیة الجبل االخضر

38

بتقطیـــر  الحرفیـــــــة  املنتجـــات  صنـــــع 
الزهــــــــور واألعشـــــــاب





املالیـــــة التقنیـــة  مبتکــــرة يف  دفــــــع  حلــــــول   

amal.marshudy@thawani.om 

تأسســـت  ثواني يف عام ٢٠١٦ کشرکة عمانیة متخصصة يف 
تقدیـــم حلول دفع مبتکرة تعتمـــد یلع التکنولوجیا املالیة. 
تقـــدم ثواني، املرخصة من قبل البنك املرکزي العماني، حلول 
دفع مبتکرة يف مجال التکنولوجیا املالیة، لتســـریع عملیات 
املدفوعات، وتحسین تجارب املســـتخدم، وجعل املدفوعات 

أکثر أمانا وسهولة وسرعة.

أحمــــــــــــد الحــــــارثي

محافظة مسقط

95866339

ثواني
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التقنیــــــات املالیــــــة



 . واأللـــم  القلـــق  لتخفیـــف  افتراضـــي  واقـــع  خدمـــة 

ameera.albusaidi@gmail.com 

نعمل یلع تطویر تجربة واقع افتراضي تســـاعد یلع تخفیف 
القلق و األلم للمرضـــی اثناء العالج و یتم اســـتخدامها داخل 

املستشفیات

البوســـعيدية ســـعيد  عبداللـــه  أميـــرة 

محافظة مسقط

93938228

ُملهم
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التقنیــــــات الطبیــــــة



تطبیـــق إلکتروني لخدمة إصالح وصیانـــة أجهزة التکییف 
والتوصیل الکهربائي والتفنیش والسباکة وخزانات املیاه . 

Hamed.almahrooqi@musalih.om 

منصة رقمیة للربط بین أصحاب املنازل واملباني وبین مقدمي 
خدمـــات الصیانة يف مجاالت الســـباکه و االعطال الکهربائیة 

وصیانة املکیفات

حمـــد بـــن علـــي  بـــن حمـــد المحروقي

محافظة مسقط

92444632 ـــ 97353634

ُمصّلح
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املنصات الرقمیة وتطبیقات الهواتف الذکیة



تطویر الغرسات الطبیة للمرضی 

abdulmunaem1@gmail.com

تطویر الغرســـات الطبیة املخصصة لکل مریض للتعویض من 
فقدان العظام واختالل وظائف املفاصل بسبب األورام وحوادث 

السیارات.

عبدالمنعم صالح - عبدالحسين اللواتي

محافظة مسقط

98141241

abdulmonem@curetechom.com 91406573

کیورتك
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التقنیــــــات الطبیــــــة



حلول التقویم الشفاف
آلیة رقمیة ملتابعة اصطفاف األسنان. 

yumna@4atoms.com

شـــرکة عمانیة ناشـــئة يف مجال التقنیة الطبیة، توفر حلول 
التقویم الشـــفاف للمرضی من خالل مجموعـــة من االطباء و 
اخصائـــي التقویم املعتمدین.�نســـتخدم تقنیـــات التصنیع 
الرقمي يف تصمیم و تطویر خطة العالج للمریض وکذلك يف 
مراحل التصنیع کما نوفر آلیة رقمیة ملتابعة استصفاف األسنان 

للوصول االبتسامة املثالیة.

يمنى الشــــــــــــرجية

محافظة مسقط

94183339

بیکلیر الینر
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التقنیــــــات الطبیــــــة



صناعات نباهي بجودتها

منصة التســـویق لخدمات ومنتجات  املؤسســـات الصغیرة 
واملتوسطة ورواد األعمال واألسر املنتجة. 

rowwad.om2020@gmail.com    

الســـوق اإللکتروني لرواد األعمال يف السلطنة، وتقوم الشرکة 
بتطویر وتشغیل املشروع، حیث یهدف زاد ُعمان إلی التسویق 
لخدمات ومنتجات رواد األعمال العمانیین بمختلف تصنیفاتهم 
مثل أصحاب املؤسســـات الصغیرة واملتوسطة واألسر املنتجة 

وصاحبات األعمال املنزلیة.

ســـعيد بـــن ســـليمان بن عبـــود العزري

محافظة مسقط

99373793

 زاد ُعمان
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التجـــــارة اإللکترونیــــــة



برجمة املحتویات إلی لغة اإلشارة الفوریة واملسجلة لذوي 
اإلعاقة السمعیة.

signbook.om@gmail.com

بیئة اتصال تفاعلیة بین ذوي اإلعاقة الســـمعیة و من یتواصل 
معهم من األفـــراد و الجهات عبر الترجمة اإلشـــاریة الفوریة و 
املســـجلة، حیث یضمن وصول املعلومـــات واملحتوى لذوي 

اإلعاقة السمعیة بطریقة سلسة ودقیقة ويف وقت قیاسي.

