
 جوائز المزيونة من بنك مسقط

مكانكم محفوظ
أسماء الفائزين بجوائز شهر أكتوبر

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

جوائز السحب الخاص بالعيد الوطني ٢0٢0  - ١0٫000 ر.ع

م. العمري
فرع صاللة شارع 23 يوليو

سالم اليحيائي
فرع المصنعة

عبدالله السليماني
فرع الخوض

محمد السعدي
فرع لوى

م. اللواتي
فرع الخوير

ن. المحروقي
فرع ميناء الفحل

س. الجابري
فرع مدينة السلطان قابوس

خ. النعيمي
فرع البريمي الشارع الرئيسي

س. الحرملي
فرع الرستاق

ع. البوسعيدي
فرع بركاء

م. البلوشي 
فرع الخوير

أ. عبد الله 
فرع سوق بهالء

خلفان السيابي
فرع لزغ

رقية الشريقي
فرع بهالء

محمد البيماني
فرع مركز البهجة

باسم العلوي
فرع صور الشرية

خصيبة البادي
فرع كورنيش صحم

محمد علي
فرع الصاروج

محمد المالكي
فرع الخوير

ح. العامري
فرع السيب

حمد الغداني
فرع قريات

رانغاناث ماريهالي
فرع المستشفى السلطاني

مريم الهنائي
فرع سمائل

أحمد باعقيل
فرع ميناء صاللة

بدر الزدجالي
فرع جبروة

عبد القادر الفارسي
فرع فلج القبائل

عبدالله الشيادي
فرع بطحاء هالل

عبد الرحمن امبوسعيدي
فرع فرق

خ. سعيد
فرع الغشب

خميس المخايبي
فرع األشخرة

مصعب الهنائي
فرع فرق الصناعية

محمد السيابي
فرع الخوير

عبد العزيز العلوي
فرع الخوض

دينا البوسعيدي
فرع مدينة السلطان قابوس

س. الزكواني
فرع ميناء الفحل

سويتي أوثوبو
فرع المستشفى السلطاني

درويش المالهي
فرع صحار

بدرية البلوشي
فرع الثرمد

هدى النعماني
فرع نزوى

محمد الرحبي
فرع لزغ

سعيد المندري
فرع عبري الجبيل

بدرية الفارسي
فرع بركاء

فخرية الجابري
فرع جعالن بني بو حسن

سيف الناعبي
فرع الموالح

راشد المالكي
فرع بركاء

جمال الوهيبي
فرع بيت حطاط

محمد الحربي
فرع جامعة السلطان قابوس

محمد البوسعيدي
فرع الخوير 33

مكتوم الحوسني
فرع الخوير 33

فيصل الدرمكي
فرع لوى

سليمان البادي
فرع ينقل

ابتسام الهاشمي
فرع العذيبة شارع 18 نوفمبر

محمد البلوشي
فرع الرسيل

إسماعيل الحاتمي
فرع الوشيل

علي العامري
فرع دوار العذيبة

عبد الله العبري
فرع فرق

محمد العبري
فرع الحمراء

نايف المعمري
فرع الغشب

قيس البلوشي
فرع العامرات

مبروك الهديفي
فرع السيب

مريم النعيمي
فرع البريمي

نهى مصطفى
فرع روي الشارع الرئيسي

شيخة الحوسني
فرع مرفع دارس

ع. البادي
فرع ينقل

زايدة البلوشي
فرع السيب

بدرية الرمحي
فرع الرستاق

أسماء الحوسني
فرع شناص

ش. الشكري
فرع سوق بهالء

جوخه الخنبشي
فرع الوشيل

هيفاء البلوشي
فرع المعبيلة الجنوبية

أ. الشبلي
فرع سوق صحار

ل. محمد
فرع ميناء الفحل

بدرية العبادي
فرع جامعة السلطان قابوس

جوخه المنذري
فرع روي

فاطمة البلوشي
فرع صحار

سيف الرزيقي
