
 جوائز المزيونة من بنك مسقط

مكانكم محفوظ
أسماء الفائزين بجوائز شهر مارس

تهانينا!
جوائز أصالة لألعمال المصرفية المميزة - ٢٥٫000 ر.ع

جوائز الجوهر لألعمال المصرفية الحصرية  - ٥٫000 ر.ع

جوائز تحويل الراتب - ٥00 ر.ع لمدة عام كامل )للرواتب التي تزيد عن ١٬000 ر.ع(

جوائز تحويل الراتب  - ٥00 ر.ع لمدة عام كامل )للرواتب التي تقل عن ١٬000 ر.ع(

جوائز حساب زينة للمرأة - ١٫٥00 ر.ع

جوائز حساب شبابي - ١00 ر.ع

جوائز حساب األطفال - ١00 ر.ع

جوائز يوم الميالد لحساب االطفال - ١00 ر.ع

جوائز المحافظات - ٥00 ر.ع

هديب الخليلي
فرع سوق بهالء

محمد السعدي
فرع لوى

خالد أمبوسعيدي
فرع فرق

ز. أحمد
فرع وادي الكبير

ع. خ. السعدي
فرع الخضراء

س. المالكي
فرع مدينة السلطان قابوس

موسى الشريقي
فرع جامعة السلطان قابوس

سالم المسكري
فرع جامعة السلطان قابوس

أ. السيابي
فرع الحي التجاري

ع. ع. الوهيبي
فرع العامرات

محمد أزهر
فرع ميناء الفحل

هناء العامري
فرع المستشفى السلطاني

سميه النبهاني
فرع جامعة السلطان قابوس

بدر السعدي
فرع الملدة

أمير المعولي
فرع نخل

خلفان الجابري
فرع فلج القبائل

حميد اللمكي
فرع السويق

حسن الفارسي
فرع مرتفعات صحم

عبد الله  المقبالي
فرع صحار

راشد الربيعي
فرع البداية

سيف الرواحي
فرع فرق الصناعية

حمدون الوهيبي
فرع بدية

سليمان السيابي
فرع الخوير

جمعة العامري
فرع بيت الريم

س. الرحبي
فرع روي

محمد الرشيدي
فرع بركاء

أ. العرملي
فرع دار األوبرا السلطانية

إبراهيم الزهيمي
فرع بهالء

راشد الهطالي
فرع الحمراء

شيخة المسلمي
فرع جامعة السلطان قابوس

سعيد العاصمي
فرع أدم

محفوظ بيت ضاحي
فرع صاللة شارع 23 يوليو

خميس النعماني
فرع سمد الشأن

سعيد الحوسني
فرع البداية

ديفيش كومار 
فرع فرق الصناعية

صبرية العامري
فرع المعبيلة الشمالية

انسي سوميتا اسير
فرع المستشفى السلطاني

س. الفهدى
فرع قلعة العوامر

نشوى الخروصي
فرع مرفع دارس

خالد سالم
فرع عوقدين

صالح الغزالي
فرع صور

أحالم المقبالي
فرع الوشيل

إيمان المخيني
فرع البداية

ف. المعولي
فرع جبروة

مسلم الحسني
فرع بوشر

أ. ع. السعدي
فرع سمائل

ش. فارغيز
فرع روي

فيصل الهنائي
فرع سوق بهالء

محمد الخروصي
فرع البداية

ح. العمري
فرع إزكي

ايمن النظيري
فرع الدقم

سالم الحوسني
فرع الخابورة

ا. تشوهان
فرع الحي التجاري

علي الصبحي
فرع بركاء

يوسف الشهومي
فرع عبري الجبيل

ش. الغطريفي
فرع سمائل

حسيب احمد
فرع دوار العذيبة

حمد العدوي
فرع الرستاق

أحمد المحرزي
فرع فرق الصناعية

ورثة بخيت عبدالعزيز
فرع الدهاريز

إيمان المكرشي
فرع الرسيل

والء عبد المهيمن
فرع الخوير 33

حليمة البلوشي