ســـلطان بن ناصـــر بن حميـــد العامري

محافظة مسقط

91444902

تطبیق ترجمة اإلشارة العماني
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الصناعـــــــات اإلبداعیـــــة الرقمیــــة

SIGNBOOK OMAN



منصة بیع مواد استهالکیة ( أطعمة واملشروبات والقهوة) 
بالجملة والتجزئة. 

Qais@boncoffee.store

بن هي منصة للخدمات االستهالکیة خاصة بمجال األطعمة و 
املشـــروبات و القهوة يف سوق الهوریکا ( الفنادق، املطاعم و 

املقاهي ) بالتجزئة و الجملة.

قيس بن محمـــد يحيى بكيـــر الجدياني

محافظة مسقط

92107810

متجر بن
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التجـــــارة اإللکترونیــــــة



تحلیل الشفرات الوراثیة من املنزل . 

mariya@shafra.me

خدمة تحلیل الشـــفرة الوراثیة من املنـــزل للعرب حول العالم 
لتمکینهم مـــن تعزیز صحتهم واتباع نمـــط الحیاة األمثل بناًء 
یلع ترکیبتهم الوراثیة. يف شـــفرة نوظف التقنیات األحدث 
واألکثر دقة يف مجال تحلیل الشفرات الوراثیة باستخدام عینة 
لعاب، یتم من خاللها استکشـــاف األنماط والســـمات الوراثیة 
لألفراد بما يف ذلك التغذیة واللیاقـــة. التقاریر املزودة مبنیة 

یلع أحدث األبحاث العلمیة. 

ماريــــــــــة محمـــــــود زاهـــــــــر الهنــــائية

محافظة مسقط

98003222

شفرة
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التقنیــــــات الحیویـــــة



صنع يف سلطنة عمان



عرض فرص وظیفیة کاملة أو جزئیة . 
ایجاد الکوادر العمانیة بمختلف املجاالت للمؤسسات.

lailalharthi@gmail.com

منصة دوام هو منتج مبتکر نحن يف دوام نؤمن بأن مســـاعدة 
اآلخرین للحصـــول یلع فـــرص وظیفیة مناســـبة لهم هي 
مســـؤولیة مشـــترکة وواجب وطني من الجمیـــع. ومن هذا 
املنطلق سعینا يف دوام ومن خالل اتاحة فرص العمل الجزئي 
وذلك لالرتقاء بالعمانیین الباحثین عن زیادة الدخل او استغالل 
أوقات فراغهم لکســـب املهـــارات والخبرات املناســـبة. أیضا 
ملساعدة املؤسســـات وخاصة أصحاب املؤسســـات الصغیرة 
واملتوســـطة يف إیجاد الکوادر العمانیـــة بمختلف املجاالت 

واملهارات بکل سهولة ومرونة.

ليلى بنت ســـعيد بـــن محمـــد الحارثية

محافظة مسقط

97788962

دوام
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املنصات الرقمیة وتطبیقات الهواتف الذکیة



صناعة املحتوى، التصویر، التصمیم، إدارة حسابات التواصل 
االجتماعي، املودلز. 

tariq@zameeli.com

نســـاعد املؤسســـات للوصول إلی مهارات وخدمات الشـــباب 
اإلبداعیة يف صناعة املحتوى لقنوات التواصل االجتماعي مثل 
التصویر والتصمیم و املودلز و إدارة حسابات التواصل االجتماعي

طارق بن ســـعيد بن ســـرحان الحبســـي

محافظة مسقط

98498484

زمیلي
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التقنیــــــات املالیــــــة



التعلیم املفتوح عبر اإلنترنت يف مجاالت متعددة بشهادة 
إتمام . 

haitham@point.om

منصة إلکترونیـــة ُعمانیَّـــة للتعلیم املفتوح عبـــر اإلنترنت،  
موجهة للجمهور يف الوطـــن العربي کافة. یتم توفیر محتوى 
تعلیمي مرئي مجاني ُمنشـــأ باللغة العربیة من قبل عدد من 
ة «شهادة  ر هذه املنصَّ املتخصصین يف مجاالت متعددة، وتوفِّ
إتمام» للمستخدم الذي ُینهي مشاهدة املحتوى املرئي بنجاح.