فرع الغبرة

محمد البداعي
فرع سمائل

أثير الواتي
فرع كورنيش صحم

خلفان  الرحبي
فرع العامرات

لؤي الكلباني
فرع الهيال

معتصم الدغيشي
فرع سوق بركاء

الخطاب الفارسي
فرع ينقل

أمجد الفوري
فرع الحرس السلطاني العماني

مازن الكيومي 
فرع الوشيل

حميد الزدجالي
فرع الرستاق

محمد البادي
فرع ينقل

جاسم الغزيلي
فرع قريات

أحمد اللواتي
فرع روي

إبراهيم اللويهي
فرع الغشب

فرح المسكري
فرع الموالح

زهران الربيعي
فرع جامعة السلطان قابوس

شهاب العيسائي
فرع صحار

أمين العوفي
فرع العوابي

أ. المعمري
فرع الخابورة

محمد الحكماني
فرع بركاء

سعود الحضرمي
فرع إزكي

بشير البوسعيدي
فرع جامعة السلطان قابوس

بشرى الرجيبي
فرع عبري العراقي

هيثم العامري
فرع المكتب الرئيسي

محمد المفرجي
فرع بهالء

بدور البحري
فرع جامعة السلطان قابوس

فاتك العلوي
فرع جامعة السلطان قابوس

خديجة محمد
فرع الدهاريز

هالل العلوي
فرع ينقل

راشد السعيدي
فرع البداية

أحمد البوسعيدي
فرع السويق

أيمن المحروقي
فرع قلعة العوامر

اشواق العبدلي
فرع المعبيلة الجنوبية

حراء الغافري
فرع المحج

أحمد المبيحصي
فرع سوق بركاء

محمد العجمي
فرع جامعة السلطان قابوس

أسعد البلوشي
فرع صحار

ز. الخروصي
فرع برج الصحوة

يوسف السيابي
فرع قريات

وليد الرحبي
فرع إبراء

هيثم كشوب
فرع السعادة

محمد الكلباني
فرع عبري الجبيل

الحارث البلوشي
فرع الخضراء

ريان البوسعيدي
فرع مدينة السلطان قابوس

كوثر الجهوري
فرع صحار

سيف المحفوظي
فرع الغشب

سامي العامري
فرع قلعة العوامر

خليفة الحضرمي
فرع الدقم

ج. المنذري
فرع بركة الموز

أسامة الحديدي
فرع فرق الصناعية

زهرة العجمي
فرع بطحاء هالل

فاطمة الشبلي
فرع صحار

جنى المعمري
فرع الغشب

بالعرب البدري
فرع الرميس

ريا الخنبشي
فرع مرتفعات صحم

معن الحسني
فرع جبروة

تاليا الحضرمي
فرع الغبرة

سعيد الصوافي
فرع الموج

عبد الله الشندودي
فرع عبري العراقي

سالم الحكماني
فرح محوت

حمد محمد
فرع العذيبة شارع 18 نوفمبر

م. علي
فرع القرم

رهف الخالدي
فرع البداية

يوسف حبيب
فرع الكورنيش

هالل الزاري
فرع عبري العراقي

ث. حارب
فرع مدينة السلطان قابوس

شهاب الفارسي
فرع سوق بركاء

علي الريامي
فرع الخوير

ماجد الغافري
فرع شافع

هزاع البلوشي
فرع عبري العراقي

ر. المعشري
فرع مسقط

ا. البوعلي
فرع ميناء الفحل

حمد الفارسي
فرع صور العفية

محمد الخميسي
فرع الخضراء

شهد الحضرمي
فرع قلعة العوامر

حمده الفطيسي 
فرع شناص

محمد السلماني
فرع نخل

رهف السليمي
فرع إزكي

نوف الهنائي
فرع الوشيل

حسناء سهيل
فرع السعادة

زياد المعمري
فرع الدريز

أحمد الرزيقي
فرع قريات

علي الوهيبي
فرح محوت

خالد الراسبي
فرع جعالن بني بو علي

