
 جوائز المزيونة من بنك مسقط

مكانكم محفوظ
أسماء الفائزين بجوائز شهر مايو

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

خميس السيابي
فرع فنجاء

سالم السليمي
فرع سيتي سنتر

عيسى العويد
فرع صاللة شارع 23 يوليو

محمد البلوشي
فرع القرم

ميهمت دولوندو
فرع صاللة شارع 23 يوليو

هالل الحاتمي
فرع الغشب

ح. المحرمى
فرع السيب

ف. السديري
فرع مرتفعات صحم

س. أوالد ثاني
فرع الغبرة

م. الرئيسي
فرع عبري الجبيل

كاملة الجابري
فرع المعبيلة الشمالية

جميل السريحي
فرع الثرمد

إ. الكشري
فرع مرتفعات صحم

محمد البلوشي
فرع صحار

محمد الحسني
فرع قريات

محمد المجيني
فرع الملدة

أفيرشوار ستاباك
فرع العذيبة شارع 18 نوفمبر

محمد السليمي
فرع روي

سعيد المعيني
فرع مدينة السلطان قابوس

عبد الكريم الزدجالي
فرع روي

ز. المحروقي
فرع ميناء الفحل

محمود السعدي
فرع بطحاء هالل

محمد م. سعيد
فرع الوطية

سليم المنذري
فرع إزكي

االسعد المقرشي
فرع جامعة السلطان قابوس

أ. شرف
فرع الموج

سلطان البطاشي
فرع قريات

محمد الهنائي
فرع الكورنيش

عبدالله البلوشي
فرع لوى

خالد الوحشي
فرع غالء

محمد اللواتي
فرع مدينة السلطان قابوس

بدر الذهلي
فرع الرستاق

أحمد الغسيني
فرع العامرات

سليمان المعمري
فرع جامعة السلطان قابوس

ف. الوائلي
فرع عبري الجبيل

خلفان السعدي
فرع بوشر

عامر العمري
فرع السعادة

حسن البلوشي
فرع كورنيش صحم

جمعة البلوشي
فرع الخوض

مريم الجابري
فرع البريمي الشارع الرئيسي

خالد الشحي
فرع خصب

عادل ف. علي
فرع الملدة

حمد العويمري
فرع فرق الصناعية

أمل الحضرمي
فرع منح

بلقيس العمري
فرع مرفع دارس

ريجو جاناردانان
ابراج النهضة

ي. العلوي
فرع صور العفية

سيد أ. سلمان
فرع روي الشارع الرئيسي

أيمن الهطالي
فرع ميناء صاللة

سالم العلوي
فرع بهالء

عبد العزيز الربيعي
فرع البداية

يونس الشرياني
فرع الرستاق

بدر س. سالم
فرع الملدة

سالم المزيني
فرع كورنيش صحم

بدرية الحسني
فرع المعبيلة الشمالية

نجيب البلوشي
فرع المعبيلة الشمالية

صالح م. مسلم
فرع ثمريت

أروى الخميسي
فرع المصنعة

فهد البرادعي
فرع بطحاء هالل

حمد األغبري
فرع إبراء

أمينة الجرداني
فرع جامعة السلطان قابوس

فاطمة الحسني
فرع المعبيلة الجنوبية

نفجة الراسبي
فرع الكامل

بدرية البلوشي
فرع الموالح

فاطمة اللواتي
فرع القرم

ميمونة األخزامي
فرع روي

فايزة م.
فرع الشركات

م. الكعبي
فرع شناص

ماجدة البوسعيدي
فرع الخوض

زينب الزدجالي
فرع قريات

م. س. محمد
فرع ميناء الفحل

عفراء الحميمي
فرع بهالء

ع. الزيدي
فرع كورنيش صحم

ي. أ. ملهوترا
فرع الحي التجاري

أمل الداوودي
فرع صور

سالم العريمي
فرع الدقم

سيف الهنائي
فرع فرق الصناعية

احمد المرجبي
فرع العامرات

سعود الجابري
فرع سمائل

إبراهيم المالكي
فرع بركاء

