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

الجائزة الكبرى الشهرية - ٥0٫000 ر.ع

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

جوائز الجوهر لتحويل الراتب - ٥00 ر.ع لمدة عام كامل )مخصصة للرواتب التي تزيد عن 1,000 ر.ع(

جوائز تحويل الراتب  - ٥00 ر.ع لمدة عام كامل )مخصصة للرواتب بين ٥00 ر.ع. - ٩٩٩ ر.ع(

جوائز حساب زينة للمرأة - 1٫000 ر.ع

جوائز حساب شبابي - 100 ر.ع

جوائز المحافظات - ٥00 ر.ع

س. الزرعي  -  فرع جعالن بني بو علي

حفيظة الرئيسي
فرع بيت حطاط

شنونه الطيواني
فرع بيت حطاط

فتحية الشحي
فرع خصب

ف. ماريس
فرع مسقط

امبرين ارفان
فرع المستشفى السلطاني

سليمة المالكي
فرع بركاء

شمسة المسروري
فرع جعالن بني بو حسن

ياسمين محمد
فرع الخوير

جينيفر بربوزا
فرع المستشفى السلطاني

عبير السالمي
فرع دوار العذيبة

جوائز حساب األطفال - 100 ر.ع

ي. النبهاني
فرع فرق

حمود الزدجالي
فرع وادي الكبير

رؤوف بالقاسم
فرع الوطية

علي الزدجالي
فرع الغبرة

س. الراشدي
فرع مسقط

أدولف ديزوزا
فرع وادي الكبير

محمد عمران
فرع الخوير

ا. البوسعيدي
فرع الموالح

ج. عبداألمير
فرع جبروة

محمد العبري
فرع الحمراء

نايف السلماني
فرع الدهاريز

افتخار أحمد
فرع روي الشارع الرئيسي

عبدالله النقبي
فرع سوق صحار

خليفة البوسعيدي
فرع سمد الشأن

شنين الرشيدي
فرع مرتفعات صحم

سلطان البكري
فرع الغشب

عدنان قباني
فرع إبراء

عبدالحسين تورابهاي
فرع الخوير

سلوى علي
فرع الخوير 33

عامر الحارثي
فرع سمد الشأن

علياء الحكماني
فرع الكامل

خميس البلوشي
فرع إزكي

هدى المعمري
فرع الدريز

عبدالرحيم البلوشي
فرع شناص

بدر الشحري
فرع طاقة

ا. الشعيلي
فرع سوق بهالء

سوجيث سورنجا
فرع الخوض

امل الراشدي
فرع بدية

ميمونه العلوي
فرع الدريز

عمر العريمي
فرع الخوير

ح. الجعفري
فرع األشخرة

نرجس جول محمد
فرع الحي التجاري

محمد الريامي
فرع إزكي

أجيت كومار ا.
فرع الشركات

صالح القاسمي
فرع شناص

عبدالله علي
فرع المكتب الرئيسي

محمد العزري
فرع إزكي

سعيد البلوشي
فرع صور الشرية

سعيد الحسني
فرع الصاروج

منهاج سيد
فرع صحار

عمر البوسعيدي
فرع الحرس السلطاني العماني

أحمد البلوشي
فرع سوق بهالء

حسين البلوشي
فرع بركاء

محمود الصبيحي
فرع الحرس السلطاني العماني

إبراهيم العيسائي
فرع جامعة السلطان قابوس

علي المسن
فرع سيتي سنتر

يعقوب الحاتمي
فرع مرفع دارس

سيفارمان مانيموتو
فرع الحي التجاري

سهيلة العبري
فرع الحمراء

ماهر المقبالي
فرع صحار

عزة الخروصي
فرع مرتفعات عبري

عبد الله الزرعي
فرع جعالن بني بو علي الجديد

اليقظان الراشدي
فرع سناو

المأمون الجهوري
فرع البداية

فيصل الجنيبي
فرع الدقم

ه. البلوشي
فرع العامرات

سليمان الخروصي
فرع المكتب الرئيسي

أسامة الشامسي
فرع الموج

مالك الغافري
فرع الدريز

محمد المعشري
فرع سمائل

علي الزدجالي
فرع فلج القبائل

غانم المالكي