علي الشامسي
فرع البريمي الشارع الرئيسي

محمد الدهيني
فرع سمائل

س. الحبسي
فرع برج الصحوة

طيف الندابي
فرع سمائل

عمار الكلباني
فرع الموالح

جنى ال عبد السالم
فرع كورنيش صحم

ابتهال الجلبوبي
فرع السويق

س. العامري
فرع ميناء الفحل

عبدالله البوسعيدي
فرع منح

اليزن الكلباني
فرع الهيال

مسعود الحضرمي
فرع منح

فاطمة العجمي
فرع لوى

عمر الرزيقي
فرع قريات

أصيله الدفاعي
فرع سمائل

نوف النيري
فرع قريات

سلطان الكعبي
فرع محضة

خليفة البوسعيدي 
فرع المعبيلة الشمالية

عامر البلوشي
فرع جامعة السلطان قابوس

خليل أحمد 
فرع المعبيلة الصناعية

خليفة الجابري
فرع جامعة السلطان قابوس

نجم التيمامي
فرع الخوض

زليخة البراشدي
فرع الخوض

علي العامري
فرع المعبيلة الشمالية

شاكر البلوشي
فرع الخوض

شمسة الذهلي
فرع المعبيلة الشمالية

مها البلوشي
فرع الخوض

سعيد االسماعيلي
فرع جامعة السلطان قابوس

مريم المعولي
فرع جامعة السلطان قابوس

فيصل االسماعيلي
فرع جامعة السلطان قابوس

صالح الفوري
فرع المعبيلة الشمالية

علي السيابي
فرع الخوض
أبا صموئيل 
فرع الرسيل

محمد الحراصي
فرع جامعة السلطان قابوس

ماهر اليوسفي
فرع المعبيلة الشمالية

هيام البلوشي
فرع الخوض

مجد سليمان 
فرع الحرس السلطاني العماني

سالم الخايفي
فرع جامعة السلطان قابوس

منى الصراخي
فرع جامعة السلطان قابوس

أحمد الريامي
فرع جامعة السلطان قابوس

عبد العزيز مرهون
فرع جامعة السلطان قابوس

ميعاد اللواتي
فرع الخوض

محمد الّشامسي 
فرع جامعة السلطان قابوس

المعتز الشكيلي
فرع جامعة السلطان قابوس

فيصل محمد
فرع جامعة السلطان قابوس

هانم رمضان 
فرع الخوض

إبراهيم البكري
فرع جامعة السلطان قابوس

زفانغ وانغ
فرع سيتي سنتر

حبيب الرحمن 
فرع السيب

أ. الهاشمي
فرع الموالح
ن. راجبوت

فرع الموالح
ديفياني نارايان 

فرع المكتب الرئيسي
أ. باعمر 

فرع برج الصحوة
ت. زانغ

فرع الرميس
محمد البيماني

فرع مركز البهجة
ص. السالمي

فرع المكتب الرئيسي
مريم المعولي

فرع السيب
ش. الشرجي 

فرع العذيبة شارع 18 نوفمبر
ط. البرواني
فرع الموالح

ي. عبد الرحيم 
فرع برج الصحوة

ع. الزدجالي
فرع الموالح
س. نجيب 

فرع العذيبة شارع 18 نوفمبر
م. العوفي

فرع مركز البهجة
ي. العامري

فرع مركز البهجة

عبد الله البلوشي
فرع السيب
ح. القصابي
فرع الموالح

محمد الحرملي
فرع مركز البهجة

خلفان الحسني
فرع السيب

فيصل القناعي
فرع سيتي سنتر

ا. الكندي
فرع الموالح
ع. البلوشي 

فرع برج الصحوة
ف. الشحي

فرع الموالح
أ. البوسعيدي

فرع الموالح
طاهر الرئيسي

فرع السيب
موزة السالمي

فرع مركز البهجة
محمد العميري

فرع السيب
جهينة الرئيسي
فرع سيتي سنتر

حمود الحارثي