هيثـــم بـــن راشـــد بـــن ســـالم التوبـــي

محافظة مسقط

95858840

منصة إدالل
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تقنیــــــات التعلیـم



هویات رقمیة مدعومة بتقنیة البلوکتشین. 

mahmood@nashid.io

ناشـــد هي منصة إلکترونیة للهویات الرقمیة مدعومة بتقنیة 
البلوکتشـــین. تســـمح املنصة للمســـتخدم الوصول املحقق 
واملوثق إلی الخدمات اإللکترونیة ملزودي الخدمات والشـــرکات 

من أي مکان ويف أي وقت.

محمـــود بن محمد بن يوســـف اللواتي

محافظة مسقط

96420696

ناشد
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البلــــوك تشــین



حلول ذکیة للقطاع الضیايف العاملي . 

murak@fascano.com

حلول ذکیة للقطاع الضیايف العاملي وتبسیط عملیات الطلب 
واإلدارة يف هـــذا القطاع وقطاعات مختلفـــة من خالل توفیر 

حلول ذکیة.

معرك بن مبارك بـــن خليفة المعيركي

محافظة مسقط

98184885

فاسکانو
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املنصات الرقمیة وتطبیقات الهواتف الذکیة



مهندسین ومصورین وطیاري طائرات بدون طیار 
مهندسین صناعة ثالثیة األبعاد

yassiralhashmi5@gmail.com

شـــرکة الطائر األخضر مکونة من مهندسین ومصورین و طیاري 
طائرات بـــدون طیار ومهتمین يف الصناعـــة الثالثیة األبعاد، 
نســـعی جاهدین لتجاوز توقعات العـــمالء يف کل جانب من 
جوانب عملنا سواء یلع األرض أو يف الجو أو يف البحر بدًءا من 
جمـــع البیانات مـــرورًا بمعالجتها و تحلیلهـــا حتی نمذجتها 

وعرضها.

ياســـر بن ســـعيد بن ســـالم الهاشـــمي

محافظة مسقط

92487059

الطائر األخضر
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الطائــــــرات بدون طیــــار



منصة طبیة متکاملة 

faisal.alismaily@gmail.com 

منصـــة کلینك اکس أول منصة طبیة تجمـــع مزودي الخدمات 
الطبیة و حجز املواعید الطبیة و اکثر.

فيصل بن سعيد بن ناصر اإلسماعيلي 

محافظة مسقط

97099978

کلینك أکس 
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التقنیــــــات الطبیــــــة



خدمات األقمار الصناعیة والتکنولجیا الحدیثة 
خدمات املحاکیات وتقنیات التعلیم

brilliant.00@hotmail.com

اول شـــرکة عمانیة خاصة تأسست من أجل بدء وصناعة قطاع 
الفضاء يف السلطنة، وجعل السلطنة جزءا من الکیان التنموي 
العاملي. تعمل الشرکة یلع مشاریع يف قطاع الفضاء .وتقدم 
خدمـــات األقمار الصناعیة و التکنولوجیا الحدیثة واملحاکیات و 

تقنیات التعلیم واألبحاث الفضائیة واالستشارات.

بهية بنت هالل بن ســـلطان الشعيبية

محافظة مسقط

99753355

الشرکة العاملیة للفضاء والتکنولوجیا
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 الفضــــــاء والتکنولوجیـــا الحدیثــــة 



حجـــز خدمات ســـیاحیة: الفنادق و النزل و الشـــالیهات و 
السفن السیاحیة و الرحالت  

mystayoman@gmail.com

تطبیق إقامتـــي هو تطبیق الکتروني للهواتف املحمولة و هو 
خاص بالسیاحة حیث یمکن حجز خدمات سیاحیة مختلفة من 
خالل التطبیق مثل الفنادق و النزل و الشـــالیهات و الســـفن 
الســـیاحیة و الرحالت املختلفة داخل الســـلطنة و به خاصیة 

الدفع اإللکتروني.

مريـــــــم بنت صــــــــــالح الغيــــــــالنية

محافظة مسقط

97706964

إقامتي
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تقنیــــــات السفـــــر



-

ceo@oktaio.com

alayaalmukhaini@gmail.com

شرکة متخصصة يف مجال الذکاء الذکاء االصطناعي تهدف الی 
نقل املؤسســـات نقله نوعیه محکمة بـــأیلع معاییر الجودة 
والسالمة يف استخدام احدث التقنیات و یکون املشروع تقني 
, باإلضافـــة الی تبني املفکرین واملبتکریـــن و تبني الفکرة و 
تطبیقها إلی ســـوق العمل بعد البحـــث و االطالع یلع توافر 

جمیع االشتراطات.