فرع سوق بركاء

حنان الحبسي
فرع جامعة السلطان قابوس

آمنة البلوشي
فرع غالء

علياء الجهوري
فرع جامعة السلطان قابوس

شاهين خان
فرع بيت حطاط

ريا المقدمي
فرع سوق بهالء

فاطمة البلوشي
فرع صحار

فاطمة كريم
فرع الصاروج

انتصار الشبلي
فرع العامرات

نادية المهري
فرع صاللة شارع 23 يوليو

وردة الرجيبي
فرع الرستاق

سارة الزيدي
فرع المحج

نظيرة المعمري
فرع بطحاء هالل

أحمد البوصافي
فرع قريات

مرشد الهطالي
فرع سوق بهالء

نوف البحري
فرع العوابي

سالم العبري
فرع الرميس

مازن العويسي
فرع إبراء

أميمة السيابي
فرع كورنيش صحم

صفاء الجابري
فرع العامرات

موسى الهطالي
فرع العوابي

احمد السالمي
فرع فرق الصناعية

رقية الهنائي
فرع سوق بهالء

عصام الريامي
فرع برج الصحوة

أسامة الحديدي
فرع فرق الصناعية

خالد اسامة
فرع صحار

س. العبدلي
فرع منح

ح. العامري
فرع قلعة العوامر

حمود الرحبي
فرع العامرات

مسعود العوفي
فرع الرستاق

نايف السلطي
فرع الغشب

زايد السنيدي
فرع صور العفية

عبد الحكيم عوض
فرع صاللة شارع 23 يوليو

بلقيس المسلمي
فرع العامرات

راشد المقبالي
فرع مركز البهجة

فاطمة الشامسي
فرع بوشر

عبد الرحيم الناصري
فرع فرق الصناعية

احمد الحضرمي
فرع الرسيل

شذى المقبالي
فرع مرتفعات عبري

عدي الشماخي
فرع جامعة السلطان قابوس

احمد الكندي
فرع نخل

المنذر الخروصي
فرع العوابي

والء الراشدي
فرع فرق

ياسين الربخي
فرع سوق بهالء

احمد المعولي
فرع الوشيل

عائشة الحراصي
فرع السيب

معتصم الكندي
فرع العذيبة شارع 18 نوفمبر

ريم حمدون
فرع إبراء

أمجد اللمكي
فرع الغشب

محمد العامري
فرع بدية

بدر السعيدي
فرع مرتفعات صحم

ثويني النوفلي
فرع هيماء

هود البحري
فرع هيماء

خميس الحربي
فرع صور

ا. م. المعمري
فرع شناص

أمجد العميري
فرع فرق

عبدالرحمن الكلباني
فرع جامعة السلطان قابوس

زهرة العبري
فرع الغشب

عبد الحكيم الريامي
فرع دوار العذيبة

مصطفى الكمياني
فرع جامعة السلطان قابوس

مروان الحوقاني
فرع نزوى

المنذر الغافري
فرع بطحاء هالل

محمد الخاطري
فرع عبري الجبيل

فاطمة المشيفري
فرع الرميس

عزة المياحي
فرع العوابي

خليل الحضرمي
فرع نخل

مأمون الحضرمي
فرع نخل

مريم العامري
فرع شافع

بيان المعمري
فرع الموالح

رائد صفرار
فرع صاللة شارع 23 يوليو

طاهرة المعيني
فرع صحار

م. ح. اللواتي
فرع الكورنيش

ا. ا. اشون
األعمال المصرفية الخاصة وإدارة الثروات

بسام الديغيشي
فرع سوق بركاء

فاطمة اللواتي
فرع الصاروج

علي الهوتي
فرع العامرات

شهد العلوي
فرع فرق

مهلب الجابري
فرع المعبيلة الشمالية

داود الخاطري
فرع سوق بهالء

ص. الحارثي
فرع مدينة السلطان قابوس

رغد الفارسي
فرع سوق صحار