فرع الحرس السلطاني العماني

محمد الشيباني
فرع نزوى

أميرة ناصر
فرع عبري الجبيل

أسعد درويش
فرع الخابورة

ريم البوسعيدي
فرع بوشر

سالم العيسائي
فرع صحار

خالد البوسعيدي
فرع سمد الشأن

أسامة الشكيلي
فرع الخابورة

سعيد الوهيبي
فرع بدية

فهم البوسعيدي
فرع الموالح

نبراس العامري
فرع إزكي

عبد الله الشامسي
فرع معسكر المرتفعة

صهيب االسماعيلي
فرع نزوى

محمد السلماني
فرع المعبيلة الصناعية

شهد المحروقي
فرع أدم

حسناء العزري
فرع األنصب

محمد الجرواني
فرع الموالح

حمد السناني
فرع الكامل

سلطان الزرعي
فرع األشخرة

غالب البداعي
فرع بطحاء هالل

عدنان المسكري
فرع األنصب

عدنان المعيني
فرع بيت الريم

محمد إبراهيم
فرع دباء البيعة

محمد البلوشي
فرع شناص

بثينة الجابري
فرع الدريز

يقظان الهنائي
فرع الرستاق

الجلندى البوسعيدي
فرع بركة الموز

أحمد البوسعيدي
فرع منح

أسامة السديري
فرع ينقل

سويد عبد الصمد
مركز خدمات روي

سالم السعدي
فرع الوشيل

س. الحبسي
فرع مسقط

آية البرام
فرع الخوير 33

محمد الشكيلي
فرع بطحاء هالل

مازن الكيومي
فرع الوشيل

سعيد الغزالي
فرع شاطئ القرم

أماني المقبالي
فرع الخضراء

فيصل سعيد
فرع جامعة السلطان قابوس

سليمان المسروري
فرع غالء

عبد العزيز الفارسي
فرع برج الصحوة

رانيا العبري
فرع الوشيل

عمر الهاشمي
فرع الكامل

فاطمة البادي
فرع ينقل

خالد البلوشي
فرع جعالن بني بو حسن

نصر العامري
فرع المعبيلة الجنوبية

بدور الرواحي
فرع إزكي

ر. العامري
فرع قلعة العوامر

جهينة الغداني
فرع جامعة السلطان قابوس

جاسم العيسائي
فرع جامعة السلطان قابوس

مسعود الناعبي
فرع المستشفى السلطاني

فهد سند
فرع عبري الجبيل

سالم البارحي
فرع الخضراء

شيخة البلوشي
فرع البريمي الشارع الرئيسي

الخطاب الشيباني
فرع عبري الجبيل

سناء العبري
فرع عبري الجبيل

قيس الريامي
فرع نخل

سالم المعشني
فرع صاللة شارع 23 يوليو

ماجد الجعفري
فرع األشخرة

الشهالء الرواحي
فرع إزكي

راشد الفالحي
فرع إبراء

سعيد الفرقاني
فرع بهالء

سامي الجامودي
فرع مرفع دارس

الياس االسماعيلي
فرع فرق

س. العامري
فرع برج الصحوة

خميس المقيمي
فرع الكامل

محمود الراشدي
فرع جامعة السلطان قابوس

أحمد الحاتمي
فرع عبري العراقي

ناهد الرواحي
فرع فرق الصناعية

سجاد اللواتي
فرع المعبيلة الجنوبية

علي السنيدي
فرع جعالن بني بو علي الجديد

أحمد الهنائي
فرع جامعة السلطان قابوس

صفا اللمكي
فرع الموالح

نصر البلوشي
فرع فرق الصناعية

أحمد االغبري
فرع نزوى

زينب العجمي
فرع لوى

جاسم السنيدي
فرع الدقم

عمران سعيد
فرع الخابورة

عنود القرطوبي
فرع الثرمد

جميل الشحي
فرع دباء البيعة

طالب البوسعيدي
فرع الخابورة

عمران القلهاتي
فرع صور الشرية

موسى وافد
فرع مدينة السلطان قابوس

سندس الذهلي
فرع العوابي

ريا الخنبشي
فرع مرتفعات صحم

شهال المالكي
فرع الغبرة

عبد الله الخروصي
فرع العوابي

علي الدغيشي
