
 جوائز المزيونة من بنك مسقط

مكانكم محفوظ
أسماء الفائزين بجوائز شهر أبريل

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

ر. المجيني
فرع الخوير

مريم المعشني
فرع طاقة

سعدية المازن
فرع البريمي الشارع الرئيسي

حمود الغافري
فرع الغشب

خ. الجنيبي
فرع الحرس السلطاني العماني

ف. شاه علم
فرع جامعة السلطان قابوس

محمد المعمري
فرع لوى

ف. اللواتي
فرع الحي التجاري جنوب

ح. الشرجي
فرع قلعة العوامر

ع. ل. الرحمن
فرع الخوير

علي الهنائي
فرع مرتفعات صحم

روضة الشريف
فرع الخوض

فاتك الحبسي
فرع المعبيلة الجنوبية

سلطان الكلباني
فرع الخوير 33

س. الحجري
فرع بيت حطاط

م. الوهيبي
فرع دوار العذيبة

حمد الرشيدي
فرع دباء البيعة

م. الغطريفي
فرع سمائل

كريمه السرحاني
فرع دار األوبرا السلطانية

ثريا العبري
فرع فرق

ابراهيم السعدي
فرع لوى

س. المقبالي
فرع الدريز

س. الرقيشي
فرع إزكي

ف. اليعربي
فرع روي

س. الشكيلي
فرع عبري الجبيل

م. الفارسي
فرع الخوير

ديباك فيليا
فرع المستشفى السلطاني

علي الكلباني
فرع ينقل

الوليد المحروقي
فرع أدم

ف. الفارسي
األعمال المصرفية الخاصة وإدارة الثروات

خالد البلوشي
فرع جامعة السلطان قابوس

عبدالله الريامي
فرع بطحاء هالل

خالد الحارثي
فرع سمد الشأن

ج. م. طالب
فرع روي

ع. داود
فرع الخوض

موزة البطاشي
فرع منح

نادية العلوي
فرع أدم

محمود النبهاني
فرع فرق

جمعة الحراصي
فرع المصنعة

دالل الفارسي
فرع لوى

ع. الكثيري
فرع صاللة شارع 23 يوليو

يوسف الشقصي
فرع جامعة السلطان قابوس

نورة الصالحى
فرع الخضراء

ب. رماني
فرع روي

موزة  الناصري
فرع الحي التجاري

باال مورغن
فرع مرتفعات صحم

ع. المزروعي
فرع سمائل

أنسون توماس
فرع المستشفى السلطاني

أحمد المعمري
فرع ثمريت

ش. بشير
مركز خدمات روي

سيجي جوبي
فرع الخوير

ميزون المهري
فرع سدح

عبد الرحمن الراسبي
فرع القرم

محمد الشعيلي
فرع سوق بهالء

عزيز  الرواحي
فرع المحج

إبراهيم الكلباني
فرع سوق عبري

سليمان الغافري
فرع الملدة

عارف البلوشي
فرع البريمي الشارع الرئيسي

علي الكندي
فرع فرق

سلوى الراشدي
فرع المعبيلة الشمالية

خلود السعدي
فرع الرستاق

سلمى القاسمي
فرع قريات

صفاء البلوشي
فرع العامرات

أ. المخيني
األعمال المصرفية الخاصة وإدارة الثروات

ب. سابو
فرع وادي الكبير

موزة المسكري
فرع إبراء

فايزة السعيدي
فرع العذيبة شارع 18 نوفمبر

ر. المجيني
فرع الخوير

عزيزة الخصيبي
فرع الخوير 33

نصرة المعمري
فرع صور الشرية

غنية الغافري
فرع عبري الجبيل

حسناء بيجم
فرع صور الشرية

رحمة المحرزي
فرع مرتفعات صحم

مي العبري
فرع الحمراء

أ. الوهيبي
فرع الكورنيش

يوسف العوفي
فرع بهالء

أمجد الحسني
فرع وادي الطائين

احمد الناعبي
فرع الحرس السلطاني العماني

االيهم البصراوي
فرع جامعة السلطان قابوس