فرع العامرات

سوريش كومار
فرع الغبرة

س. أحمد
فرع غالء الصناعية
عيسى السليماني

فرع الغبرة
سالم الشبلي
فرع العامرات

شيخة الشبلي
فرع العامرات
علي البلوشي

فرع قريات
دانتي بال نارفوا

فرع غالء
أحمد الجردانى

فرع الغبرة
حمود المحروقي

فرع الغبرة
إقبال البلوشي

فرع دوار العذيبة
فراس العامري

فرع غالء الصناعية
سلطان البطاشي

فرع قريات
رحمة الحربي

فرع العامرات

ناريش تشاندرا 
فرع غالء الصناعية

حسين أحمد
فرع الغبرة

اشيش باكيرا 
فرع غالء الصناعية

أحمد الجرداني
فرع دوار العذيبة

أحمد الحبسي
فرع دوار العذيبة

خالد البلوشي
فرع دوار العذيبة
سانتوش كومار 

فرع المستشفى السلطاني
مبارك الحسني

فرع الغبرة
فاطمة الهنائي

فرع دوار العذيبة
صني كوتي 

فرع المستشفى السلطاني

مايا البرواني
فرع الغبرة

ميمونة خميس 
فرع العامرات
نصر الكاسبي

فرع بوشر
سعود المحروقي

فرع الغبرة
بهاء عبد الهادي

فرع غالء الصناعية

أميمة الهنائي
فرع الغبرة

محمد الوهيبي
فرع مدينة السلطان قابوس

أشوك ماتياس
فرع الخوير

إبراهيم العبري
فرع مدينة السلطان قابوس

سعيد المعني
فرع مدينة السلطان قابوس

إيمان العصفور
فرع الصاروج
محمد شريف

فرع مدينة السلطان قابوس
سميحة الغافري

فرع الخوير 33
أ. البوسعيدي

فرع القرم
هالل البلوشي
فرع بيت الريم

هيمانت كوتياال 
فرع الخوير

ساجر أدموني 
فرع بيت الريم
سالم العامري
فرع بيت الريم

م. االسماعيلي
فرع ميناء الفحل

 ف. عبدالعزيز
فرع القرم

أميت كومار
فرع ميناء الفحل

باسم الكيالي
فرع الخوير

أحمد المقبالي
فرع الصاروج

ش. إسماعيل
فرع الخوير

م. الحيدري 
فرع الخوير

س. البراشدي
فرع الخوير

م. ال عبدالطيف
فرع الخوير

شذى المسكري
فرع مدينة السلطان قابوس

عمار السليماني
فرع بيت الريم

س. دينكار
فرع القرم

م. المهري
فرع ميناء الفحل
أحمد اوالد ثاني

فرع الخوير

س. األغبري
فرع دار األوبرا السلطانية

علي العبري
فرع المحج

شيخان الهاللي
فرع الخوير
ع. الوردي

فرع ميناء الفحل
طاهر شبير

فرع روي الشارع الرئيسي
جمعة المرزوقي
فرع بيت حطاط

حمد الوهيبي
فرع بيت حطاط
عباس العصفور

فرع روي
 ع. البوسعيدي

فرع الحي التجاري
ليمبادري تاكوري
فرع وادي الكبير

سيف العرفاتي
فرع بيت حطاط

م. القرطوبي
فرع الحي التجاري جنوب

ش. أغراوال
فرع الحي التجاري جنوب

ع. السالمي
فرع الحي التجاري

أشيش ديهراج الل 
فرع وادي الكبير

عبد الله حسام
فرع وادي الكبير

بينكي أوليفيا
فرع وادي الكبير

ع. الصباغ
األعمال المصرفية الخاصة وإدارة الثروات

عادل السعدي
فرع وادي الكبير

سعاد جعفر
فرع جبروة
ك. أشرف 

فرع مسقط
ي. الشيباني

فرع الحي التجاري
حفيظة الرئيسي
فرع بيت حطاط

خليل أحمد
فرع وادي الكبير

