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ديبا توماس
فرع عوقدين

سري كريشنا مادو موهان
فرع جامعة السلطان قابوس

حمود محمد سالم
فرع الغشب

نوح محمد
فرع ضنك

ناريش مهدييف
مركز خدمات صاللة الصناعية

خالد خلفان خميس 
المعمري

فرع شافع

أليكونجو بيرماليل ميران
فرع الحي التجاري جنوب

سالم علي سالم العويسي
فرع جعالن بني بو حسن

محمد أمين ابراهيم
فرع مسقط

ايمن عبد اهلل خليفة 
الفارسي

فرع الملدة

سعيد بريك سعيد الكاسبي
فرع مدينة السلطان قابوس

ي . ع . ح . اللواتي
فرع الحي التجاري

طاهر عطاهلل مالك
فرع روي الشارع الرئيسي

مريم سعيد حبيب المعولي
فرع جامعة السلطان قابوس

د . ح . محمد
فرع الخوض

ن . ع . ح . المعمري
فرع الهيال

خالد حماد خلف الصالحي
فرع بيت حطاط

ابراهيم درويش الريامي
فرع مدينة السلطان قابوس

خالد ناصر عبد اهلل المحرزي
فرع مدينة السلطان قابوس

داود عدنان سليمان العبود
فرع الخوير

 دينا حمد سليمان
 الكيومي

فرع البداية

سيف ناصر راشد السناني
فرع مرتفعات صحم

بدرية محمد حبيب
فرع الخوير

شمسه محمد حمد 
الرجيبي
فرع روي

ا . أ . خان
فرع روي الشارع الرئيسي

ي . م . ن . البوسعيدي
فرع سمد الشأن

سعيد راشد سالم 
الحكماني

فرع المعبيلة الشمالية

محمد علي سالم الفرقاني
فرع نزوى

سلطان علي سلطان 
المعمري

فرع لوى

مريم جمعة خميس 
البلوشي

فرع الصاروج

أ . سهيل
فرع الحي التجاري

نور هوبيس بيت جندل
فرع صاللة شارع 23 يوليو

فاطمة جمعة سعيد 
الشماخي

فرع سوق عبري

سلمى سعيد شهلوب 
الريامي

فرع مرفع دارس

محفوظة ناصرعبد اهلل
فرع قريات

شيخة منصور ناصر 
الوهيبي

فرع روي

ماجدة علي محمد العجمي
فرع ميناء الفحل

ثرية خلفان هالل الخنجري
فرع الخوير

نور احمد
فرع صاللة شارع 23 يوليو

عبيرعبد اهلل سيف المعمري
فرع الغبرة

طارق احمد سعيد 
المنذري

فرع الخوير

ماجد سعيد حمود 
السليمى
فرع إزكي

فواز سالم حميد الكلباني
فرع الخوض

زوينة حمدان ناصر الكندي
فرع مرفع دارس

آية ناصر مرهون
فرع الغشب

الوضاح طالل حمود التوبي
فرع الموالح

فجر فهد خليفه الغافري
فرع الغشب

ح . ي . س . المحرزي
فرع سمد الشأن

دينا محمد خلفان الرواحي
فرع نخل

مها محمد سعيد 
الحضرمي

فرع منح

سارة سعيد سالم 
االبروي

فرع المحج

الثريا عبداهلل زاهر
فرع جامعة السلطان قابوس

رثاء ابراهيم سليم 
البوسعيدي

فرع منح

روز محمد علي المقبالي
فرع سوق صحار

سام خليل شكراهلل
فرع سوق بركاء

جنى يحيى زايد 
العبدالسالم

فرع كورنيش صحم

وجد يوسف علي الفزاري
فرع بركاء

غالية ممدوح سالم الرواس
فرع صاللة شارع 23 يوليو

فاطمة علي نبهان المعولي
فرع نخل

مهند محمد سليمان
فرع العامرات

ناصر محمد حمد
فرع جعالن بني بو 

حسن

خالد محمد شامس العزري
فرع نزوى

سمية ياسر حمود الحارثي
فرع الخوض

مرتضى سعيد حميد العبري
فرع العوابي

أية سعيد محمد الهادي
فرع السيب

خالد محمد مبارك الحسن
فرع بوشر

نوح عبد اهلل صالح السعدي
فرع بطحاء هالل

موهاب بدر سعيد البدوي
فرع سمد الشأن

محمد عوض حمد
قرع صور الشرية

يمن أحمد علي العنبوري
فرع الوشيل

سالم علي سالم 
الجعفري