اوسيد الزكواني
فرع الخوير

مظفر الغطريفي
فرع فرق الصناعية

مهند البلوشي
فرع معسكر المرتفعة

ريم البوسعيدي
فرع بوشر

شيماء الكلباني
فرع سوق عبري

حنان المحرقي
فرع بوشر

عبدالله البلوشي
فرع الخوير 33

عبدالله الحاتمي
فرع الرستاق

حسن السالمي
فرع الغشب

المنذر الخروصي
فرع العوابي

سيف المحروقي
فرع الخوض

عبدالرحمن اليحمدي
فرع نخل

احمد الخاطري
فرع الغشب

سيف الجابري
فرع بوشر

العنود الهاشمي
فرع البريمي الشارع الرئيسي

انور طالب سليمان
فرع العوابي

المعتصم الفارسي
فرع ينقل

احمد البوسعيدي
فرع الخوض

ع. الوشاحي
فرع شناص

محمد العجمي
فرع جامعة السلطان قابوس

معاذ البادي
فرع الدريز

عامر السيابي
فرع الوشيل

أمجد العميري
فرع فرق

احمد الحكماني
فرع مركز البهجة

محمد البلوشي
فرع شاطئ القرم

أ. العنقودي
فرع مرفع دارس

صفية الربيعي
فرع واحة المعرفة

إبراهيم السعدي
فرع منح

عابد عبدالله س.
فرع قريات

أنور العنقودي
فرع فرق الصناعية

على المسني
فرع سيتي سنتر

محمد الشبلي
فرع صحار

هيثم العبري
فرع الحرس السلطاني العماني

عمار الريامي
فرع الرميس

محمد المزيني
فرع كورنيش صحم

ماجد الهنائي
فرع الرستاق

يونس المحروقي
فرع الغبرة

ريا الحراصي
فرع مركز البهجة

سالم الجعفري
فرع األشخرة

أ. الغزالي
فرع برج الصحوة

األزهر بني عرابة
فرع وادي الطائين

وليد الهطالي
فرع العوابي

ناصر حميد
فرع المضيرب

محمد السيابي
فرع فنجاء

محمد الحضرمي
فرع منح

مريم الغابشي
فرع األنصب

عبدالله الحارثي
فرع فنجاء

فاطمة الفارسي
فرع مصيرة

محمد الهطالي
فرع العوابي

سهيلة الدرمكي
فرع قريات

وليد الغساني
فرع المصنعة

أسامة السليمي
فرع نخل

األزهر الحسني
فرع لزغ

ليان العوضي
فرع الخضراء

حوراء الهنائي
فرع بهالء

ريا الخنبشي
فرع مرتفعات صحم

عبدالعزيز الريامي
فرع مدينة السلطان قابوس

لؤي البطاشي
فرع العامرات

عمار الكلباني
فرع الموالح

خالد البلوشي
فرع سيتي سنتر

محمد العزري
فرع الخوير

محمد القنعوني
فرع المصنعة

ا. الشملي
فرع برج الصحوة

فيصل المقبالي
فرع الخابورة

نعيمة الحارثي
فرع مركز البهجة

مسعود الحارثي
فرع سيتي سنتر

يار  الحميري
فرع الموج

شيخة الشعيبي
فرع سفالة إبراء

آية الخاطري
فرع الحمراء

محمد الحبسي
فرع سمد الشأن

جمان البلوشي
فرع بطحاء هالل

خميس البادي
فرع ينقل

ز. الكندي
فرع مرفع دارس

زايد العامري
فرع قلعة العوامر

احمد الغساني
فرع السعادة

شيخة الحوسني
فرع العامرات

سلطان العامري
فرع الخوض

عبدالله البلوشي
فرع قريات

عبدالله الندابي
فرع المحج

مرتضى العبري
فرع العوابي

تقى السليمي
فرع نخل

عائشة العيسائي
فرع صحار

م. الجابري
فرع سمائل

وصال الفارسي
فرع صور الشرية

إقبال البلوشي
فرع المعبيلة الصناعية

اسحاق القاسمي
فرع سوق صحار

عبدالله الجعفري