الين العدوي
فرع الحي التجاري جنوب

شيماء العلوي
فرع ينقل

ميثاء الجابري
فرع فلج القبائل

سارة الحوسني
فرع نخل

ز. اللواتي
فرع جبروة

رهف الكيومي
فرع البداية

ت. ع. الفطيسي
فرع شناص

هاجر الهجاري
فرع المعبيلة الجنوبية

أروى المقبالي
فرع صحار

رغد العدوي
فرع األنصب

أسماء العنبوري
فرع الغشب

مودة العلوي
فرع سوق بهالء

احمد الجساسي
فرع ضنك

ع. س. الجابري
فرع سمائل

ناصر الحكماني
فرع الكامل

حمزة الصباغ
فرع ميناء الفحل

زينة القريني
فرع البداية

ريا الخنبشي
فرع مرتفعات صحم

حمد محمد حمد
فرع العذيبة شارع 18 نوفمبر

مياسة الشكيلي
فرع جعالن بني بو حسن

أ. إ. عبد الكريم
فرع مدينة السلطان قابوس

لين الفهدي
فرع الموالح

مريم البلوشي
فرع كورنيش صحم

ريا الخنبشي
فرع مرتفعات صحم

فهد المعمري
فرع سمد الشأن

احمد العبري
فرع الحمراء

فاطمة الفارسي
فرع مصيرة

بيان الحضرمي
فرع نخل

شهاب ماجد حمود
فرع فنجاء

ح. التوبي
فرع إزكي

ش. العامري
فرع إزكي

عمر الفارسي
فرع سوق صحار

شاهجان سيد شاه
فرع الخوض

سعيد البرعومي
فرع الخوض

ماجدة البوسعيدي
فرع الخوض

شيخة الكلباني
فرع الخوض

صالح السنيدي
فرع الخوض
ماريا العبري

فرع جامعة السلطان قابوس
رحمة الخليلي

فرع جامعة السلطان قابوس
سالم السديري

فرع جامعة السلطان قابوس
محمد الحربي

فرع الخوض
رقية اسماعيل

فرع المعبيلة الشمالية
أسماء البوسعيدي

فرع جامعة السلطان قابوس
يونس السالمي

فرع جامعة السلطان قابوس
أسعد الرحبي

فرع جامعة السلطان قابوس
يوسف اليحيائي

فرع الخوض
خليفة العامري

فرع المعبيلة الشمالية
يوسف محفوظ  

فرع المعبيلة الجنوبية
محمد البلوشي

فرع المعبيلة الجنوبية
احمد سعيد 
فرع الخوض

سرينيفاسان سيناكيروتشينان
فرع جامعة السلطان قابوس

ح. س. العوفي
فرع جامعة السلطان قابوس

سليمان البلوشي
فرع المعبيلة الجنوبية

نجمة الرواحي
فرع جامعة السلطان قابوس

غالب الشحي
فرع الخوض

راشد المحرزي
فرع جامعة السلطان قابوس

نبيل البيماني
فرع الخوض

سليمان الدهاني
فرع جامعة السلطان قابوس

احمد ابراهيم
فرع المعبيلة الجنوبية

محسن الصبحي
فرع جامعة السلطان قابوس

احمد الشكيلي
فرع جامعة السلطان قابوس

فيصل المحروقي
فرع جامعة السلطان قابوس

حياة الصبحي
فرع المكتب الرئيسي

ن. م. الجديلي
فرع معسكر المرتفعة

خلفان العامري
فرع السيب

ن. م. البوسعيدي
فرع السيب

حمود المحرمي
فرع السيب

مسلم الريامي
فرع السيب
أمين فقير

فرع سيتي سنتر
ثريا البيماني

فرع مركز البهجة
خلفان راشد سليم الحسني

فرع السيب
عبدالله الكيومي

فرع المكتب الرئيسي
حميد  الحمراشدي

فرع السيب
احمد الصقري

فرع الموالح

سالم االبروي
فرع المكتب الرئيسي