ح. الرحبي
فرع الحي التجاري جنوب

عامر الحارثي
فرع بيت حطاط

حرمل القويطعي
فرع بيت حطاط

عبد الرحمن الرئيسي
فرع روي

ك. دارميش
فرع الحي التجاري

ج. عبدالمهدي
فرع روي

م. كمال
فرع الحي التجاري

جايش فيالس
فرع وادي الكبير

إ. ريجينا
فرع الحي التجاري

ورثة  ح. حمود 
فرع مسقط

بدرية القطيتي
فرع الخابورة

فضيلة السديري
فرع مرتفعات صحم

حمدان الجهوري
فرع صحار

أحمد النعيمي
فرع الخابورة
أمل الزيدي

فرع كورنيش صحم
م. الكشري

فرع سوق صحار
مجد الصالحي

فرع مرتفعات صحم
موزة المطروشي

فرع شناص

منال البوسعيدي
فرع صحار

حسن المعمري
فرع لوى

سيف السعدي
فرع الخضراء

ف. الشيزاوي
فرع سوق صحار

غسان الربيعي
فرع فلج القبائل

أمل الشيدي
فرع مرتفعات صحم

منى العزري
فرع صحار

غصن آل مكتوم
فرع صحار

عبد الناصر محمد
فرع شناص

خميس السعيدي
فرع مرتفعات صحم

أسعد الحوسني
فرع الخابورة

سمية البلوشي
فرع مرتفعات صحم

هالل المعمري
فرع الخابورة

درويش الرئيسي
فرع لوى

ياسر القطيطي
فرع الهجاري

راشد المعمري
فرع مرتفعات صحم

محمد الجهوري
فرع صحار

محمد المعمري
فرع مرتفعات صحم

كريمة السالمي
فرع البداية

شاهد إسالم
مركز خدمات صحار

سيف الوشاحي
فرع شناص

خالد الريسي
فرع شناص

زيانة الحراصي
فرع الغشب

مال الله الحمداني 
فرع سوق بركاء

خالد السعدي
فرع الملدة

مبارك البسام
فرع الرستاق
لبنى الهنائي
فرع المصنعة

خميس الغافري
فرع الغشب

فتحية البلوشي
فرع المصنعة

محمود العجمي
فرع السويق

نافع العامري
فرع بركاء

عباس العجمي
فرع السويق

لطيفة المقبالي
فرع الرستاق

ناصر البلوشي
فرع بركاء

محمد النبهاني 
فرع الرستاق

حمد البلوشي
فرع بطحاء هالل

عبدالله العبري
فرع الملدة

أحمد الخميسي
فرع الثرمد

حمد السعدي
فرع بطحاء هالل

موزة  راشد
فرع بركاء

حنان الحراصي
فرع بركاء

سيف المالكي
فرع بركاء

ورثة محمد هالل
فرع بطحاء هالل
عبدالله الحاتمي

فرع الرستاق
أحمد الحضرمي

فرع نخل
سعيد الحراصي

فرع بركاء
مصعب اللمكي

فرع السويق
سالم الجابري

فرع سوق بركاء
مسعود الحاتمي

فرع الغشب
عبدالله السعدي

فرع السويق
عبد الله المنذري

فرع الغشب
الوليد السيابي

فرع سوق بركاء

علي السليماني
فرع فرق

ناصر السعدي
فرع فرق الصناعية

علي الشعيلي
فرع أدم

علي الجنيبي
فرع فرق

عبد العزيز الحوقاني
فرع نزوى

أزهر العبري
فرع الحمراء

حمد النبهاني
فرع فرق

محمود النبهاني 
فرع فرق

خليفة المفرجي
فرع فرق الصناعية

سالم جابر 
فرع قرن العلم
سعيد الذهلي

فرع فرق
الوليد المحروقي

فرع أدم
محمد السيفي

فرع مرفع دارس
محمد الشقصي

فرع بهالء
ا. الشعيلي

فرع سوق بهالء
عبد الله العبري

فرع فرق الصناعية
محمد أنور 

فرع أدم