نمره  ن. أحمد
فرع نزوى

عصام الريامي
فرع برج الصحوة

صفاء س. علي
فرع سمائل

محمد الشيدي
فرع الدقم

ثويني النوفلي
فرع هيماء

سيف العوفي
فرع جامعة السلطان قابوس

يعقوب الحاتمي
فرع مرفع دارس

جمال المفرجي
فرع بهالء

بثينة الشنفري
فرع السعادة

عبد العزيز المشايخي
فرع جعالن بني بو حسن

حمد العويسي
فرع جعالن بني بو حسن

م. المكتومى
فرع شناص

م. جوي
فرع الحي التجاري

أ. الحجري
فرع المضيبي

عبير الراجحي
فرع الخضراء

سعيد المعولي
فرع سمد الشأن

ندى المحفوظي
فرع عبري الجبيل

دعاء المعمري
فرع لوى

راوية ك. محمد
فرع بركة الموز

المنذر الخروصي
فرع بوشر

محمد اإلسماعيلي
فرع فرق الصناعية

عبد الرحمن إ. يحيى
فرع الحمراء

هارون التوبي
فرع منح

خلود أ. محمد
فرع نزوى

نور العلوي
فرع البداية

عبدالله العدوي
فرع الخوض

سيف الرزيقي
فرع الغبرة

حمزة الحرملي
فرع نزوى

باسم الشيباني
فرع فرق الصناعية

راغب اللواتي
فرع دار األوبرا السلطانية

مازن الحتروشي
فرع الكورنيش

يحيى الفهدي
فرع جامعة السلطان قابوس

ماريا الجابري
فرع صحار

مشاعل الحبسي
فرع سمد الشأن

محمد اليحيائي
فرع البريمي

أحمد الحكماني
فرع مركز البهجة

هيثم الزيدي
فرع عبري الجبيل

البتول الخروصي
فرع البداية

أحمد السيابي
فرع سمائل

أمجد الحسني
فرع وادي الطائين

الهيثم العامري
فرع قلعة العوامر

راشد الحديدي
فرع السيب

ميرا النعيمي
فرع البريمي الشارع الرئيسي

مرتضى المعمري
فرع مرتفعات عبري

احمد الهوتي
فرع الخوض

مزنة سعود
فرع مدينة السلطان قابوس

سامي العوفي
فرع الرستاق

ريا الخنبشي
فرع مرتفعات صحم

الواثق التوبي
فرع الموالح

أبها السناني
فرع قريات

محمد الناصري
فرع سيتي سنتر

ميثاء البلوشي
فرع المصنعة

عمر الناعبي
فرع الحمراء

رثاث الشهومي
فرع الهيال

المنذر الصارخي
فرع سوق عبري

العنود المعمري
فرع الغشب

محمد عبدالله
فرع القرم

سارة أوالد ودير
فرع مركز البهجة

أمجد العوفي
فرع الرستاق

جنى آل عبدالسالم
فرع كورنيش صحم

ماجد الوشاحي
فرع الموالح

عبدالله الخروصي
فرع العوابي

محمد الخاطري
فرع الحمراء

شذى االسماعيلي
فرع صور العفية

عمار الكلباني
فرع الموالح

ريام الريامي
فرع الخوض

سيف ن. عثمان
فرع الدقم

مريم العلوي
فرع صور الشرية

فاطمة المهري
فرع سدح

حسن العجمى
فرع نخل

الخليل المعولي
فرع مركز البهجة

ربيع الكندي
فرع مرفع دارس

شاهين العلوي
فرع صور العفية

عيسى الرئيسي
فرع مدينة السلطان قابوس

حمد م. حمد
فرع العذيبة شارع 18 نوفمبر

س. الحارثي
فرع ميناء الفحل

نور العبري
فرع الحمراء

بنان الكلباني
فرع الخوض

حمد البوسعيدي
فرع بركاء

ذكرى الجعفري
فرع األشخرة

سانجانا س. كولكارني
فرع الخوير

فاطمة العجمي
فرع بطحاء هالل

سليم الحكماني
فرح محوت

عبد الرحمن الزدجالي
فرع الموالح