هيثم الميمني
فرع الموالح

عبدالله المجيني
فرع برج الصحوة

بدرية الريامي
فرع السيب

حامد الزدجالي
فرع السيب

طاهر  الكليبي
فرع العذيبة شارع 18 نوفمبر

علي الكلباني
فرع الموالح

رحيم جان منير
فرع برج الصحوة

احمد المفرجي
فرع الموالح

زوينه العلوي
فرع مركز البهجة
منصور الصقري
فرع برج الصحوة
سيف الشكيلي

فرع السيب
حمد القصابي

فرع الموالح
هشام محمد

فرع مركز البهجة
صالح السيابي

فرع برج الصحوة
بيبن كومار

فرع برج الصحوة
ياسمين اللواتيا

فرع العذيبة شارع 18 نوفمبر
ياسر قاضي

فرع مركز البهجة
وائل محمد العبدالله

فرع العامرات
ريا النبهاني
فرع الغبرة

محمد الهادي
فرع قريات

فينيتا تياجي
فرع الغبرة

علي دوجرويول
فرع الغبرة

احمد اسماعيل
فرع الغبرة

عبد الرحيم الرواحي
فرع دوار العذيبة

قيس الكندي
فرع دوار العذيبة

أمل التويجري
فرع الغبرة

ورثة عبيد الحبسي
فرع العامرات
أنيتا زوتشي

فرع المستشفى السلطاني
فاطمة الهاللي

فرع بوشر
علي العيسائي

فرع الغبرة
اسماعيل الحوسني

فرع بوشر
مازن العامري
فرع العامرات

روبا ديبك فاليا
فرع المستشفى السلطاني

عالء العبري
فرع بوشر

محسن  البلوشي
فرع الغبرة

ميا البلوشي
فرع قريات

سالم الناعبي
فرع قريات

محمد البلوشي
فرع قريات

صالح الرحبي
فرع العامرات

عبدالرحيم الهاللي
فرع بوشر

فاطمة الهنائي
فرع دوار العذيبة

ثريا منصور
فرع الغبرة
شبرانا بوز 
فرع الغبرة

شامس البطاشي
فرع دوار العذيبة

بارديب كومار
فرع المستشفى السلطاني

إقبال البلوشي
فرع دوار العذيبة

احمد الزكواني
فرع العامرات

عادل البهلولي
فرع ميناء الفحل

انجاليلو فيمباتي 
فرع الخوير 33
خ. السليمي

فرع مدينة السلطان قابوس
بدر المعمري

فرع ميناء الفحل
سليمه علي محمد

فرع القرم
ل. ألفا

فرع مدينة السلطان قابوس
عمار الخروصي
فرع الخوير 33
محمد رضوان
فرع الخوير 33
س. الرواحي

فرع مدينة السلطان قابوس
ق. المسكري

فرع شاطئ القرم
سوتشي راداكريشنان

فرع الخوير
زايده العولقي

فرع القرم
حاتم هالل حمدان

فرع الخوير 33
دونالد فيكتور 

فرع شاطئ القرم
مايكل روجرز

فرع دار األوبرا السلطانية
محمد المالكي

فرع الخوير
عائشة المعمري
فرع ميناء الفحل

مورالدهران جوبال
فرع القرم

فيفيك أناند
فرع ميناء الفحل

هاني الخاطري
فرع ميناء الفحل
فارس الزدجالي

فرع الخوير 33
س. الهاللي

فرع مدينة السلطان قابوس
عباس اللواتي

فرع الخوير
ر. الرواحي

فرع مدينة السلطان قابوس
ش. محمد

فرع مدينة السلطان قابوس
سالم السلماني

فرع بيت الريم
محمود الناصري

فرع الخوير 33
ص. المعمري

فرع مدينة السلطان قابوس
سالم المعولي

فرع الخوير
ج. فالنتي

فرع مدينة السلطان قابوس
ب. س.