أحمـــد بن ســـعيد بـــن محمـــد المخيني

محافظة مسقط

91105678

اوکتایو
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الذکـــــــــاء االصطناعـــي



تطبیق اجتماعات

maryam@ijtimaati.com 

یختص بي فایزر بحوکمة االجتماعـــات بدءا من تجهیز جدول 
األعمـــال وإرفاق املســـتندات وحتی توزیع محاضـــر االجتماع 
ومتابعة اتخاذ وتنفیذ القرارات املتفق علیها بشـــکل أســـرع 

ومنظم.

مريـــم بنـــت  حمـــد بـــن علي الراســـبية

محافظة مسقط

90931000

 بي فایزر "اجتماعاتي"

60

املنصات الرقمیة وتطبیقات الهواتف الذکیة



Safa.b@tmdone.com Asmaa@tmdone.com

تطبیق لخدمة توصیل

marketing@tmdone.com

یعتبر تم دن التطبیـــق العماني األول املتعدد املهام. ویقدم 
مجموعة واسعة من املطاعم و محالت البقالة والزهور وخدمة 
التاکسي و االســـتالم. باإلضافة إلی العروض الیومیة الحصریة 
وطرق الدفع الســـهلة والتتبع املباشـــر لطلبك يف کل خطوة 

یلع الطریق.

صفــــــــــــــــاء البـــوسعـــــيـدية

محافظة مسقط

79241166

تم دن
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املنصات الرقمیة وتطبیقات الهواتف الذکیة



التقنیــــــات املالیــــــة

حلول الدفع الرقمیة

abdulaziz@lamma.om 

شرکة تقنیة مالیة توفر حلول الدفع الرقمیة تأسست ٢٠٢١ ومن 
أهم التطبیقات املتوفرة املحفظة الرقمیة وملة شات وبوابة 

الدفع الرقمیة.

عبدالعزيـــز بن ناصر بن منصور الرواحي

محافظة مسقط

92747799

أو أم باي
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ننمي صناعاتنا الوطنیة



. اآللیـــة  الحواســـیب  أجهـــزة  وتصمیـــم  صناعـــة 
الرابعـــة الصناعیـــة  الثـــورة  تقنیـــات  تطویـــر حلـــول 

mahmood.zadjali@onsor.om 

شـــرکة عمانیة رائدة يف تقدیم باقـــة متنوعة من املنتجات 
والحلول التقنیة التي ُتثري، ُتأمن و ُتسهل أسلوب حیاة عمالئنا 
عبر مسارین رئیسیین: مســـار مختص بتصمیم وصناعة أجهزة 
الحواسیب اآللیة، ومسار مختص يف تطویر حلول تقنیات الثورة 

الصناعیة الرابعة.

محمـــود بن محمــــد الزدجـــــالي

محافظة مسقط

95395385

عنصر للتکنولوجیا 
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الصناعـــــــات اإلبداعیـــــة الرقمیــــة



harith@otaxi.om

تطبیق لطلب سیارات نقل رکاب (أجرة عامة، أجرة نسائیة) 

Sheikha@otaxi.om

شـــرکة عمانیة لطلب ســـیارات األجرة مـــن خالل تطبیق يف 
الهواتـــف املحمولـــة، تقدم خدمـــات متنوعـــة منها خدمة 
التاکســـي االقتصادي، ســـیارات لســـبع رکاب، VIP، الفخمة، و 

التاکسي النسائي.

حـــــــــــــــارث المقبــــــــــــــالي 

محافظة مسقط

99323255

اوتاکسي
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التقنیـــــــــات اللوجستیــــــة 



Said.rashdi@bima.om 

تطبیق لخدمات التأمین بجمیع أنواعها . 

أول منصـــة تأمین يف  ســـلطنة عمان توفـــر خدمات تأمین 
متنوعـــة یلع مدار الســـاعة وتجمع معظم شـــرکات التأمین 

بطریقة سهلة وسریعة للمقارنة واختیار التأمین االفضل.

سعـــــــــــــــــيد الراشـــــــــــــــدي

محافظة مسقط

79997797

بیمة 
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التقنیــــــات املالیــــــة



أجهزة إلکترونیة لحافالت النقل املدرســـي اآلمن والذکي 

Maha.alkindi@emushrif.om.com

إي مشرف شرکة مختصة يف النقل املدرسي اآلمن والذکي من 
خالل تزویـــد الحافالت املدرســـیة بأجهـــزة الکترونیة لضمان 
سالمة الطلبة. ترتبط بتطبیقات ذکیـــة ألولیاء األمور ومزودي 
الخدمة، تأسست الشـــرکة يف ٢٠١٦ ومقرها مسقط وتوسعت 
إقلیمیًا يف الکویت ومصر واإلمارات والســـعودیة وتخدم مئات 
الحافالت وآالف الطلبة یومیًا. هدفنا أن نکون الخیار األول للنقل 

املدرسي ألولیاء األمور والطلبة.