راكان البحري
فرع الوشيل

أحمد المزروعي
فرع العوابي

عدي الجابري
فرع سمائل

داود العامري
فرع قلعة العوامر

فاطمة الحبسي
فرع العامرات

جنان المعمري
فرع كورنيش صحم

أ. العدوي
فرع الحي التجاري جنوب

حمد العامري
فرع الحرس السلطاني العماني

عبدالله الكندي
فرع مرفع دارس

ت. آل سعيد
فرع مدينة السلطان قابوس

جنان البلوشي
فرع مدينة السلطان قابوس

ديفيد أ. كاليتون
فرع جامعة السلطان قابوس

مريم الصقري
فرع الخوض
م. الهنائي

فرع جامعة السلطان قابوس
زينب الجبوري

فرع الخوض
عمر الرواس

فرع جامعة السلطان قابوس
يوسف المعيني

فرع جامعة السلطان قابوس

سيف الشرجي
فرع جامعة السلطان قابوس

خلفان الحسني
فرع الرسيل

فيصل الهوتي
فرع الخوض

داود البلوشي
فرع المعبيلة الجنوبية

جمعة البلوشي
فرع جامعة السلطان قابوس

حاتم الرواحي
فرع جامعة السلطان قابوس

سعيد العامري
فرع المعبيلة الشمالية

منى الحكماني
فرع جامعة السلطان قابوس

معتز البلوشي
فرع جامعة السلطان قابوس

ع. الناعبي
فرع جامعة السلطان قابوس

بدرية العلوي
فرع جامعة السلطان قابوس

محمود السعيدي
فرع جامعة السلطان قابوس

نورين اشرات
فرع جامعة السلطان قابوس

علي البلوشي
فرع جامعة السلطان قابوس

شبيب البوسعيدي
فرع جامعة السلطان قابوس

فيصل البلوشي
فرع الخوض

فاليفتي ف. س.
فرع الرسيل

عصام البلوشي
فرع الخوض

عبد الرحمن النبهاني
فرع جامعة السلطان قابوس

فاطمة الربيعي
فرع الخوض

محمد الغافري
فرع جامعة السلطان قابوس

زكية الكندي
فرع الخوض

محمد الحراصي
فرع الخوض

سلطان الغيالني
فرع الحرس السلطاني العماني

فاطمة الرمحي
فرع سيتي سنتر

مريم النبهاني
فرع الموالح

غالية ك. محمد
فرع الموالح

حمد البريكي
فرع مركز البهجة

زوران ستوجانوفيتش
فرع سيتي سنتر
محمد علي أكبر
فرع برج الصحوة

خالد الفارسي
فرع الموالح

محمد البوصافي
فرع سيتي سنتر

عبدالله البرواني
فرع الموالح

علي الدغيشي
فرع السيب
ع. الفارسي
فرع الموج

س. العنقودي
فرع المكتب الرئيسي

دعاء العبري
فرع الموالح

باريش ك. ثاكار
فرع السيب

أحمد ب. نايف
فرع الموالح

ح. الجابري
فرع السيب

سيف الوهيبي
فرع السيب
خ. الجابري

فرع السيب

طاهر البحري
فرع برج الصحوة

منير البلوشي
فرع السيب

عبد الرزاق العجمى
فرع الموالح

هناء ت. تولبه
فرع السيب

هجران البوسعيدي
فرع السيب
ن. الرواحي
فرع السيب

عبد الحفيظ لحمري
فرع العذيبة شارع 18 نوفمبر

ناصر المقبالي
فرع السيب

ي. البوسعيدي
فرع الموالح
شبانة بيغم
فرع السيب

سامر ف. حسن
فرع سيتي سنتر

ناصر الكندي
فرع مركز البهجة
سعيد الراشدي

فرع العامرات
علياء التمتمي
فرع العامرات

أثمنال عبد الغفور
فرع المستشفى السلطاني

محمد الديري
فرع الغبرة

مروة البلوشي
فرع غالء

فايل الستمي
فرع الغبرة

هاري كرشنان ف. كونيكرش