فرع مسقط
ع. ا. علي
فرع روي

ع. العبري
فرع الحي التجاري

ع. حسن
فرع جبروة
ا. اللواتي
فرع روي
ا. الرحبي

فرع وادي الكبير

س. الحمزي
فرع الحي التجاري

ب. سابو بينو
فرع وادي الكبير

ط. ش. حسين
فرع روي الشارع الرئيسي

ر. نات 
فرع روي

ح. ن. البلوشي
فرع روي

س. الروتلي
فرع الحي التجاري

م. اللواتي
فرع الحي التجاري جنوب

س. الرحبي
فرع جبروة

عواطف عبدالله
فرع مسقط

م. المحروقي
فرع روي

اح. الخاطري
فرع الحي التجاري

ه. البلوشي
فرع وادي الكبير

ز. أحمد
فرع روي

م. س. اليحيائي
فرع مسقط

أسماء الدغيشي
فرع مسقط

س. ماهيندرا 
فرع روي

احمد السيد
فرع بيت حطاط

مريم الجابري
فرع الكورنيش

ع. اليعقوبي
فرع وادي الكبير

ز. الحسني
فرع جبروة

ج. كورياكوس
فرع الحي التجاري

م. البلوشي
فرع روي

ا. ديراجالل
فرع وادي الكبير

ح. الضاوي
فرع روي

علي المقبالي
فرع صحار

حامد المقبالي
فرع البداية

حميد السعيدي
فرع الخابورة

عبدالله الجابري
فرع صحار

محمد المعمري
فرع لوى

خالد الجابري
فرع فلج القبائل

خميس العيسائي
فرع صحار

محمد المعمري
فرع لوى

سليمان الجهوري
فرع البداية

مبارك السيابي
فرع صحار

محمد السعدي
فرع لوى

حمد البلوشي
فرع الخابورة

غالم مصطفى
فرع فلج القبائل

سعيد الشبلي
فرع صحار

ابراهيم السعدي
فرع لوى

جوخه المعمري
فرع مرتفعات صحم

جمال الفارسي
فرع سوق صحار
هالل المعمري

فرع لوى

محمد اليحيائي
فرع صحار

دريوش سولتانبور
فرع فلج القبائل
ع. م. البلوشي

فرع شناص
علي المقبالي

فرع صحار
سليمان البلوشي

فرع مرتفعات صحم
علي الفتحي

فرع صحار
هيثم الحضرمي

فرع لوى
يونس العلوي

فرع مرتفعات صحم
خليفة الجهوري

فرع صحار
جعفر المداح

فرع صحار
سالم الرديني

فرع البداية
احمد االنصاري

فرع صحار
خصيبه السعدي
فرع بطحاء هالل

عباس العجمي
فرع المصنعة

ثريا الرمحي
فرع الرستاق

مريم البلوشي
فرع بطحاء هالل

جاسم محمد
فرع الثرمد

عبدالله البدري
فرع سوق بركاء
سالم البلوشي

فرع الملدة
سيف الخروصي

فرع الرستاق
جمعة البلوشي
فرع سوق بركاء

مرهونه العدواني
فرع بركاء

سليمان  البحري
فرع الرستاق

سعيد الرشيدي
فرع بركاء

وارثة سعيد الراجحي
فرع بطحاء هالل
عديم الشريقي

فرع العوابي
فيصل الحمراشدي

فرع الرستاق
تعيب اليحيائي

فرع سوق بركاء
فتحية سعيد
فرع المصنعة

هالل البوسعيدي
فرع بركاء

صالحة الشقصي
فرع الرستاق

علي المعولي
فرع بركاء

خميس السعيدي
فرع الثرمد

عبدالله الغساني
فرع السويق

صالح النعماني
فرع بركاء

محمود اللمكي
فرع الرستاق

عذراء البريكي
فرع بطحاء هالل
ايمان الخروصي

فرع الوشيل
حمد السعدي

فرع بطحاء هالل
سالم البلوشي

فرع بطحاء هالل
علي الخاطري

فرع الغشب
ياسر الحاتمي

فرع الغشب

مسعود الحرملي
فرع نزوى

خلف الصبحي
فرع الحمراء

علي السليماني
فرع فرق

محمد الوردى
فرع بهالء

علي الريامي
فرع فرق

ثريا العبدلي
فرع فرق

ياسر الكندي
فرع فرق

موزة الرباني
فرع بهالء

رحمة البطاشي
فرع فرق الصناعية

عائشة العبري
فرع الحمراء

بدر البوسعيدي
فرع فرق

خزينة الهنائي
فرع سوق بهالء

سالم راشد
فرع فرق الصناعية

حكيم الشكيلي
فرع نزوى

زهران الفرقاني
فرع فرق

محمد المنذري