مهــــــــــــــــا الكنـــــــــــــــدية

محافظة مسقط

93997272

إي مشرف
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إنتـرنت األشیـــــــــــاء



حلول املنتجات املالیة املدمجة.

mohammed@mamun.ai 

شرکة عمانیة لحلول املنتجات املالیة املدمجة. یساعد مأمون 
الشـــرکات الرقمیة یلع تضمین میزات الدفـــع واإلقراض يف 
أنظمتها الحالیة. ومن بین املنتجات الرئیســـیة لشرکة مأمون 

هي الخصم اإللکتروني املباشر.

محمــــــــــــــد سعـــــــــــــــود التمــــــــــــامي

محافظة مسقط

99100696

 مأمون
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التقنیــــــات املالیــــــة



صناعات نباهي بجودتها

حلول اقتصادیـــة يف مجال الطاقة املســـتدامة وتداول 
الکربون،وتطویر معدات إنتاج هیدروجین أخضر.

hamood@h2solaro.com

املشـــروع یقدم حلول اقتصادیة يف مجال الطاقة املستدامة 
وتداول الکربون،وتطویر معدات إنتاج هیدروجین أخضر.ویعمل 
املشـــروع یلع تطویر تقنیة زراعة و إنتاج الوقود العضوي من 

مصدرین (نباتي و طحالب).

حمــــــــــود ســـــعود راشـــد البوسعيدي

محافظة مسقط

93893030

حلول االقتصاد األخضر 
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التقنیـــــــــــات النظیفــــــة



مبخرة ذکیة تعمل بشـــکل أوتوماتیکي بدون تدخل بشري

khalid@khaltech.com

تعتبر املبخرة الذکیة األولی والوحیدة يف العالم. تعمل بشکل 
أوتوماتیکي بدون أي تدخل بشـــري. حاصلة یلع براءة اختراع 

يف جمیع دول الخلیج. 

خالـــد بـــن ســـعيد بـــن خلفـــان الحارثي

محافظة مسقط

96159459

مبخرة طیب الذکیة
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منتجـــــــــات تقنیــــة



اللوجســـتیة لتســـهل یلع التجـــار زیادة  حلول التقنیة 
املبیعات

abdotasleem@gmail.com

تطبیق إلکتروني لتمکین التجـــارة اإللکترونیة وتقدیم متجرك 
بشـــکل احترايف ومتکامل وربطه لوجســـتیا من خالل توفیر 
الحلول التقنیة اللوجستیة لتسهل یلع التجار زیادة املبیعات،

علـــي بـــن محمـــد بـــن أحمـــد الغزالـــي 

محافظة مسقط

93666632

تسلیم
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التجـــــارة اإللکترونیــــــة



 تمکین رحالت آمنة للطائرات بدون طیار .

maryam@airgo.om

طورت الشـــرکة املختصة يف تمکیـــن رحالت آمنة للطائرات 
بدون طیار بالتعاون مع هیئة الطیران املدني منظومة تقنیة 
تحت مسمی "تحلیق" إلدارة الحرکة الجویة للطائرات بدون طیار 

وذلك لتعزیز الفوائد االقتصادیة لهذه التقنیة.

مريـــــــــــــــم بنت منيـــــــــــر الكنــــــــــــدية

محافظة مسقط

97175111

ایرجو
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الطائــــــرات بدون طیــــار



عرض فرص وظیفیة کاملة أو جزئیة . 
ایجاد الکوادر العمانیة بمختلف املجاالت للمؤسسات.

waleed@ilabmarine.com

تقوم بتوفیر أحدث التقنیات لجمـــع وتحلیل البیانات البحریة 
أجهزة  باستخدام  واللوجســـتیة  والبیئیة  السمکیة  للقطاعات 

إنترنت األشیاء والروبوتات البحریة والذکاء اإلصطناعي.

ولـــــــــــــيد بن محمـــــــــــــد المعــــــــــولي

محافظة مسقط

98881728

أي الب مارین
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إنتـرنت األشیـــــــــــاء



نرسم مسیرتنا نحو اقتصاد مزدهر



دعم للشرکات الناشئة من خالل اإلرشاد والتوجیه واألدوات 
واملصادر. 

murooj@madaar.io

تعمـــل منصة مدار کحاضنـــة أعمال إفتراضیـــة، تقدم الدعم 
للشرکات الناشئة من خالل اإلرشاد والتوجیه واألدوات واملصادر 
تأخذهم خطـــوة بخطوة لبناء شـــرکات تقنیـــة قابلة للنمو 

والتوسع.