فرع السيب

نوف الشكيلي
فرع بركة الموز

شذى المعمري
فرع كورنيش صحم

محمد علي
فرع الغشب

الجوري العبري
فرع شناص

محمد العمري
فرع سمائل

ش. الراشدي
فرع بركة الموز

سالم محمد
فرع البريمي

وئام الصبحي
فرع مركز البهجة

بلقيس التوبي
فرع سمائل

جويرية البلوشي
فرع السيب

سامي الشكيلي
فرع الخوض

إبراهيم خليفة
فرع عبري العراقي

عائشة المحروقي
فرع إزكي

عائشة علي 
فرع صحار

عزام البلوشي
فرع صحار

فجر الفارسي
فرع المعبيلة الصناعية

األيهم الحنظلي
فرع بركة الموز

مهند الهنائي
فرع بهالء

حميد الحمدي
فرع ينقل

محمد المعمري
فرع الهجاري

مريم الشحي
فرع دباء البيعة

مروج األبروي
فرع صور الشرية

سليمان داوود
فرع لزغ

شيام الخروصي
فرع الموالح

الوالء السالمي
فرع نخل

ريم النعيمي
فرع البريمي الشارع الرئيسي

الواثق التوبي
فرع الموالح

ع. المعمري
فرع بركة الموز

إياد العريمي
فرع صور العفية

عبد الله الرمحي
فرع إزكي

خلفان الريامي
فرع العوابي

سند الريامي
فرع بركة الموز

ع. الشعيلي
فرع مسقط

م. الحضرمي
فرع قلعة العوامر

غال البلوشي
فرع شناص

إبراهيم وافد
فرع مدينة السلطان قابوس

سالم الراشدي
فرع الموالح

شمة الغيثي
فرع البريمي الشارع الرئيسي

عبد الله الشيزاوي
فرع سوق صحار

نوح الجهوري
فرع مدينة السلطان قابوس

حفصة الشماخي
فرع سوق بهالء

عادل الغالني
فرع صور الشرية

رزان الحمراشدي
فرع الوشيل

لمياء عثمان
فرع وادي الكبير

راكان اليحيائي
فرع ضنك

مريم نايف
فرع الهجاري

مروان الهاشمي
فرع الرستاق

عالء العبدلي
فرع منح

شفاء القصيمي
فرع نزوى

نور علي 
فرع صاللة شارع 23 يوليو

رهف الناصري
فرع سوق بركاء

بشار الصبحي
فرع فرق

اثيل المسمري
فرع ضنك

محمد السيابي
فرع الوطية

ريتال الهديفي
فرع سناو

مزنه سعود
فرع مدينة السلطان قابوس

سدين البلوشي
فرع فلج القبائل

عواطف الخنجري
فرع سوق بركاء

شما الصبحي
فرع وادي الكبير

زهرة البيماني
فرع الموالح

سالف الزدجالي
فرع الحي التجاري

فاطمة المجيني
فرع الثرمد

بسمة القصايبي
فرع بهالء

ريم ناصر
فرع صحار

محمد السعيدي
فرع الخابورة

ل. السعدي
فرع العامرات

سالم الحكماني
فرح محوت

سعيد العمري
فرع الدهاريز

خالد الخابوري
فرع ميناء الفحل

سعيد السالمي
فرع مرفع دارس

محمد البيماني
فرع الرستاق

تركي القريني
فرع الثرمد

ضحي العلوي
فرع ينقل

علي البلوشي
فرع سوق بركاء

س. العامري
فرع مسقط

منيرة الفليتي
فرع بركاء

الُملهم المالكي
فرع سوق بركاء

سارة الهنائي
فرع عبري العراقي

فاطمة الفارسي
فرع مصيرة

ر. الهاللي
فرع العذيبة شارع 18 نوفمبر

رحمة الخروصي
فرع الخوير 33

قاسم الشمخي
فرع كورنيش صحم

يامن االسماعيلي
فرع الموالح

غزال القريني
فرع البداية

فاطمة محمد 
فرع ميناء الفحل

ايان إيشان
األعمال المصرفية الخاصة وإدارة الثروات

غسق الحسني
فرع سوق بركاء

أحمد المعمري
فرع فلج القبائل

راشد مكتوم
فرع بطحاء هالل