فرع فرق

محمد الرقمي
فرع أدم

حجاج عبد الحليم
فرع فرق الصناعية

أحمد الصباحي
فرع مرفع دارس

البيلسان العميري
فرع بهالء

خلفان المحروقي
فرع أدم

س. االسحاقي
فرع نزوى

عبدالعزيز عبدالله
فرع نزوى

رقية العبري
فرع الحمراء

مرزوق الجنيبي
فرع هيماء

ماجد الشكيلي
فرع فرق

احمد العبري
فرع الحمراء

مريم السيفي
فرع فرق

محمد الدرعي
فرع أدم

هديب الخليلي
فرع سوق بهالء

م. الناعبي
فرع إزكي

ز. القاسمي
فرع لزغ

خ. البوسعيدي
فرع سمائل

م. المعمري
فرع بركة الموز

س. البهالني
فرع إزكي

ز. النبهاني
فرع بركة الموز

ز. الفارسي
فرع فنجاء
ع. التوبي
فرع إزكي

س. العزري
فرع إزكي

م. الراشدي
فرع سمائل

أ. المسلمي
فرع لزغ

ع. التوبي
فرع إزكي

ح. الوردي
فرع لزغ

س. الندابي
فرع لزغ

ر. السليمي
فرع سمائل
ه. العفاش

فرع إزكي
ب. الرواحي
فرع سمائل

س. الدرمكي
فرع إزكي

س. الرواحي
فرع سمائل
ن. الريامي
فرع إزكي
ع. الرحبي
فرع فنجاء

س. الرويعي
فرع إزكي

ع. الشهومي
فرع فنجاء

م. السيابي
فرع سمائل

ي. الحضرمي
فرع سمائل

خ. السليمي
فرع لزغ

ا. النبهاني
فرع منح

ع. الندابي
فرع لزغ

جورج ماثيو
فرع إزكي

عزة 
فرع فنجاء
م. البادي
فرع خصب

و. رزاق
فرع خصب

سعود النعيمي
فرع البريمي

صالح البداعي
فرع البريمي

سامية البلوشي
فرع البريمي الشارع الرئيسي

ن. كامل
فرع خصب

ماجد الحجري
فرع البريمي الشارع الرئيسي

م. س. الظهوري
فرع دباء البيعة

ا. الشحي
فرع خصب

راشد العبري
فرع البريمي الشارع الرئيسي

سعيد الشامسي
فرع البريمي

ا. س. الشحي
فرع دباء البيعة
علي الشامسي

فرع البريمي
ورثة صالح العريمي

فرع البريمي
ح. م. الشحي

فرع دباء البيعة
ح. الشحي
فرع خصب

ن. ع. الكعبي
فرع محضة
فؤاد داود

فرع البريمي الشارع الرئيسي
خلفان حمود

فرع البريمي الشارع الرئيسي
موزة الشامسي

فرع البريمي
سميه الشحي

فرع البريمي
إ. م. الكعبي

فرع محضة
خالد المخيني

فرع البريمي الشارع الرئيسي
ع. عبد الرحمن

فرع خصب

س. الشحي
فرع خصب

سالم الزيدي
فرع البريمي
ف. الشحي
فرع خصب

نعيمة الكعبي
فرع البريمي الشارع الرئيسي

ع. الزرافي
فرع خصب
ج. الشحي
فرع خصب
غيث عيد

فرع عبري الجبيل
م. ص. المعمري

فرع الهيال
عبير المعمري

فرع عبري الجبيل
ر. ح. الكلباني

فرع الهيال
خالد الفارسي

فرع عبري الجبيل
حسنين علي

فرع سوق عبري
طارق المعمري

فرع ينقل
طالب مصبح

فرع عبري الجبيل
عبدالله الجابري
فرع سوق عبري
خميس الغافري

فرع الدريز
ع. الشندودي

فرع سوق عبري
حميد اليحيائي

فرع ضنك
م. س. المعمري
فرع عبري الجبيل

سالم البيماني
فرع سوق عبري
محمود الريسي

فرع عبري العراقي
نمر حميد

فرع عبري الجبيل
يحيى السالمي

فرع الهيال
سيف البادي

فرع ينقل
حميد عبدالله

فرع عبري الجبيل
شهاب الشكري

فرع ضنك
عبدالله الغافري
فرع عبري الجبيل

خميس اليعقوبي
فرع عبري العراقي

جمال الشملي
فرع الهيال

سعيد العلوي
فرع ينقل

م. س. الكلباني
فرع الهيال

محمد اليعقوبي
فرع سوق عبري
ر. س. الكلباني

فرع الهيال
عبد الرحمن مرهون

فرع ينقل
حمد الجساسي

فرع عبري الجبيل
علي العلوي

فرع ينقل
تركي المصلحي

فرع عوقدين
علوي باعمر

فرع صاللة شارع 23 يوليو