مـــروج بنت خالد المرضوف الســـعدية

محافظة مسقط

99633911

مـــدار
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املنصات الرقمیة وتطبیقات الهواتف الذکیة



تطبیق یختص بتذکیر املستخدم باملهام الیومیة.

darwisha75@gmail.com

تطبیـــق یختص بتذکیر املســـتخدم باملهـــام الیومیة صمم 
WhatsApp.عن  بطریقة بسیطة وســـهلة باالرتباط بتطبیق 
طریق إرسال رسالة التذکیر بالتاریخ والوقت واملهمة املطلوبة 
، یتم استالم تذکیًرا تلقائیًا عن طریق WhatsApp ، وتسجیله 

يف تقویم البرید االلکتروني تلقائًیا.

عبـــــدالله بـــن قيـــــــــــــس الزعـــــــــــــابي

محافظة مسقط

99633911

إسأل قیس
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املنصات الرقمیة وتطبیقات الهواتف الذکیة



حلول الدفع یلع أقساط فیما بعد وبدون فوائد.

a.allawati101@gmail.com

خدمة تســـهیل يف الدفع بأقســـاط میســـرة یتم تقدیمها 
للمشـــترین من املتاجر املشترکة، یســـمح لهم بشراء املنتج 
بدون الحاجة لدفع املبلغ کامًال يف وقتها. بل یعطیهم حلول 

الدفع یلع أقساط فیما بعد وبدون فوائد. 

علي بن عبدالحســـين بن محمد اللواتي

محافظة مسقط

96610101

کیو باي
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التقنیــــــات املالیــــــة



التلوین الذکـــــي 

info@manfath-tech.com

مؤسســـةُ عمانیة متخصصة يف صناعـــة محتویات تفاعلیة 
ثالثیـــة األبعاد يف مجـــال الواقع االفتراضـــي والواقع املعزز 

وصناعة األلعاب التعلیمیة.

شـــــــــــــــذى بنت ناصـــــــــــــر الصبحـــــية

محافظة مسقط

99100696

منفذ

78

الواقـــــــــع االفتراضـــــــــي املعـــــزز



(منتج رویال فلیمنت) خیوط حیویة من الطحالب تستخدم 
کحبر يف طابعات ثالثیة األبعاد.

mnr.jh99@gmail.com 

شـــرکة تختص بإنتـــاج (منتج رویال فلیمنـــت) وهو عبارة عن 
خیوط حیویة من الطحالب تستخدم کحبر يف طابعات ثالثیة 
األبعاد إلنتاج منتجات بالســـتیکیة حیویة, ملواکبة رؤیة عمان 

.٢٠٤٠

-

محافظة مسقط

94527810

بالمور 
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الطابعــــــات ثالثیــــــة األبعــــــاد



طباعـــة ثالثیة األبعاد للمنازل واملباني باإلســـمنت ومواد 
البناء املبتکرة،

rahma@binaax.com

طابعة ثالثیة األبعاد لطباعة املنازل واملباني باإلسمنت ومواد 
البنـــاء املبتکـــرة، مصنوعة محلیًا من قبل فریق من الشـــباب 
العمانیین، تتمیز  الطابعة بخفة وزنها وسهولة نقلها وسعرها 

املنافس. 

رحمــــــــــة بنت راشـــد محمد الحبســـية

محافظة مسقط

97078050

بناء اکسبرس
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الطابعــــــات ثالثیــــــة األبعــــــاد



انشاء متجر الکتروني
نظام مبیعات الدارة عملیات البیع يف املحل وعبر اإلنترنت 

haitham@kushk.io

منصة إلکترونیة تستهدف املحالت التجاریة واألفراد من خالل 
تمکینهم من انشـــاء متجـــر الکتروني ،نظـــام مبیعات الدارة 
عملیـــات البیع يف املحل وعبر اإلنترنت مع ربطها مع خدمات 
اخرى کالدفع اإللکتروني وخدمات الشحن. کشك نظام متکامل 
یساعد املحالت التقلیدیة یلع التحول الی التجارة اإللکترونیة 

من خالل لوحة تحکم واحدة.

هيثـــم بـــن عبداللـــه ســـعيد البلوشـــي

محافظة مسقط

95636555

کشك 
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التجـــــارة اإللکترونیــــــة



توفیر تقنیات تساعد یلع زیادة مبیعات التجار.
تقنیة الشراء املباشرة یلع قنوات البیع املختلفة.

m.alrawas@ionoman.com

املنصة معنیة بتوفیر تقنیات تساعد یلع زیادة مبیعات التجار 
مـــن خالل توفیر تقنیة الشـــراء املباشـــرة یلع قنوات البیع 

املختلفة انطالقا من منصات التواصل اإلجتماعي املشهورة، 

معاويــــــــــــــة بـــن أحمـــــــــــــــد الـــرواس

محافظة مسقط

99481948

منصة أیون باسکت
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التجـــــارة اإللکترونیــــــة



 تحلیل وتحســـین البیانات و العملیات يف قطاع االتصاالت.

ahmed.ghadani@byanat.com

بیانات هي شـــرکة متخصصة يف تحلیل البیانات وترکز یلع 
تحسین العملیات يف قطاع االتصاالت وتحسین جودة شبکات 

االتصاالت.