فرع غالء الصناعية

م. فينكاترامان
فرع المستشفى السلطاني

يحيى الناعبي
فرع العامرات
ماريا س. رضا

فرع بوشر

ناصر الوهيبي
فرع العامرات
علي م. علي

فرع غالء
طارق البلوشي

فرع الغبرة
يحيى اللواتي

فرع الغبرة
هدى أبودية

فرع دوار العذيبة
صباح البهالني

فرع دوار العذيبة
سالم الشبلي
فرع العامرات

سليمان الشقصي
فرع بوشر

سعيد الغزالي
فرع قريات

أحمد الحنيني
فرع الغبرة

علي الهنائي
فرع الغبرة

صالح السناني
فرع قريات

انانثان فيدوسوارن
فرع غالء الصناعية

جيهان الهنائي
فرع الغبرة

سعيد أوالد ثاني
فرع الغبرة
ح. الكندي

فرع المستشفى السلطاني
سعيد الحبسي

فرع دوار العذيبة
إقبال البلوشي

فرع دوار العذيبة
خميس السيابي

فرع قريات
مريم الحضرمي

فرع العامرات

شريفة الحسني
فرع شاطئ القرم

سالم البحري
فرع الخوير

أسيل الطائي
فرع الخوير

أرشاد جميل
فرع الخوير
ع. اللواتي

فرع الصاروج
هشام الهاشمي

فرع الخوير 33
خ. الخروصي

فرع ميناء الفحل
زليخة س. خير الله
فرع شاطئ القرم

ناصر الجهوري
فرع الخوير 33

أ. اللواتي
فرع دار األوبرا السلطانية

عواطف المسكري
فرع شاطئ القرم

عادل الخروصي
فرع القرم

روبواال و شيراين
فرع الخوير

نوف الحارثي
فرع مدينة السلطان قابوس

علي اللواتي
فرع شاطئ القرم

ساهرة أ. علي
فرع القرم

محمد المدحاني
فرع الخوير 33

فرانسيس ج. بايرن
فرع دار األوبرا السلطانية

ناصر الحمحامي
فرع بيت الريم

ع. الراشدي
فرع ميناء الفحل

موسى ح. عبدالله
فرع بيت الريم

س. الحارثي
فرع ميناء الفحل

عزيزة الخصيبي
فرع الخوير 33
ناصر الجابري

فرع القرم
عبد الحميد الزكواني

فرع الخوير 33
أنيش ب. راهيمان

فرع الخوير 33
عزة الكندي

فرع الخوير
سالم المعولي

فرع الخوير
صالح س. عبد العزيز

فرع الخوير
لورانس ألفا

فرع مدينة السلطان قابوس
محمد اللواتي

فرع وادي الكبير
حسين اللواتي

فرع روي
راشد الخنجري

فرع روي
أنكت شارما

فرع روي
سعيد الوهيبي

فرع روي
ع. الزدجالي

فرع الحي التجاري

بنديجنفالي راجا انجير
فرع روي

ح. األغبري
فرع بيت حطاط

موروفاندا جي. تشنغاببا
فرع الحي التجاري جنوب

أ. المشرفي
فرع مسقط

أمين البلوشي
فرع الكورنيش

ع. الصباغ
فرع روي

سالم الزكواني
فرع روي

حمزة بوهرا
فرع الكورنيش

محمد  أ. مصطفى
فرع بيت حطاط

مريم الفهدي
فرع روي

ك. ر. سيجو
فرع الحي التجاري

سنكران أ. بادمانبهان
فرع وادي الكبير

ورثة موسى اللواتي
فرع الكورنيش
جابر الشريقي

فرع الوطية
ش. العجيلي

فرع الحي التجاري
ف. ب. سوزا

فرع بيت حطاط
سمير م. سامبت

فرع روي
حمد العرفاتي

فرع روي
م. ن. شريكاث

فرع الحي التجاري
ن. م. كاسبيكر
فرع بيت حطاط

راغافان بيالي
فرع روي

عمار الجمالي
فرع روي

خ. م. أيوب
فرع الحي التجاري

م. نافاس
فرع الحي التجاري جنوب

مصبح الريسي
فرع لوى

زهرة الشيدي