فايزة اليعربي

فرع مرفع دارس
ورثة خلفان الراشدي

فرع مرفع دارس
أحمد الريامي

فرع نزوى

بثينة السيابي
فرع نزوى

خلف العبري
فرع الحمراء
ه. الجديدي

فرع سوق بهالء
منى العبري

فرع نزوى
عبد الله الهاشمي
فرع فرق الصناعية

مصعب الـتوبي
فرع فرق

عزة الفارسي
فرع فرق

سعيد الـتوبي
فرع فرق الصناعية

أ. االسحاقي
فرع فرق

ماجد الناعبي
فرع الحمراء

هدى الريامي
فرع إزكي

عبد الملك خلف 
فرع إزكي

إدريس العامري
فرع إزكي

هدى العامري
فرع إزكي

خليفة الشامسي
فرع فنجاء

علي الشامسي
فرع فنجاء
ع. بشيري

فرع بركة الموز
ورثة محمد الرواحي

فرع سمائل
سمير السيابي

فرع فنجاء
محمد النعماني

فرع شافع
محمد فتحي
فرع سمائل

ناصر الندابي
فرع لزغ

تحية الحضرمي
فرع سمائل

محسن الرواحي
فرع إزكي

سالم الرقيشي
فرع إزكي

يعقوب المندري
فرع منح

سمية خلفان
فرع فنجاء

يحيى الدغيشي
فرع سمائل

حمود الـتوبي
فرع إزكي

ناصر الريامي
فرع إزكي

صفية الريامي
فرع إزكي

مبروك الرقيشي
فرع إزكي

رندة الدربولي
فرع إزكي

محمود الرقيشي
فرع إزكي

سالم الرواحي
فرع سمائل

جمعة الحضرمي
فرع إزكي

زيانه الجابري
فرع سمائل

سيف الندابي
فرع فنجاء

أنور الراشدي
فرع إزكي

أيمن الـتوبي
فرع إزكي

هالل الشامسي
فرع البريمي

سعيد الناصري
فرع البريمي الشارع الرئيسي

محمد الشحي
فرع دباء البيعة
صفية الشحي

فرع خصب
فاطمة الدرعي

فرع البريمي الشارع الرئيسي
حمود السعدي

فرع البريمي الشارع الرئيسي
حمدان الكعبي

فرع البريمي الشارع الرئيسي
حمد الشحي

فرع خصب
أحمد المهري

فرع البريمي
خديجة النقبي

فرع البريمي الشارع الرئيسي
بدرية البداوي

فرع خصب
خليفة الشحي

فرع دباء البيعة
عامر العميري

فرع البريمي الشارع الرئيسي
معتصم محمد

فرع البريمي الشارع الرئيسي

سالم الشبلي
فرع البريمي

موزة الكندي
فرع البريمي
فؤاد داود 

فرع البريمي الشارع الرئيسي
محمد الشحي 
فرع دباء البيعة
موزة المقبالي 

فرع البريمي
سعيد الفليتي

فرع خصب
عماد الدين مرزوق 

فرع دباء البيعة
أحمد الشحي

فرع خصب
حصة الكعبي

فرع محضة
رحمة العريمي

فرع البريمي الشارع الرئيسي

محمد النعيمي
فرع البريمي

عبدالله الكعبي
فرع البريمي

أحمد الشحي
فرع خصب

سعيد الشحي
فرع خصب

منى العيسائي
فرع البريمي الشارع الرئيسي

سعيد الخنبشي
فرع البريمي

راجفان فيرسماي
فرع مرتفعات عبري

سعد الشكري
فرع سوق عبري
فاطمة الغالبي
فرع سوق عبري

س. السامري
فرع عبري الجبيل
محمد الكلباني

فرع مرتفعات عبري
خ. الشندودي

فرع عبري الجبيل
عبد الله العلوي
فرع عبري الجبيل

أحمد البحري
فرع الدريز

أ. الفارسي
فرع ينقل

م. المرشودي
فرع ينقل

هالل المقراشي
فرع عبري الجبيل

س. الزيدي
فرع ينقل