فرع جعالن بني بو علي

مالك سعيد حارب الغافري
فرع عبري العراقي

محمد أمير خان
فرع وادي الكبير

شبيب جمعة جميل 
المالكي

فرع الرميس

بسمة مهنا سليمان
فرع فرق

ريم محمد حسن العامري
فرع قلعة العوامر

محمود محمد هالل 
الرواحي

فرع سمائل

عهد عبد الرحمن سعيد 
الريامي

فرع شاطئ القرم

خالد ناصر عوض الحضرمي
فرع دوار العذيبة

بلقيس جمال عبد الحليم
فرع روي الشارع الرئيسي

محمد غبيش زايد
فرع الملدة

عبداهلل محمد عامر 
الحبسي

فرع الخوير

عمر محمد نصر
فرع عبري العراقي

عبد اهلل مرهون ناصر 
السيابي

فرع لزغ

أمل حسام عزوكا
فرع وادي الكبير

سعيد يوسف البلوشي
فرع بدية

جابر خميس محمد
فرع جعالن بني بو علي

منصور عبيد محمد
فرع جعالن بني بو علي 

الجديد

خالد علي محمد العبري
فرع الحمراء

ريم عوض سعيد
فرع مرتفعات عبري

أميمة عبد اهلل 
سلمان

فرع فرق

الحجاج يوسف سالم 
العامري

فرع قلعة العوامر

محمد عبد اهلل محمد
فرع فرق

عبد اهلل محمد عبد اهلل
فرع فلج القبائل

جابر حسن محمد
فرع الوشيل

احمد حمد مسلم الهطالي
فرع الحمراء

عيسى محمد سعيد
فرع الوشيل

وحيد سعيد محمد 
المقبالي

فرع العوابي

خلود مبارك علي الهادي
فرع سوق بركاء

صفاء زاهر خميس البحري
فرع شاطئ القرم

بشار عبد اهلل خلفان 
الجابري

فرع الحي التجاري

سلطان ثابت خميس 
العويسي

فرع جعالن بني بو حسن

نبهان نصير
فرع واحة المعرفة

سيف ناصر حمود الرحبي
فرع شاطئ القرم

عمر حسن غاليات
فرع فرق الصناعية

نسرين حسن محمد 
العفيفي

فرع مرفع دارس

احمد حمد علي الراشدي
فرع سوق صحار

منال سيف عبد اهلل 
المعمري

فرع الهيال

ماهر محمد سعيد الراشدي
فرع فنجاء

مالك زايد خلف المحروقي
فرع بهالء

سريجيث باالكادا
فرع المعبيلة الجنوبية

ناجم محمد حمد التمامي
فرع الخوض

محمد سالم علي الوشاحي
فرع الحرس السلطاني 

العماني

ع . ن . خ . الحراصي
فرع جامعة السلطان قابوس

عبد المنعم محمود محمد
فرع جامعة السلطان قابوس

شنونة محمد سالم 
البرواني

فرع جامعة السلطان قابوس

بابري غوش
فرع الرسيل

سوزان عاشورة
فرع جامعة السلطان قابوس

بلقيس عيسى محمد 
اليحيائي

فرع الخوض

أندرو مارتن دانييلز
فرع جامعة السلطان قابوس

حمدان منصور حمدان 
الجابري

فرع السيب

حمود مبارك سعيد 
المحرمي

فرع السيب

منال عبد الصمد محمد
فرع الموالح

ناصر هالل حمود الصابري
فرع السيب

زكريا يحيى خلفان 
البوصافي

فرع المكتب الرئيسي

سليمان محمد ناصر 
الجابري

فرع السيب

عبد اهلل نبيل
فرع السيب

يوسف يعقوب سيف 
البكري

فرع السيب

نوح محمد احمد
فرع السيب

محمد زهير محمد
فرع مركز البهجة

س . ح . س . اليحيائي
فرع دوار العذيبة

ناريانان ثازهي
فرع غالء الصناعية

خديجة سعيد خلفان 
الناعبي

فرع العامرات

ص . ي . س . الحسيني
فرع المستشفى السلطاني

شميم محمد حسين
فرع الغبرة

محمد هالل محمد 
النبهاني

فرع دوار العذيبة

س . ح . س . اليحيائي
فرع دوار العذيبة

ماجد مبارك محمد 
الوهيبي

فرع العامرات

و . ع . ناصر
فرع المستشفى السلطاني

شبيب سالم سيف 
النبهاني
فرع بوشر

باروين رحيم
فرع القرم

ماهر علي حسين البلوشي
فرع الخوير 33