فرع األشخرة

محمد الكندي
فرع البريمي

احمد الحجري
فرع المضيرب

نور البوسعيدي
فرع فرق الصناعية

مريم الحضرمي
فرع نخل

فاطمة العجمي
فرع بطحاء هالل

محمد فايز ح.
فرع الغشب

عبدالله الفجراني
فرع الغشب

جابر المعمري
فرع الهيال

ابراهيم البلوشي
فرع الموالح

أحمد البوسعيدي
فرع الخوض

فوزية الفهدي
فرع الخوض

محمد النهدي
فرع الخوض

سالم النهدي
فرع الخوض

محمود المحروقي
فرع الخوض

يحيى الحسني
فرع جامعة السلطان قابوس

سليمان البحري
فرع جامعة السلطان قابوس

عهد المعمري
فرع جامعة السلطان قابوس

محسن الشكيلي
فرع الخوض

زمزم المسكري
فرع المعبيلة الشمالية

ع. الحراصي
فرع جامعة السلطان قابوس

إبراهيم الزدجالي
فرع جامعة السلطان قابوس

رويدة  اإلسماعيلي
فرع جامعة السلطان قابوس

محبوبة الخروصي
فرع الخوض

شوهان رام سيفاك
فرع المعبيلة الشمالية

راشد الشرجي
فرع المعبيلة الجنوبية

هود النبهاني
فرع المعبيلة الجنوبية

خالد الغيثي
فرع الخوض

داسال كيران غوالبراو
فرع جامعة السلطان قابوس

إبراهيم الشبلي
فرع جامعة السلطان قابوس

أحمد العامري
فرع المعبيلة الجنوبية

محفوظة المعيني
فرع جامعة السلطان قابوس

غالم رضا غالم
فرع الخوض

زكريا الكندي
فرع جامعة السلطان قابوس

رامسي أبولينارو
فرع الخوض

أيوب الحديدي
فرع جامعة السلطان قابوس

موسى الرواحي
فرع المعبيلة الجنوبية

زيد الغافري
فرع جامعة السلطان قابوس

مايا الحجري
فرع جامعة السلطان قابوس

فارس البلوشي
فرع جامعة السلطان قابوس

ح. السيابي
فرع المكتب الرئيسي

صفية الحشار
فرع معسكر المرتفعة

ع. المطوع
فرع السيب

ن.الضنكي
فرع السيب
م. العوفي
فرع السيب
ز. الحديدي
فرع السيب
أوانا روجينا

فرع سيتي سنتر
نضال عمر

فرع مركز البهجة
س. اليوسفي

فرع السيب
باناغودا فيدانالج سونث

فرع المكتب الرئيسي
س. السيابي

فرع السيب
هبة كومسان

فرع الموالح

ح. المحرمي
فرع السيب

م. الجلنداني
فرع السيب
ا. المحرمي

فرع الموالح
ن. اليحيائى

فرع المكتب الرئيسي
س. العنقودي

فرع المكتب الرئيسي
خورشيد أحمد

فرع العذيبة شارع 18 نوفمبر
امير خطيب

فرع العذيبة شارع 18 نوفمبر
صالح الرئيسي

فرع العذيبة شارع 18 نوفمبر
ذياب الحبسي

فرع الموالح
ع. البلوشي
فرع السيب

س. اليوسفي
فرع السيب

هالل المياحي
فرع السيب
ف. السعيد
فرع السيب

فهد االبروي
فرع مركز البهجة

ع. الزدجالي
فرع السيب

محمد البيماني
فرع مركز البهجة

س. إرمنو
فرع المكتب الرئيسي

سالم الحسني
فرع مركز البهجة

خولة الهوتي
فرع قريات

سيف الحبسي
فرع دوار العذيبة

عبدالقادر عبدالغني
مركز خدمات غالء الصناعية

كيشور كومار
فرع دوار العذيبة

حمد الزكواني
فرع بوشر

أسماء النظيري
فرع دوار العذيبة

إ. راحيل
فرع المستشفى السلطاني

فاطمة الحارثي
فرع العامرات
سالم الشبلي
فرع العامرات
مياء س. م.