أحمــــــــــــــد الغــــــــــــداني

محافظة مسقط

93804889

بیانات
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الذکـــــــــاء االصطناعـــي



عرض إعالنات التبادل/ التأجیر/ البیع  للمشترکین 

rashidjadidi@gmail.com

موقع ســـوابي  هي منصة لعرض إعالنـــات التبادل/ التأجیر/ 
البیع  للمشترکین وقریبا سیتم اضافة اعالنات الوظائف ووضع 
خطة لتطویر املوقع لیصبح موقع وتطبیق إلکتروني شـــامل 

للعدید من الخدمات األخرى.

راشـــد بن مســـعود بن صالح الجديدي

محافظة مسقط

97633141

سوابي
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التجـــــارة اإللکترونیــــــة



صناعات نباهي بجودتها



تطبیق تعلیمي باستخدام تقنیة الواقع االفتراضي املعزز.

z@ingine.io 

محرك هو تطبیق تعلیمي باســـتخدام تقنیة الواقع االفتراضي 
املعزز، یظهر نمـــاذج ثالثیة األبعاد یلع مســـاحتك املادیة 
العلماء  لخدمـــة  الهاتف.تـــم تصمیمها  کامیـــرا  باســـتخدام 

واملهندسین.

زيـــــــــــــــــاد الهنـــــــــــائي

محافظة مسقط

92414147

محرك التکنولوجیا
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الواقـــــــــع االفتراضـــــــــي املعـــــزز



مجال الذکاء االصطناعي والطائرات املسیرة لقطاع الزراعة.

younis@wakantech.om

 شـــرکة تقنیة ناشـــئة تعمل يف مجال الـــذکاء االصطناعي 
والطائرات املســـیرة لقطـــاع الزراعة. نحن نمّکـــن الحکومات 
والشـــرکات الزراعیة واملزارع الخاصة مـــن تطویر حلول ذکیة 

وفعالة من حیث التکلفة وتوفر الکفاءة والسالمة واإلنتاجیة.  

يونس بن يعقوب بن ســـالم الســـيابي

محافظة مسقط

97337207

وکانتك
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التقنیــــــــــــات الزراعیــــــــة



تطویر ریـــادة األعمال واألفراد و عمـــل املنظمات، و توفیر 
استشارات عن طریق نخبة من االستشاریین و رواد األعمال.

omanadventure@hotmail.com

منصة عمانیة إلکترونیة  يف مجال تطویر ریادة األعمال واألفراد 
و عمل املنظمات من خالل توفیر استشـــارات عن طریق نخبة 
من االستشـــاریین و رواد األعمال القادریـــن یلع تطویر عمل 

املنظمات وتحسین األداء يف مختلف املجاالت.

أمـــل بنـــت خميس  بن علي الجشـــمية

محافظة مسقط

99221208

مشوره
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التجـــــارة اإللکترونیــــــة



منصة إلکترونیة توفر فرص التعلیم العالي حول العالم.

career.co21@gmail.com

منصة إلکترونیة تهـــدف الی توفیر أکبر قدر من  فرص التعلیم 
العالي  حول العالم.توضح للمستخدم التخصصات املتوفرة يف 

مختلف الجامعات والکلیات لدول العالم.

عــــــلي البريـــــــــكي

محافظة مسقط

96115000

منصة التعلیم الجامعي العاملیة
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املنصات الرقمیة وتطبیقات الهواتف الذکیة



مزاد إلکتروني للثروة السمکیة. 
بیع وشراء إلکتروني. 

mohammed@beharmarket.com

منصة ِبحار هـــي أول منصة الکترونیة تقـــوم بخدمة القطاع 
السمکي يف السلطنة يف مجال التنظیم والتسویق سواء کان 
تســـویق محلي أو دولـــي. حیث تعتبر فکرة منصـــة ِبحار أحد 
املشـــاریع  املبتکرة و تم إطالق هذه املنصة بتعاون مع وزارة 

الزراعة والثروة السمکیة والصندوق العماني للتکنولوجیا.