سارة محمد علي اللواتي
فرع مدينة السلطان قابوس

حمود احمد سيف الغافري
فرع القرم

محمد اسلم
فرع القرم

عادل علي سليمان 
البلوشي

فرع القرم

سيف محمد حمود 
الطوقي

فرع الخوير

راشد خميس سالم العبري
فرع الخوير

سيف سليمان محمد 
الهادي

فرع الخوير

عنان حسين علي
فرع الخوير 33

ج . ناريندرا
فرع الكورنيش

لويسا هاري موهن
فرع روي

احمد سعيد سالم الجابري
فرع بيت حطاط

ش . سايلش
فرع الحي التجاري

كمال أشرف عبد الرزاق
فرع بيت حطاط

ن . ح . س . الوهيبي
فرع روي الشارع الرئيسي

عبد الجليل درويش 
البلوشي

فرع بيت حطاط

اعجاز احمد خان
فرع بيت حطاط

ف . ا . كومار
فرع الكورنيش

عبد الصمد تاج محمد
فرع الحي التجاري

احمد راشد محمد القاسمي
فرع الهجاري

نواف سالم راشد المعمري
فرع كورنيش صحم

حسن عبد اهلل سالمين 
العجمي

فرع مرتفعات صحم

خالد علي خلف الفطيسي
فرع شناص

سلطان حميد المياسي
فرع شناص

عارف جمعة سعيد 
المياحي

فرع البداية

عزيز علي عبد اهلل المعمري
فرع صحار

رحمة مسعود عبد اهلل
فرع مرتفعات صحم

فؤاد علي سالم الفارسي
فرع لوى

سعيد خميس سالم
فرع مرتفعات صحم

موسى أنس سالم البحري
فرع العوابي

ناصر سعيد حميد
فرع بطحاء هالل

زاهر حميد سعيد الصيادي
فرع الرستاق

خميس سالم عيسى 
الصبحى

فرع بركاء

محمد سالم خميس 
الجديدي

فرع الرستاق

سالم عبد اهلل سالم 
الحراصي

فرع سوق بركاء

قاسم علي
فرع بركاء

رفيف هالل بدر الصبحي
فرع نخل

احمد ادم سعيد الحمداني
فرع سوق بركاء

خالد سليمان سيف 
الحضرمي
فرع بركاء

سالم عبد اهلل حامد
فرع نزوى

حمود حميد صالح الخاطري
فرع الحمراء

غنية احمد عبد اهلل العبري
فرع الحمراء

جوخة خليفة خماس 
المفرجي

فرع سوق بهالء

زهران ظاهر سالم 
الحوسني

فرع فرق الصناعية

زيانة عامر ياسر السالمي
فرع نزوى

سامي سعيد محمد 
الذهلي

فرع فرق الصناعية

محمد مبارك علي 
الشعيلي

فرع سوق بهالء

سالم محمد حميد 
الحوقاني

فرع فرق الصناعية

إبراهيم أحمد علي 
الرميضي
فرع نزوى

س . ا . س . الهدابي
فرع فنجاء

سعيد سالم خلفان 
المعمري
فرع إزكي

سالم سيف علي العزري
فرع إزكي

شيخة سالم خصيف 
العامري

فرع إزكي

سعود سليمان حمد 
الندابي
فرع لزغ

عبد اهلل الذيب أحمد التوبي
فرع إزكي

حمود عيد ناصر المحروقي
فرع منح

الحسن علي الكلباني
فرع شافع

ع . ح . س . السيابي
فرع فنجاء

محمد سعيد عبد اهلل
فرع بركة الموز

امل سيف راشد المعمري
فرع مرتفعات عبري

سيف هالل محمد المقبالي
فرع الدريز

سلطان خميس صالح
فرع مرتفعات عبري

ي . ع . مرزوق
فرع عبري الجبيل

زيد محمد رويشد
فرع عبري الجبيل

سلطان راشد سالم 
الكلباني

فرع عبري العراقي

م . ن . س . العزري
فرع عبري الجبيل

إبراهيم غريب سالم 
اليعقوبي

فرع عبري الجبيل

نورة حميد سليمان
فرع عبري الجبيل

سلطان خميس سعيد 
الغافري

فرع الدريز

سلطان محمد سعيد
فرع دباء البيعة

محمد سليمان حماد
فرع البريمي الشارع الرئيسي

حمود محمد سيف
فرع البريمي

فؤاد داود فرح
فرع البريمي الشارع الرئيسي

احمد محمد عبد اهلل
فرع دباء البيعة

شاذية جبار عبد الجبار
فرع خصب

سعيد حمد راشد البادي
فرع البريمي

حسن درويش سويد 