ن. الهنائي
فرع عبري الجبيل

م. الصوافي
فرع سوق عبري

إ. السديري
فرع ينقل

ش. الغريبي
فرع عبري الجبيل

س. العزيزي
فرع ضنك

ه. الغافري
فرع الدريز

خليفة الهنائي
فرع عبري الجبيل
طارق المجرفي

فرع عبري العراقي
إبراهيم الدرعي

فرع عبري الجبيل
و. العبري

فرع سوق عبري
عبدالله شيخان

فرع مرتفعات عبري
ن. العلوي
فرع ينقل

س. الفارسي
فرع ينقل

خ. الغاربي
فرع عبري العراقي

سهيل ظافر 
فرع عبري الجبيل

موزة الكلباني
فرع الهيال

م. الفارسي
فرع ينقل

خالد الغافري
فرع عبري العراقي

فاطمة محمد
فرع صاللة شارع 23 يوليو

فيليت الراشدي
فرع صاللة شارع 23 يوليو

ساتانا سعيد
فرع السعادة
نور الشحري
فرع الدهاريز
نادر العبري

فرع الدهاريز
مسلم الكثيري

فرع صاللة شارع 23 يوليو

عالء الفرحان
فرع عوقدين

سيرغي بليخانوف
فرع صاللة شارع 23 يوليو

زينب باعمر
فرع السعادة

فائقة بيت مستهيل
فرع صاللة شارع 23 يوليو

زمزم العمري
فرع ميناء صاللة

ص. ا. ا. ص.
فرع صاللة شارع 23 يوليو

ناصر البلوشي
فرع السعادة
علي العوضي

فرع صاللة شارع 23 يوليو
ماجيغا جاغان

فرع صاللة شارع 23 يوليو
ع. مبخوت
فرع شليم

سعيد سهيل
فرع السعادة
أحمد سالم 
فرع عوقدين
بارفيندر كاور

فرع صاللة شارع 23 يوليو
سعيد العمري

فرع طاقة
محمد تبوك
فرع عوقدين

نعمان عبد الحق
فرع السعادة

مسلم المعشني
فرع طاقة

أحمد محمد
فرع صاللة شارع 23 يوليو

سالم الكثيري
فرع صاللة شارع 23 يوليو

علي الشنفري
فرع صاللة شارع 23 يوليو

مسلم المطرفي
فرع مرباط

محمد مسن 
فرع ثمريت

سعيد المشايخي
فرع طاقة

عبدالله العوضي
فرع السعادة

موسى البراشدي
فرع سناو

سعيد المشايخي
فرع إبراء

جوخه المنجي
فرع إبراء

خليفة البوسعيدي 
فرع سمد الشأن

حمود النوفلي
فرع سمد الشأن
فاطمة الحبسي
فرع سمد الشأن
فيصل السعدي

فرع مصيرة
محمد الجلنداني

فرع إبراء

حمد الحبسي
فرع سمد الشأن
صبحى السالمي
فرع سمد الشأن

شيخة الحارثي
فرع سمد الشأن

خلفان البداعي
فرع سمد الشأن

حميد الحارثي 
فرع إبراء

هالل العريمي
فرع مصيرة
مثنى أحمد

فرع سفالة إبراء
خالد الحسني

فرع وادي الطائين
أحمد النهدي

فرع إبراء
سالم الحجري

فرع بدية

خالد المسكري
فرع إبراء

أحمد الحارثي
فرع المضيبي

جون لوك 
فرع بدية

عبد العزيز الزدجالي
فرع الدقم

ماهفوز الرحمن
فرع سناو

سالم الرزيقي
فرع وادي الطائين

سالم الحكماني
فرح محوت

سلطان البوسعيدي
فرع المضيبي

نزير أحمد
فرع سمد الشأن
عبدالله المنجي

فرع إبراء
سليمان المنجي

فرع إبراء
عبد الله الخليلي

فرع إبراء
محمد علي

فرع جعالن بني بو علي
أسماء االسماعيلي

فرع صور الشرية
سلمى المشرفي

فرع صور
علي المشرفي

فرع صور الشرية
جاسم العزري
فرع األشخرة