فرع مرتفعات صحم

محمد الشبلي
فرع سوق صحار

مراد البلوشي
فرع سوق صحار

عبدالله العبيداني
فرع سوق صحار
طاهر الفارسي

فرع سوق صحار
عيسى البندري

فرع صحار
حمدان الذهلي

فرع لوى
علي المعمري

فرع الهجاري
زهير العجمي
فرع الخضراء

خصيبة البادي
فرع كورنيش صحم

محمد ز. إقبال
فرع مرتفعات صحم

سعيد الشبلي
فرع صحار

موسى السعيدي
فرع كورنيش صحم

موزة البادي
فرع مرتفعات صحم

سالم الجابري
فرع فلج القبائل

هند السعيدي
فرع الخابورة

فاطمة المقبالي
فرع فلج القبائل

محمود الرواحي
فرع كورنيش صحم

محمد الكندي
فرع لوى

حليمة الذهلي
فرع لوى

حوراء الذهلي
فرع لوى

نواف الشعيلي
فرع صحار

أنصار علي
فرع مرتفعات صحم

عائشة المعمري
فرع لوى

غانجا س. لنجام
فرع صحار

ع. المعمري
فرع شناص

ع. القاسمي
فرع شناص

طاهر البلوشي
فرع صحار

حسن الشيزاوي
فرع صحار

صالح العجمى
فرع الثرمد

محمد الحارثي
فرع سوق بركاء

علي العبري
فرع الغشب

سونيثا بوناشان
فرع الملدة

رقية البلوشي
فرع الملدة

حمود الشرياني
فرع الغشب

أحمد السعدي
فرع الثرمد

خليفة الهاشمي
فرع السويق

سامي الفجراني
فرع الثرمد

غنيمة اليحمدي
فرع سوق بركاء

يحيى المنذري
فرع الغشب

زوينة العبري
فرع الرستاق

حسن المزروعي
فرع الثرمد

جايسون م. شيرا
فرع بركاء

سالم السالمي
فرع بطحاء هالل

أسامة عبد السالم
فرع الوشيل

حمد الخروصي
فرع السويق

مبارك الحراصي
فرع بركاء

إيمان الحراصي
فرع الغشب

خميس الدغيشي
فرع بركاء

ناصر الخاطري
فرع الغشب

ماجد الغافري
فرع الغشب

جميل المالكي
فرع بركاء

بيرليل ك. خالد
فرع بطحاء هالل

أحمد الجهوري
فرع بطحاء هالل
حفصة الفارسي
فرع سوق بركاء

شيخة الخليلي
فرع سوق بركاء
سيف الشكيلي

فرع الغشب
رفيعة الحمادي

فرع الملدة
حمود البلوشي
فرع سوق بركاء

علي النعيمي
فرع سوق بهالء

مبارك البوسعيدي
فرع أدم

خميس الخياري
فرع الحمراء

ع. الحضرمي
فرع نزوى

انتصار المغيري
فرع فرق

رحاب الشكري
فرع مرفع دارس

ناصر الهنائي
فرع بهالء

سليمان القمشوعي
فرع بهالء

رغموش الدرعي
فرع أدم

جمال الدين شيخ
فرع فرق

خديجة العبري
فرع بهالء

سالم الحوقاني
فرع فرق الصناعية

احمد السيفي
فرع فرق

محمد العدوي
فرع بهالء

وليد المحروقي
فرع أدم

ن. الجامودي
فرع نزوى

ف. البوسعيدي
فرع نزوى

سعيد الخليلي
فرع سوق بهالء
سالم المحروقي

فرع أدم
شيخة العبري

فرع بهالء

سالم العبري
فرع بهالء

شمسة العلوي
فرع فرق

سعيد الذهلي
فرع فرق

راشد الحرسوسي
فرع هيماء

حميد الهطالي
فرع أدم

مصطفى البوسعيدي
فرع أدم

سعود السالمي
فرع فرق

ب. العميري
فرع نزوى

شيخة القصابي
فرع فرق الصناعية

مهنا الريامي
فرع فرق

خولة العامري
فرع لزغ

غنية الوادي
فرع فنجاء

سلطان العامري
فرع قلعة العوامر
خميس الحضرمي

فرع سمائل
ورثة سليمان 

فرع إزكي