الشحي

فرع خصب

عبداهلل محمد سعيد 
الكعبي

فرع البريمي

عبداهلل ناصر حماد
فرع البريمي الشارع الرئيسي

خ . م . الزكواني
فرع سمد الشأن

م . ع . ح . الزكواني
فرع سمد الشأن

محمد انور حسين
فرع وادي الطائين

محمد سالم محمد
فرع المضيرب

محمد خليفة علي الحارثي
فرع المضيرب

ع . م . س . الحارثي
فرع سمد الشأن

عبيد سالف علي الوهيبي
فرع سناو

س . ا . خميس
فرع سمد الشأن

ج . م . ح . المنجي
فرع سمد الشأن

ناصر حمد عامر المعمري
فرع وادي الطائين

عبد اهلل سالم
فرع جعالن بني بو حسن

راشد سعيد سلطان 
المشرفي

فرع جعالن بني بو حسن

عبد الحكيم جاسم حمد
قرع صور الشرية

ربيع سليم ربيع
فرع صور

منصور ناصر علي
فرع جعالن بني بو علي

زمزم مبارك محمد
قرع صور الشرية

علي سعيد ناصر الجعفري
فرع األشخرة

سالم هالل عيد الهاشمي
فرع الكامل

عوض ناصر علي الحربي
فرع صور

حمود حمد سيف المعمري
فرع الكامل

محمد سرور علي
فرع عوقدين

اتول موجاتالل بنديا
فرع صاللة شارع 23 يوليو

عمر عبد العزيز منصور 
الرواس

فرع صاللة شارع 23 يوليو

ماهر مسلم احمد
فرع ثمريت

علي محاد سهيل
فرع صاللة شارع 23 يوليو

سهيل سالم عيسى 
البرعمي

فرع صاللة شارع 23 يوليو

جشم عدين
فرع شليم

احمد عوض مبارك
فرع صاللة شارع 23 يوليو

اشوك سايروب
فرع عوقدين

دانيش محمد
فرع صاللة شارع 23 يوليو

وصال أحمد صالح الفارسي
قرع صور الشرية

محمد علي محمد المعمري
فرع سوق بركاء

محمد علي حمد
فرع قلعة العوامر

صهيب ابراهيم الهدابي
فرع فنجاء

منى هيثم يوسف الهاشمي
فرع مدينة السلطان قابوس

لطيفة مانع محمد
فرع ثمريت

حمدة أحمد علي
فرع السعادة

سمية احمد جابر الجابري
فرع صاللة شارع 23 يوليو

سليمان عبد اهلل سالم الحميدي
فرع ينقل

عبد العزيز محمد عبد اهلل
فرع عبري العراقي

ناصر علي راشد التمتمي
فرع قريات

عبد الحكيم سليمان ناصر
فرع الموالح

شريفة خلفان سالم المحرمي
فرع السيب

نصار سعيد سيد الحديدي
فرع جامعة السلطان قابوس

ميهر علي
فرع جامعة السلطان قابوس

بيرسي رسوم
فرع بيت حطاط

جواد محمد جواد
فرع روي

فيجايا راتناكارا شيتي
فرع الخوير

عبداهلل سيف علي الراجحي
فرع الخوير

طالب سعيد محمد
فرع قريات

ع . ع . محمد
فرع الحمراء

سالم يحيى خلفان اللمكي
فرع الرستاق

ابراهيم محمد سالم
فرع نخل

محمد سيف محمد
فرع الخضراء

أميرة احمد علي البلوشي
فرع شناص

ياسر عوض بطي النخيلي
فرع سوق عبري

خليفه عبد اهلل راشد المقبالي
فرع عبري الجبيل

عائشة عبد اهلل سعود السليماني
فرع منح

محمد سالم سليمان الناعبي
فرع بركة الموز

خديجة حمد محمد الكندي
فرع مرفع دارس

راشد سعيد احمد المسكري
فرع إبراء

حاسم وكيل سعيد مبروك
فرع طاقة

احمد الشكيلي عاشور
فرع عوقدين

محمودة محمد حسين
فرع البريمي الشارع الرئيسي

احمد علي محمد
فرع خصب

ش . ح . علي
فرع جعالن بني بو علي

هيثم ناصر محمد العريمي
فرع صور

عبداهلل عامر عبداهلل الجفيلي
فرع إبراء

سعيد خلفان حمود العمري - فرع المعبيلة الشمالية

خديجة جمعة سليمان السلطي - فرع دوار العذيبة

دزول كمال أحمد - فرع فلج القبائل

سعيد محمد سلطان السليماني - فرع الشركات