عبد العزيز المشرفي
فرع الكامل

محمد الحكماني
فرع جعالن بني بو حسن

يوسف الكاسبي
فرع جعالن بني بو علي

علي الغيالني
فرع صور الشرية

عبد الله الشهيمي
فرع جعالن بني بو حسن

أحمد المشرفي
فرع صور العفية

عبد الله ال حموده
فرع جعالن بني بو علي

عامر الهاشمي
فرع الكامل

شيخة الراسبي
فرع الكامل

سالم الشعيبي
فرع صور الشرية
خميس السعدي

فرع جعالن بني بو علي
راشد الشماخي 

فرع جعالن بني بو حسن
سالم العامري

فرع صور
جمعة المخيني

فرع صور الشرية
الشيبه الحكماني

فرع الكامل

حمد الجعفري
فرع األشخرة

راشد الغيالني
فرع جعالن بني بو علي

تركي السنيدي
فرع جعالن بني بو علي الجديد

عبد الله الراسبي
فرع الكامل

مريم الهاشمي
فرع الكامل

سالم الجعفري
فرع األشخرة

عبد الله العريمي
فرع صور الشرية
سالم المديلوي

فرع صور
بدرية المطروشي

فرع صور الشرية
محمد الجعفري

فرع األشخرة

عمر الزبيدي
فرع معسكر المرتفعة

ف. الشكيلي
فرع المكتب الرئيسي

سمية الوهيبي
فرع روي الشارع الرئيسي

عبد المقتدر سيد
فرع دوار العذيبة

علي البادي
فرع ضنك
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ع. العطار
فرع سوق صحار

محمد العمبوري
فرع صحار

ربيع السليمي
فرع سمائل

يوكسل يلماز
فرع الغبرة

س. محمد
فرع السيب

راشد الشكيلي
فرع الرستاق

ي. العلوي
فرع الدريز

ج. سينكوكان
فرع دار األوبرا السلطانية

نرجس عابيدي
فرع مدينة السلطان قابوس

أس. أ
فرع الحي التجاري

ع. العبري
فرع الخوض

م. العبيداني
فرع سوق صحار

امنة البدواوي
فرع شناص

ح. مسن
فرع ثمريت

م. رفيق الله
فرع سوق بركاء

ت. تشو
فرع الموالح

أمل زاهر
فرع جامعة السلطان قابوس

ح. الوهيبي
فرع الصاروج

إلتيفات الذهبي
فرع العامرات

س. الحميدي
فرع روي

سليم حسن
فرع الدريز

زكريا الجلنداني
فرع لزغ

عبد الله االغبري
فرع الخوض

ح. الريامي
فرع دار األوبرا السلطانية

أحمد الشريف
فرع عبري الجبيل

ش. الجعفري
فرع األشخرة

ز. القصابي
فرع سوق بهالء

ن. المعمري
فرع صور الشرية

حسين فرزلي
فرع بيت الريم

عزة الجابري
فرع بوشر

ع. السنيدي
فرع جعالن بني بو علي

س. الحتروشي
فرع صور الشرية

أ. الشبلي
فرع مسقط

س. الرزيقي
فرع مسقط

شاهدة بيغم
فرع العامرات

محمد النصيب
فرع صور

أحمد البوسعيدي
فرع جامعة السلطان قابوس

علي الشيدي
فرع كورنيش صحم

مازن الشرياني
فرع الرستاق

م. الفزاري
فرع شاطئ القرم

لطيفة األنصاري
فرع بوشر

ن. الساعي
فرع المكتب الرئيسي

م. الريامي
فرع روي

مريم العلي
فرع صحار

ف. اللواتي
فرع الحي التجاري جنوب

خ. الجهوري
فرع السويق

ع. القلهاتي
فرع صور

س. الخاطري
فرع الرستاق

خ. البادي
فرع البريمي الشارع الرئيسي

عائشة البلوشي
فرع صحار