أحمد السليماني

فرع منح
مريم الهنائي

فرع سمائل
زكريا المعمري

فرع إزكي
سالم الوهيبي

فرع فنجاء
علي المحاربي

فرع سمائل
سعيد النبهاني

فرع سمائل
هالل الراشدي

فرع فنجاء

نصر السيابي
فرع لزغ

إسحاق العزري
فرع إزكي

محمد الحسيني
فرع لزغ

تهاني الرواحي
فرع سمائل

محمد الصقري
فرع سمائل

موزة الرحبي
فرع لزغ

خلفان الرواحي
فرع سمائل

س. الشريقي
فرع بركة الموز

سلطان البهالني
فرع إزكي

علي الحضرمي
فرع سمائل

حمد البوسعيدي
فرع سمائل

مهرة الرواحي
فرع فنجاء

ماجدة الوهيبي
فرع منح

هالل الصارمي
فرع سمائل

يوسف ز. حمد
فرع منح

سليمان الرواحي
فرع إزكي

إيمان العزري
فرع منح

عبدالله الغاوي
فرع إزكي

عبدالله البادي
فرع محضة

عبدالله الوهيبي
فرع البريمي الشارع الرئيسي

صالح الظهوري
فرع دباء البيعة
عبدالله الشحي

فرع خصب
علي المعمري

فرع البريمي
أحمد الشحي

فرع دباء البيعة
نهى الشحي

فرع خصب
علي الشحي

فرع دباء البيعة
سيف الشملي

فرع البريمي
محمد عبد الرزاق

فرع دباء البيعة

سينثيا زالديفار
فرع خصب

ليالي إ. حسن
فرع دباء البيعة
سالم المقبالي

فرع البريمي
فريد الحارثي
فرع البريمي

سعود النعيمي
فرع البريمي

سعيد الهنائي
فرع البريمي الشارع الرئيسي

محمد الظهوري
فرع خصب

محمد الكمزاري
فرع خصب

سعيد الفليتي
فرع خصب

سالم الهاشمي
فرع البريمي

محمد الراسبي
فرع البريمي الشارع الرئيسي

حمدة الرشيدي
فرع البريمي

عبدالله الشامسي
فرع البريمي

ماهره الشحي
فرع خصب

سليمان الشحي
فرع خصب

محمد الشحي
فرع دباء البيعة
فاطمة الشبلي

فرع البريمي الشارع الرئيسي
عبدالرحمن الكعبي

فرع البريمي الشارع الرئيسي
سلطان العامري

فرع البريمي الشارع الرئيسي
خديجة الزيدي

فرع البريمي

ب. المعمري
فرع عبري الجبيل

رفعت فاطمة
فرع مرتفعات عبري

س. الناصري
فرع الدريز

ه. المعمري
فرع عبري الجبيل

ص. القتبي
فرع عبري الجبيل

م. الجهوري
فرع سوق عبري

غباياشة اليعقوبي
فرع مرتفعات عبري

عبدالله الغساني
فرع مرتفعات عبري

أ. الكلباني
فرع عبري الجبيل

س. المعمري
فرع الهيال

نورة الصارخي
فرع مرتفعات عبري

أدهم الشندودي
فرع سوق عبري

م. العلوي
فرع عبري الجبيل

إ. اليعقوبي
فرع عبري الجبيل

ب. المعمري
فرع عبري الجبيل

م.  أ. محمد
فرع الدريز

منيرة العلوي
فرع ينقل

رحمة المكرشي
فرع الدريز

م. الفارسي
فرع ينقل
ع. البحري

فرع عبري الجبيل
أحمد الكلباني

فرع الدريز
هالل البحري

فرع الهيال
ن. العزري

فرع عبري الجبيل
سيف الحاتمي

فرع عبري العراقي
ف. اليعقوبي

فرع سوق عبري
عيسى البادي

فرع ينقل

ي. الهنائي
فرع عبري الجبيل
محمد الكلباني

فرع الهيال
س. الدرعي

فرع عبري الجبيل
حسينة المعمري

فرع الهيال
علي الكثيري

فرع صاللة شارع 23 يوليو
محمد أ. محمد

فرع صاللة شارع 23 يوليو
ص. ا. ا. ص.