آريام الفارسي
فرع ينقل

فيصل البلوشي
فرع سوق بركاء

علياء الفالحي
فرع ميناء الفحل

محمود الحتروشي
فرع جامعة السلطان قابوس

سليمان الشندودي
فرع جامعة السلطان قابوس

رحاب الهنائي
فرع جامعة السلطان قابوس

محمد محمود
فرع المعبيلة الشمالية

ع. الصارمي
فرع جامعة السلطان قابوس

ندى السمري
فرع الخوض

وليد البلوشي
فرع المعبيلة الجنوبية

جمعة اللواتي
فرع الرسيل

فاطمة البلوشي
فرع الخوض

محمود الفوري
فرع الحرس السلطاني العماني

مهاب الهنائي
فرع جامعة السلطان قابوس

أحمد البوسعيدي
فرع جامعة السلطان قابوس

طالل العبري
فرع جامعة السلطان قابوس

هيام البلوشي
فرع الخوض

عادل البلوشي
فرع المعبيلة الجنوبية

نبيلة الرئيسي
فرع الخوض

اسماء البوسعيدي
فرع المعبيلة الشمالية

س. الهدابي
فرع جامعة السلطان قابوس

س. البوسعيدي
فرع جامعة السلطان قابوس

م. الحبسي
فرع جامعة السلطان قابوس

أميرة البلوشي
فرع الخوض

موسى الرواحي
فرع جامعة السلطان قابوس

أمجد الرحبي
فرع جامعة السلطان قابوس

عماد العبري
فرع الخوض

سعاد الجهضمي
فرع جامعة السلطان قابوس

ع. محمد
فرع جامعة السلطان قابوس

عبد الله البوسعيدي
فرع الخوض

بيرينكوالم رامامرتي
فرع الرسيل

إبراهيم البوسعيدي
فرع جامعة السلطان قابوس

نبيلة البلوشي
فرع الخوض

ن. سروار 
فرع برج الصحوة

سعيد الرقيشي
فرع السيب

هادي العجمي
فرع السيب

محمد السيابي
فرع السيب

ناصر السناني
فرع الموالح

أحمد الرحبي
فرع الموالح

حنان العميري
فرع السيب

محمد عاطف
فرع مركز البهجة

موزة الهنائي
فرع مركز البهجة

زوينة خميس
فرع مركز البهجة

سالم السليمي
فرع سيتي سنتر

خالد البوسعيدي
فرع السيب

خالد الصالحي
فرع سيتي سنتر

س. الحارثي
فرع الموج

ن. الحبسي
فرع برج الصحوة

عامر الحارثي
فرع السيب

نور العطابي
فرع السيب

ناصر الكندي
فرع مركز البهجة

حسن الزدجالي
فرع السيب

ايمان الرئيسي
فرع مركز البهجة

محمد الحجري
فرع الموالح

ماجدة أحمد
فرع سيتي سنتر

منير البلوشي
فرع السيب

سعيد الشرجي
فرع العذيبة شارع 18 نوفمبر

نصرة العامري
فرع مركز البهجة

ماجد البيماني
فرع مركز البهجة

سعيد العامري
فرع السيب

م. الكاسبي
فرع الرميس

علي العبدلي
فرع السيب

ديبا رام
فرع الموالح

أماني النعماني
فرع بوشر

ش. الرواحي
فرع العامرات

إقبال البلوشي
فرع دوار العذيبة

س. العنقودي
فرع العامرات

س. الوهيبي
فرع العامرات

سعود المحروقي
فرع الغبرة

إبراهيم الجابري
فرع بوشر

ع. الناعبي
فرع العامرات

موسى البوسعيدي
فرع دوار العذيبة

أنور عالء الدين
فرع الغبرة

محمد عليم
مركز الخدمات غالء الصناعية

مدن موهان
فرع المستشفى السلطاني

عبد الله الراسبي
فرع دوار العذيبة

محمد الحجازي
فرع الغبرة

كمالجيت سينغ
فرع بوشر

أ. المعشري
فرع العامرات

م. الرواحي
فرع العامرات

بهاندي سوريانارايان
فرع دوار العذيبة

بدر الشرجي
فرع دوار العذيبة

سعود الحبسي
فرع الغبرة