فرع الغبرة

ميس السويدي
فرع دوار العذيبة
بخيت الشنفري

فرع الغبرة
تامفادا جاغانات
فرع دوار العذيبة

ابتسام العبري
فرع العامرات

جاياسري سانتوش 
فرع المستشفى السلطاني

مسلم الرزيقي
فرع دوار العذيبة
مبارك السناني

فرع قريات
محمد الناعبي

فرع قريات
ويلسون كايوس نونيس

فرع دوار العذيبة
حسن الرئيسي
فرع العامرات

مالك الحبسي
فرع غالء

خلفان الغماري
فرع قريات

صابر البلوشي
فرع دوار العذيبة

منى اوالدثاني
فرع الغبرة

فوزي الكيومي
فرع الغبرة

توماس بارامثهوت
فرع غالء

سالم الحسيني
فرع قريات

لبيد الحنفي
فرع الغبرة

محمد السناني
فرع قريات

ورثة سالم راشد
فرع قريات

يعقوب المحمد
فرع الخوير

شهاب الحاتمي
فرع القرم
ماثيو روي

فرع ميناء الفحل
سميرة المسكري

فرع الخوير 33

إياد الرصاصي
فرع مدينة السلطان قابوس

ماريا سيسيليا داغمان
فرع دار األوبرا السلطانية

علي البوسعيدي
فرع ميناء الفحل

ميمونة الوهيبي
فرع المحج

نديم شهيد
فرع دار األوبرا السلطانية

ضرار خليفة
فرع ميناء الفحل

راشد الكعبي
فرع الخوير 33
نجيب الحارثي

فرع ميناء الفحل
عبدالحكيم المشايخي

فرع الصاروج
داوود السيابي

فرع الخوير
ميسوره الخليلي

فرع مدينة السلطان قابوس
رنا اليافعي

فرع دار األوبرا السلطانية
موزه حميد أ.
فرع بيت الريم

بيجو زكريا
فرع الصاروج

سعيد البرواني
فرع القرم

زاهر العبري
فرع الخوير 33

زكية الخروصي
فرع الصاروج

حسين علي محمد
فرع الخوير

شاكر الشيخ
فرع الخوير

موكيش ناجينداس
فرع مدينة السلطان قابوس

محمد العزري
فرع الخوير

ياسر السالمي
فرع الخوير

إبراهيم الريامي
فرع مدينة السلطان قابوس

إبراهيم النعيمي
فرع الخوير

عبدالعزيز الرمضاني
فرع بيت الريم

عوض المنذري
فرع الخوير

صالح الصباغ
فرع جبروة

إ. البلوشي
فرع وادي الكبير

الل بخش لشكران
فرع جبروة

م. البوسعيدي
فرع مسقط
ج. البلوشي

فرع روي
الهام م.
فرع روي

خ. الوهيبي
فرع الحي التجاري

م. اللواتي
فرع بيت حطاط

ف. اللواتي
فرع روي

م. اللواتي
فرع وادي الكبير

ثيتيكاتو صامويل
فرع الحي التجاري جنوب

علي محمد ح.
فرع الحي التجاري جنوب

الله ديتا حكيم علي
فرع الحي التجاري

م. الفهدي
فرع روي

ع. الميمني
فرع الحي التجاري
فخرية بني عرابة
فرع بيت حطاط
ورثة سليمان 

فرع الحي التجاري
مصطفى اللواتي
فرع الحي التجاري

م. نداراجان
فرع روي الشارع الرئيسي

د. راجارام
فرع وادي الكبير

م. الفارسي
فرع روي

م. اسيف
فرع روي الشارع الرئيسي

علي ح. الل الدين
فرع الحي التجاري

ع. الخمبشي
فرع وادي الكبير
الليت كشافجي

فرع روي
محمود الفوري

فرع جبروة
سمر عباس

فرع الحي التجاري

راجيفكومار تشينوبهاي
فرع روي

غ. سارانيا
فرع روي

ي. الرحبي
فرع مسقط

صالح الحراصي
فرع الخابورة

محمد البادي
فرع كورنيش صحم

محمد المعمري
فرع فلج القبائل

محمد الشبلي
فرع صحار

فاطمة المعمري
فرع فلج القبائل

تانفير أحمد