فرع صاللة شارع 23 يوليو
م. المهري
فرع شليم

علي العمري
فرع صاللة الصناعية

أ. البطحري
فرع شليم

أنيتا س. مانكار
فرع عوقدين

سعيد المسهلي
فرع صاللة شارع 23 يوليو

شاجو األمكادافاث
فرع صاللة شارع 23 يوليو

حسام ي. كامل
فرع صاللة شارع 23 يوليو

حسن كشوب
فرع صاللة شارع 23 يوليو

عماد بيت فرج
فرع مرباط

ايهاب بيت سفيان
فرع صاللة شارع 23 يوليو

س. أ. حجيران
فرع ثمريت

أحمد المعشني
فرع السعادة

مشرف إجاز
فرع عوقدين

فايقة ف. مستهيل
فرع صاللة شارع 23 يوليو

طفول الحريزي
فرع عوقدين

فاروق و محجبين
فرع صاللة شارع 23 يوليو

نعيمه ج. رفاعي
فرع عوقدين

بخيت م. عتابي
فرع صاللة شارع 23 يوليو

خالد بيت فرج
فرع السعادة

سعيد بيت سعيد
فرع عوقدين

عبد الرحمن شاهين
فرع صاللة الصناعية

منى أ. سالم
فرع صاللة شارع 23 يوليو

أمل بيت مستهيل
فرع الدهاريز

محمد بيت سعيد
فرع عوقدين

شبيب ف. مسعود
فرع صاللة شارع 23 يوليو

طفول قطن
فرع عوقدين

جواد الكثيري
فرع صاللة شارع 23 يوليو

حميدة الحسني
فرع وادي الطائين

مسلم المحرزي
فرع سمد الشأن

ماجد السيابي
فرع وادي الطائين

ن. الحارثي
فرع المضيرب

جواهر السيفي
فرع إبراء

سعيد الغيالني
فرع بدية

زاهر الحجري
فرع بدية

محمود الرشدي
فرع سناو

مايا اإلسماعيلي
فرع سمد الشأن
سعود الشيذاني

فرع سناو
خالد الوهيبي

فرع إبراء
تركي النافع

فرع وادي الطائين
عبدالله الحجري

فرع بدية
شمسة الحارثي

فرع سمد الشأن
موسى السعدي

فرع وادي الطائين
تركية الحارثي

فرع سمد الشأن
حمد الدويكي

فرع إبراء
سلطان الحارثي

فرع سمد الشأن

علي العويسي
فرع بدية

منصور الراشدي
فرع سناو

موزة الحبسي
فرع سمد الشأن
سعيد الوهيبي

فرح محوت
سالم الزيدي

فرع سمد الشأن
محمد الرواحي

فرع سناو

سعيد المسكري
فرع إبراء

مسعود المسلمي
فرع سمد الشأن

فينسي ل. راج
فرع إبراء

س. النوفلي
فرع المضيبي

ورثة حمد الفارسي
فرع مصيرة

سعاد الصوافي
فرع سناو

نوال المقيمي
فرع صور

ثابت الزاري
فرع جعالن بني بو حسن

علوي المشايخي
فرع الكامل

ناصر الراشدي
فرع الكامل

زمزم المخيني
فرع صور العفية

علي السيابي
فرع صور العفية

مراد الصواعي
فرع جعالن بني بو حسن

شاغل الحربي
فرع صور

عبيد الزاري
فرع الكامل

جمعة المخيني
فرع صور

خالد الغيالني
فرع جعالن بني بو علي

رناس العلوي
فرع صور

مريم الفارسي
فرع صور الشرية
عامر المسروري

فرع جعالن بني بو حسن
محمد أ. حسين

فرع جعالن بني بو حسن
صالح العريمي

فرع صور الشرية
جواهر القاسمي

فرع صور
فاطمة الهاشمي

فرع جعالن بني بو علي
ماجد العلوي

فرع صور الشرية
حمد المشايخي

فرع جعالن بني بو علي

نعيمة السلطي
فرع صور الشرية
علي الشهيمي

فرع جعالن بني بو حسن
محمد الهاشمي
فرع صور الشرية
تاباش موهاجان

فرع األشخرة
عبدالله العريمي
فرع صور الشرية

ودودمياه ك. مياه
فرع صور الشرية

راشد الزرعى
فرع جعالن بني بو علي

خميس الجمري
فرع جعالن بني بو علي

سالم ر. عبدالله
فرع جعالن بني بو حسن

عبدالله الشكيلي
فرع جعالن بني بو حسن

محمد المخزومي
فرع سوق بركاء

ع. العامري
فرع شناص

جواهر الجنيبي
فرع أدم

نوفجوت باهردواج
فرع المستشفى السلطاني

أمارا سيتيبالي
فرع الخوير 33
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