إبراهيم الحبسي
فرع الغبرة

س. الحضرمي
فرع دوار العذيبة

علي الحنظلي
فرع قريات

سيف العبري
فرع دوار العذيبة

أ. البراشدي
فرع العامرات

علي الوهيبي
فرع قريات

موهان باليفاثوكال
فرع المستشفى السلطاني

مريم الحجري
فرع الغبرة

محسن المنذري
فرع دوار العذيبة

أمير إبراهيم
فرع الغبرة

محمد القاسمي
فرع الخوير

مسعود العلوي
فرع الخوير 33

محمود اللواتي
فرع ميناء الفحل

سالم الرواحي
فرع مدينة السلطان قابوس

علي العبري
فرع الخوير

ظفر ياسين
فرع الخوير 33

االء الشهورزي
فرع مدينة السلطان قابوس

شيخة البرواني
فرع ميناء الفحل

علي الشكيري
فرع مدينة السلطان قابوس

سانتوش دينكار
فرع القرم

فتحية البلوشي
فرع القرم

فاطمة الغزالي
فرع الخوير 33

ريا المعمري
فرع الصاروج

أنجانا آنا
فرع القرم

إسحاق المعمري
فرع القرم

أحمد ياسين
فرع الخوير 33

سامح حسن
فرع مدينة السلطان قابوس

عبد اللطيف الزدجالي
فرع الخوير

عبد الله الصخبوري
فرع مدينة السلطان قابوس

خالصة الرئيسي
فرع شاطئ القرم

شيماء الزادجالي
فرع افينيوز مول

خليل الندابي
فرع الخوير

زياد اليحيائي
فرع الخوير 33

جابر العامري
فرع الخوير

ابتسام الريامي
فرع ميناء الفحل

خليفة الدرعي
فرع بيت الريم

موزة المسكري
فرع الخوير

طالل المعمري
فرع القرم

محمد القصابي
فرع الخوير 33

إدريس اليحيائي
فرع الخوير 33

زكية عبد العزيز
فرع روي

عائشة العوفي
فرع روي

محمد أمين
فرع بيت حطاط

عبدالرزاق عبدالقادر
األعمال المصرفية الخاصة وإدارة الثروات

مصطفى اللواتي
فرع الحي التجاري

د. ناثالل
فرع جبروة

نارايانان سريرام
فرع الحي التجاري

سيد جاويد
فرع الحي التجاري

ز. البوسعيدي
فرع الحي التجاري جنوب

د. البلوشي
األعمال المصرفية الخاصة وإدارة الثروات

س. المسكري
فرع مسقط

تيجاس غوبتا
فرع الحي التجاري

علي الحبسي
فرع روي

شاال أمجد
فرع الحي التجاري

يسري الحارثي
فرع الحي التجاري

ديفاكار شيتي
فرع وادي الكبير

محمد اللواتي
فرع وادي الكبير

ياقوت العلوي
فرع وادي الكبير

كيشور كومار 
فرع روي الشارع الرئيسي

س. الحضرمي
فرع الحي التجاري جنوب

ف. الحمدي
فرع جبروة

ي. البلوشي
فرع مسقط

ع. الفارسي
فرع مسقط

راتان سينغ 
فرع روي

رشيد الرئيسي
فرع بيت حطاط

س. الهادي
فرع مسقط

أحمد السيابي
فرع الحي التجاري

زموردة الهاشلي
فرع روي

سليمان المقبالي
فرع الوطية

م. الحشار
فرع مسقط

فاطمة القرطوبي
فرع لوى

شيخة البريكي
فرع كورنيش صحم

سليمان المقبالي
فرع صحار

ناروتامبهاي هاريالل
فرع فلج القبائل

صفية حسن
فرع الخضراء

فاطمة الغيثي
فرع صحار

ناصر الرحيلي
فرع صحار

عبد الله البادي
فرع مرتفعات صحم

سلطان المقبالي
فرع صحار

عبد الله الشحي
فرع سوق صحار

سعيد الشبلي
فرع صحار

أحمد البلوشي
فرع لوى

فاطمة الجابري
فرع صحار

سعيد البداعي
فرع البداية

يوسف الظباري
فرع الخابورة

ماجد الصالحي
فرع مرتفعات صحم

سيف الريسي
فرع شناص