فرع فلج القبائل

خالد المعمري
فرع مرتفعات صحم

عبدالله الروشدي
فرع مرتفعات صحم

فوزية الشيزاوي
فرع صحار

ف. المقبالي
فرع شناص

خالد الخنبشي
فرع صحار

عائشة الخزيمي
فرع لوى

م. الوشاحي
فرع شناص

عبدالله السعدي
فرع لوى

شريفة الربيعي
فرع فلج القبائل

سالم البادي
فرع مرتفعات صحم

ع. البلوشي
فرع شناص
ناصر البادي

فرع مرتفعات صحم

بدر البلوشي
فرع صحار

مصبح اليحيائى
فرع مرتفعات صحم

شمل البلوشي
فرع فلج القبائل

زكية العجمي
فرع صحار

سالم الفزاري
فرع مرتفعات صحم
ماركوس سينجانف

فرع صحار

سامي الجهوري
فرع الخضراء

شهيدالله شودري
فرع مرتفعات صحم

إ. البلوشي
فرع شناص

حسن العجمي
فرع مرتفعات صحم

يونس البلوشي
فرع صحار

محمد المعمري
فرع لوى

ليلى الغافري
فرع الوشيل

أمل البسامي
فرع الرستاق

خلفان الرشيدي
فرع المصنعة

م. الجابري
فرع بركاء

م. السليماني
فرع بركاء

شمسة القنوبي
فرع سوق بركاء
فاضل المقبالي

فرع الغشب
ه. البلوشي

فرع سوق بركاء
زهرة البحري
فرع الغشب

سليمان السعدي
فرع السويق

أفراح السالمي
فرع الوشيل

الصغير البلوشي
فرع سوق بركاء
سعيد الشقصي

فرع الغشب
عبدالله السعدي

فرع الثرمد
ن. الذهلي
فرع بركاء

ج. العويسي
فرع بركاء

علي المالكي
فرع سوق بركاء

أحمد السعدي
فرع بطحاء هالل

ع. المعولي
فرع بركاء

علي النياري
فرع الغشب

حديد السعدي
فرع السويق

بدرية السعدي
فرع الثرمد

م. الرشيدي
فرع بركاء

عبدالعزيز الشكيلي
فرع بطحاء هالل

ساميه الحضرمي
فرع نخل

حمد السعدي
فرع بطحاء هالل

بدر الحضرمي
فرع نخل

النظير أ. م.
فرع الوشيل

خليفة الخروصي
فرع الرستاق
زاهر الكلباني
فرع الرستاق

ناصر الناصري
فرع بهالء

بدر الحوقاني
فرع فرق

أحمد النبهاني
فرع فرق

محمد الجديدي
فرع سوق بهالء
رحمة المحروقي

فرع نزوى
غزال الريامي

فرع فرق الصناعية

أحمد العزري
فرع فرق الصناعية

علي ه. الهنائي
فرع بهالء

محمود التوبي
فرع فرق

زهران الكندي
فرع فرق

سيف الفهدي
فرع فرق

بشارة العبري
فرع فرق

خالدة الجنيبي
فرع هيماء

سامي المنذري
فرع فرق الصناعية

جمال الذهلي
فرع الحمراء

فهد الخاطري
فرع الحمراء

بسمة المحروقي
فرع أدم

فالح الشكيلي
فرع بهالء

يوسف السناني
فرع نزوى

أحمد الخاطري
فرع فرق الصناعية

شيخة الخاطري
فرع الحمراء

دهيم الجمودي
فرع نزوى

سليمان الخاطري
فرع بهالء

ثرية المحروقي
فرع أدم

الزينة العبري
فرع الحمراء

علي السليماني
فرع فرق

بهيالش رافي
فرع فرق الصناعية

سالم الحوقاني
فرع فرق الصناعية
عبدالرحمن حسين

فرع هيماء
محمود الشيباني

فرع أدم
ه. الجابري

فرع سمائل
ح. الحضرمي

فرع إزكي

س. التوبي
فرع إزكي

ناصر البوسعيدي
فرع قلعة العوامر

هالل التوبي
فرع شافع
ع. الريامي

فرع سمائل
ز. الجابري

فرع سمائل
سعود المعمري

فرع شافع
إ. الهاشمي
فرع سمائل

أسماء الهدابي
فرع فنجاء

ن. العامري
فرع سمائل

شفيقة الندابي
فرع لزغ

م. التوبي