رجب الشجيبي

فرع الدهاريز
عاشق حسين

فرع طاقة
أحمد المعشني

فرع السعادة
علي ال براهيم

فرع صاللة شارع 23 يوليو

اباد ا. م.
فرع صاللة الصناعية

عبدالله المهري
فرع السعادة
بخيت قهور

فرع صاللة شارع 23 يوليو
عبد الفاروق عبد الغفور

فرع الدهاريز
مستهيل العمري

فرع السعادة
سعيد علي سعيد

فرع صاللة شارع 23 يوليو
منى عبدالله
فرع الدهاريز

سالم هوبيس
فرع صاللة شارع 23 يوليو

محمد عمران
فرع صاللة شارع 23 يوليو

عاشور بيت فرج
فرع صاللة شارع 23 يوليو

محمد البطحري
فرع طاقة

ورثة عبد الحكيم
فرع صاللة شارع 23 يوليو

ع. ع. العمري
فرع صاللة الصناعية

علي بلحاف
فرع عوقدين

سيد عامر حفيظ
فرع ميناء صاللة

محمد مقيبل
فرع السعادة
عاصم سعيد
فرع عوقدين

محمد أكبر
فرع صاللة شارع 23 يوليو

سعيد محمد صالح
فرع صاللة شارع 23 يوليو

غالم مصطفى
فرع عوقدين

حمادة الشنفري
فرع السعادة
محمد عاطف
فرع السعادة
محمد غواص

فرع صاللة شارع 23 يوليو
شوكت بوناتيل

فرع الدهاريز
عيسى السيابي

فرع سمد الشأن
ويلفي نازريث

فرع سناو
عبدالله الحجري

فرع بدية
زينب الحنضلي

فرع وادي الطائين
سوسن الحسيني

فرع المضيبي
سلطان منصور 

فرع إبراء
هالل الشبيبي

فرع سمد الشأن
خلفان البوسعيدي

فرع سمد الشأن
ناصر خلفان

فرع وادي الطائين
ناصر المسكري

فرع إبراء
محمد سعيد

فرع إبراء
عامر الحارثي

فرع سمد الشأن
أحمد البوسعيدي
فرع سمد الشأن

حميد النوفلي
فرع سمد الشأن
فالح الجهضمي
فرع سمد الشأن

محمد البراشدس
فرع سناو

سليمان المسكري
فرع إبراء

عبدالله العويسي
فرع مصيرة

يوسف الرفاعي
فرع إبراء

ياسر عادل
فرع الدقم

سيف الدويكي
فرع سمد الشأن

مهنا النوفلي
فرع سمد الشأن

عزة البلوشي
فرع بدية

سعيد الحميدي
فرع إبراء

مازن الوهيبي
فرع مصيرة

سليمان القاسمي
فرع إبراء

ياسر الشبلي
فرع سمد الشأن
مبارك العريمي

فرع المضيبي
صالح العبدلي

فرع سمد الشأن
شيخة الحارثي

فرع سمد الشأن
راشد الزرعى

فرع جعالن بني بو علي
سالم الحربي

فرع صور الشرية
احمد الحسني

فرع الكامل
عائشة المخيني

فرع صور
ورثة محمد العريمي

فرع صور
وحمد و سبيت

فرع صور
مازن الجعفري

فرع األشخرة
هالل الشكيلي

فرع جعالن بني بو علي
محمد المشرفي

فرع جعالن بني بو حسن
جمعة الحكماني
فرع صور الشرية

علي السنيدي
فرع صور الشرية

هناء العريمي
فرع صور الشرية

احمد الحربي
فرع صور

ماثيو فرجيس
فرع صور

وليد حمد
فرع صور

زكية الشماخي
فرع صور الشرية

محمد الحجري
فرع جعالن بني بو حسن

أميرة المخيني
فرع صور

عوض العمري
فرع صور

م. س. الغنبوصي
فرع جعالن بني بو علي

عبدالله الشعيبي
فرع صور

فتحية الفارسي
فرع صور

محمد الرسبي
فرع جعالن بني بو علي

سالم السنيدي
فرع جعالن بني بو علي

شارانابا غ.
فرع صور

محمد الضاوي
فرع صور الشرية

خولة العريمي
فرع صور الشرية

عبدالله الفارسي
فرع صور العفية

عبدالله الشماخي
فرع جعالن بني بو حسن

جمعة الجعفري
فرع األشخرة

نايف  المانع
فرع البريمي

عبد العزيز بيت عابد
فرع الخوير 33

علي الحداد
فرع الدهاريز

يعرب الريسي
فرع لوى

سعيد األغبري
فرع سوق بهالء
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