محمـــد بن منصور بن ناصر الحســـيني

محافظة مسقط

97804479

منصة بحار
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التقنیــــــات الحیویـــــة



منصة تعلیمیة للمعلمین والطالب.
مکتبة من التصامیم الرسومیة الجاهزة.

ahmed@adeebkids.com

أدیب ستودیو هي منصة تعلیمیة للمعلمین والطالب، تساعد 
املعلمین يف إنشاء دروسهم اإللکترونیة التفاعلیة، بإستخدام 
مکتبة من التصامیم الرســـومیة الجاهزة، باإلضافة إلی امکانیة 
مشارکة املدرسین قصصهم التعلیمیة مع الطالب یلع منصة 

أدیب.

الزدجالـــي بـــن  بـــن محمـــد  أحمــــــــــــد 

محافظة مسقط

96773235

أدیب
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تقنیــــــات التعلیـم



تطبیق إلکتروني یعزز النشاط السیاحي يف سلطنة ُعمان

jasim@darrbak.app

تطبیق إلکتروني شـــامل یعزز النشاط السیاحي يف السلطنة، 
ویساعد يف حل مشکلة البحث عن فعالیات وأنشطة سیاحیة 
يف ســـلطنة عمان. یربط التطبیق األشـــخاص الباحثین عن 
الخدمة ومزودي األنشطة والفعالیات السیاحیة للحصول یلع 

تجربة سیاحیة ممتعة متکاملة. 

جاســـــــــــــم بـــن محمــــــــــد العـــــــــلوي

محافظة مسقط

92444234

دربك
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تقنیــــــات السفـــــر



تطبیق إلکتروني یربط مقدمي الخدمات يف قطاع الشحن 
والنقل اللوجستي.

almunther@tanweel.om

تطبیق یهدف إلی أن یکون الحل األول و األمثل للمســـتخدمین 
يف قطاع الشـــحن والنقل اللوجســـتي والذي یربط مقدمي 
الخدمات عن طریـــق التجارة االلکترونیـــة واملتاجر األخرى مع 
شرکات النقل و الشـــحن و التوصیل و کذلك مع املستخدمین 

النهائیین مع الزبائن و الشرکات.

المنـــذر بـــن يحيـــى محمـــد البطاشـــي

محافظة مسقط

99621177

تنویل
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التقنیـــــــــات اللوجستیــــــة 



تحویل CO٢ إلی صخور وإزالته من الجو. 

Talal@4401.earth

شـــرکة تهدف الی القضاء  یلع ثاني أکسید الکربون من خالل 
تحویله إلی صخور، وإزالته من الغالف الجوي بأمان وکفاءة.وذلك 
عن طریق تمعدن ثاني أکسید الکربون يف البریدوتیت ، وهي 
صخرة توجد بکثرة يف عمان. التمعدن هو عملیة طبیعیة یتم 
تســـریعها بمقدار عن طریـــق حقن الســـوائل الکربونیة يف 

تکوینات بریدوتیت يف أعماق األرض.

طــــــــــالل حســــــــن

محافظة مسقط

98866667

44.01 
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التقنیـــــــــــات النظیفــــــة



توظیف التقنیات واملنهجیات لخلق قیمة مضافة للعمالء 
 الدعم الرقمي للمؤسسات واألفراد. 

Tariq.nuaimi@rihal.om

رحال هي شرکة تمکن وتدعم املؤسسات للوصول إلی أهدافها 
الرقمیة من خالل فهم احتیاجاتها واســـتخدام أحدث التقنیات 
واملنهجیات وخبرات املجال لتصبـــح األفضل يف خلق قیمة 

مضافة لعمالئها.

عــــــــــــــزان الكنــــــــــدي

محافظة مسقط

99558770

رحال
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إدارة البیانــــــــــات 



التدریب يف برامج الهندســـة اإللکترونیة للطلبة بمختلف 
املراحل الدراسیة.

التدریب يف أساسیات اإللکترونیات واملشاریع العملیة.
التدریـــب یلع تلحیـــم الدوائر اإللکترونیـــة و إعادة تدویر 

الشرائح اإللکترونیة.
التدریـــب یلع برمجـــة ( املایکروبـــت وروبـــوت الثیمیو 

والترازستور ). 
تدریب تعزیز للطاقة البدیلة.

Wasla.ce

مؤسســـة متخصصة يف تقدیـــم برامج تدریبیـــة يف مجال 
الهندســـة واإللکترونیات باإلضافة إلی تصمیم وتصنیع النماذج 
العلمیة  لتلبیـــة جمیع االحتیاجـــات  اإللکترونیـــة املختلفة 

واالبتکاریة

صالـــــــــــــح مـــــرزوق السعــــــــدي

محافظة مسقط

98969196

وصلة
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إدارة البیانــــــــــات 
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