فرع إزكي

ب. الحسيني
فرع إزكي

ويديان العامري
فرع لزغ

سعيد الهدابي
فرع فنجاء

علي السيابي
فرع فنجاء

رقية العلوي
فرع بركة الموز

أ. الريامي
فرع إزكي

غ. السليمي
فرع إزكي

ن. الفهدي
فرع إزكي

خالد السيابي
فرع فنجاء

ب. السيابي
فرع سمائل

خميس الراشدي
فرع فنجاء

س. المحروقي
فرع إزكي

ح. الرواحي
فرع إزكي

حميدة العميري
فرع منح

ح. السليمي
فرع إزكي

سليمان العزري
فرع إزكي
ع. الغاوي
فرع إزكي

حاجي جوينال عابدين
فرع البريمي

سالم الراشدي
فرع البريمي

حمدان الكعبي
فرع البريمي الشارع الرئيسي

حمدان الشامسي
فرع البريمي الشارع الرئيسي

غ. قمر
فرع خصب

يوسف الكلباني
فرع البريمي الشارع الرئيسي

غول زاري خان
فرع البريمي الشارع الرئيسي

سيف الكعبي
فرع محضة

عمر رشادي إبراهيم
فرع البريمي الشارع الرئيسي

محمد الشحي
فرع دباء البيعة

عزان البادي
فرع البريمي

حامد الصوافي
فرع البريمي

علي النعيمي
فرع البريمي الشارع الرئيسي

م. الشحي
فرع خصب

سالم الهاشمي
فرع البريمي
س. الشحي

فرع خصب
راشد الكعبي
فرع البريمي

سالم الشبلي
فرع البريمي

ع. الشحي
فرع خصب

مهناز شهزاد
فرع البريمي الشارع الرئيسي

خالد البادي
فرع البريمي

سالم المقبالي
فرع البريمي

حمدان العيسائي
فرع البريمي الشارع الرئيسي

محمد البلوشي
فرع البريمي الشارع الرئيسي

بهرام خان
فرع البريمي الشارع الرئيسي

محمد النعيمي
فرع البريمي

علي المقبالي
فرع البريمي الشارع الرئيسي

حسن منصوري
فرع البريمي الشارع الرئيسي

ناشئة المقبالي
فرع البريمي

عفراء المزيحمي
فرع البريمي الشارع الرئيسي

خميس الغافري
فرع عبري الجبيل

ناصر الزيدي
فرع ينقل

أ. الشهومي
فرع الهيال

ليلى الكلباني
فرع ينقل

س. الغافري
فرع الدريز

علي السكيتي
فرع مرتفعات عبري

سالمة ا. غالم
فرع مرتفعات عبري

علي المعمري
فرع عبري العراقي

إبراهيم الغافري
فرع عبري العراقي

ز. المعمري
فرع الهيال

علي المنذري
فرع عبري العراقي

عبدالله البادي
فرع ينقل

فهد الفارسي
فرع ينقل

خميس المانع
فرع ينقل

س.المعمري
فرع الدريز

خليفة العلوي
فرع ينقل

محمد الفارسي
فرع ينقل

لطيفة اليعقوبي
فرع مرتفعات عبري

محمد المعمري
فرع عبري الجبيل

س. الغافري
فرع الدريز

صالح الفارسي
فرع ينقل

محمود الريسي
فرع عبري العراقي

إبراهيم الحنشي
فرع مرتفعات عبري

أ. الحاتمي
فرع الدريز

حميد الغافري
فرع سوق عبري
سامي المقبالي

فرع عبري العراقي

راشد م. ر.
فرع عبري الجبيل

م. اليعقوبي
فرع عبري العراقي

سلطان الدرعي
فرع عبري العراقي

عامر الكلباني
فرع الهيال

ع. بيت عبيد
فرع صاللة شارع 23 يوليو

علي بيت فارح
فرع طاقة

ع. وحيد
فرع صاللة الصناعية

س. المسهلي
فرع صاللة شارع 23 يوليو

ه. بيت مستهيل
فرع صاللة الصناعية

أ. الزبيدي
فرع صاللة شارع 23 يوليو

أمينة بيت مقبول
فرع السعادة

س. نافاس
فرع صاللة شارع 23 يوليو

ص. ا. ا. ص.
فرع صاللة شارع 23 يوليو

ه.  طاهر
فرع شليم

م. البطحري
فرع صاللة شارع 23 يوليو

سالم بيت سعيد
فرع عوقدين

ي. س. عبدالباقي
فرع صاللة شارع 23 يوليو

ي. القاص
فرع صاللة شارع 23 يوليو

محمد الحريزي
فرع ميناء صاللة

م. شاه علم
فرع ثمريت

محمد شامسو
فرع عوقدين

غازي الشنفري
فرع السعادة

بابار امتياز
فرع عوقدين

أ. الكثيري
فرع ثمريت

ح. مسن
فرع ثمريت

سلمانول فارس
فرع الدهاريز

وارس خان
فرع صاللة شارع 23 يوليو

ن. إقبال
فرع صاللة الصناعية

أمنه اليافعي
فرع السعادة

ماريو كاسيميرو
فرع عوقدين

سليم الكثيري
فرع صاللة شارع 23 يوليو

ش.بيت ريحان
فرع صاللة شارع 23 يوليو

ع.العمري
فرع صاللة شارع 23 يوليو

مسلم جعبوب
فرع السعادة

محمد الحارثي
فرع المضيرب

سعيد المسكري
فرع إبراء

عبدالله النوفلي
فرع سمد الشأن
خلفان الزكواني

فرع سمد الشأن
محمد الجهضمي
فرع سمد الشأن
خميس السابعي

فرع إبراء
قاسم الجنابي

فرع سفالة إبراء
نزير أحمد

فرع سمد الشأن

سيف الصوافي
فرع سناو

رانجيث أساري
فرع سفالة إبراء

س. الشبلي
فرع إبراء

ماجد الحربي
فرع الدقم

عامر العزري
فرع سناو

عزه المسكري
فرع إبراء

إبراهيم بيني عرابه
فرع وادي الطائين

محمد شكيل ر.
فرع بدية

كورنيان محمد ر.
فرع سفالة إبراء

عامر الغازي
فرع إبراء

سعيد الحسني
فرع وادي الطائين

راشد الغساني
فرع سناو

طالل البلوشي
فرع سفالة إبراء
غانم السالمي

فرع إبراء
نوره المسكري

فرع إبراء
اواديش شارما

فرع الدقم

سعيد السلطي
فرع إبراء

موزه السيابي
فرع سمد الشأن

محمد السيفي
فرع إبراء

سالم العويسي
فرع إبراء

سعيد الحبسي
فرع سمد الشأن

عزة الحبسي
فرع المضيبي

سليم الوهيبي
فرع جعالن بني بو حسن

سالم الراسبي
فرع الكامل

ناجي العريمي
فرع صور

علي العويسي
فرع جعالن بني بو حسن

وليد العريمي
فرع صور

راندير د. غورانغا
فرع األشخرة

عبدالله السعدي
فرع األشخرة

علي السعدي
فرع جعالن بني بو علي

محمد العريمي
فرع الكامل

وفاء المسكري
فرع صور الشرية
ناصر المهاجري

فرع جعالن بني بو علي
راشد الغيالني

فرع جعالن بني بو علي
سعيد الخضوري

فرع صور
فاطمة الحربي

فرع صور
علي الجابري

فرع صور الشرية
محمد العريمي

فرع صور الشرية
ليلى السعدي

فرع جعالن بني بو علي
محمد الجعفري

فرع األشخرة
عادل الغيالني

فرع صور العفية
بدرية الهاشمي

فرع الكامل

الخميس س. ف.
فرع األشخرة

علي ك. أ.
فرع جعالن بني بو علي

سليم المرهوبي
فرع جعالن بني بو حسن

بيار محمد
فرع صور

علي المشرفي
فرع جعالن بني بو حسن

سليمان الصواعي
فرع جعالن بني بو حسن

خميس البلوشي
فرع صور الشرية

محمد المحروقي
فرع صور

وفاء الخضوري
فرع صور

سلمى علي ك.
فرع صور الشرية

نجمة الهنائي
فرع صحار

م. الخروصي
فرع الغبرة

حمود البادي
فرع مرتفعات صحم

آمنة النضيري
فرع وادي الكبير

نادية الرواحي
فرع سناو
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