ساهيد كاردينجال
فرع صحار

أندريه سوارت
فرع فلج القبائل

عدنان الشرجي
فرع شناص

خلفان المقبالي
فرع شناص

فاطمة الغيثي
فرع فلج القبائل

ياسر الجهوري
فرع البداية

عيسى الشامسي
فرع سوق صحار

يعقوب الحوسني
فرع البداية

حمدان السناني
فرع كورنيش صحم

علي الشامسي
فرع شناص

حمدان الجهوري
فرع صحار

شوانه العنبوري
فرع صحار

راشد الكيومي
فرع البداية

موزة المزروعي
فرع السويق

سعيد الخايفي
فرع الغشب

خالد العبري
فرع الغشب

عبد الرحمن المياحي
فرع الرستاق

عبد الرحمن األيوبي
فرع بركاء

أحمد الشرياني
فرع الرستاق

راشد المزروعي
فرع السويق

محمد البلوشي
فرع الملدة

حميد الخاطري
فرع الغشب

خميس الدغيشي
فرع بركاء

محمد المالكي
فرع بطحاء هالل

أحمد الغافري
فرع الغشب

جميلة المبيحصي
فرع بركاء

ورثة محمد هالل
فرع بطحاء هالل

بدر الشيادي
فرع السويق

سعيد الرشيدي
فرع بركاء

فهد المزروعي
فرع الرستاق

سليمان الشكيلي
فرع الغشب

مروان الدهماني
فرع السويق

ناصر الكلباني
فرع الملدة

سيف العبري
فرع الغشب

هيثم توفيق
فرع الثرمد

سعود السيادي
فرع الرستاق

حمد السعدي
فرع بطحاء هالل

عبد الله العبري
فرع الملدة

سيف الرجيبي
فرع الوشيل

سليمان الخروصي
فرع العوابي

سليمان اليعربي
فرع الرستاق

براشانتا كومار
فرع سوق بركاء

علي الدهيني
فرع الملدة

سعود الفهدي
فرع نزوى

عبير الشقصي
فرع سوق بهالء

رشيدالي كوتا
فرع فرق الصناعية

عمرو المعمري
فرع نزوى

سمير العميري
فرع فرق الصناعية

ريا المقدمي
فرع سوق بهالء

هالل االسماعيلي
فرع فرق

سليمان القصابي
فرع سوق بهالء

محمد الطيواني
فرع فرق

عامر البطراني
فرع فرق

سليمان الهطالي
فرع الحمراء

أحمد الناعبي
فرع الحمراء

سليمان المفرجي
فرع بهالء

عبدالله الحراصي
فرع فرق

سعيد الحرسوسي
فرع هيماء

صالح القمشوعي
فرع سوق بهالء

سعود العبري
فرع فرق الصناعية

سيف الريامي
فرع نزوى

هالل الغالبي
فرع بهالء

زهران النبهاني
فرع فرق

سعيد الخروصي
فرع نزوى

عائشة السالمي
فرع فرق

سالم الراشدي
فرع فرق

نوره العبري
فرع الحمراء

بدور أمبو سعيدي
فرع نزوى

عائشة العبري
فرع الحمراء

علي القصابي
فرع بهالء

أيمن الجديدي
فرع سوق بهالء

أحمد الحوقاني
فرع فرق الصناعية

حمود القصابي
فرع فرق

س. العامري
فرع قلعة العوامر

أحمد الشرجي
فرع إزكي

يوسف الكعبي
فرع بركة الموز

أحمد الحراصي
فرع منح

فتحي الرواحي
فرع سمائل

عبد الله الحضرمي
فرع سمائل

محمد الهنائي
فرع سمائل

محمود الخروصي
فرع سمائل

ج. العامري
فرع قلعة العوامر

ح. الدغيشي
فرع بركة الموز

مبارك السيابي
فرع سمائل

ثريا السرحاني
فرع إزكي

سيف الندابي
فرع لزغ

آسيا الهاشمي
فرع إزكي

هيثم الراشدي
فرع إزكي

يوسف الحسيني
فرع فنجاء

م. العامري
فرع قلعة العوامر

ياسر محمد
فرع إزكي

سالم البوسعيدي
فرع إزكي

عبدالله الرواحي
فرع سمائل

علي العامري
فرع سمائل

سعود الريامي
فرع إزكي

خالد الدهيني
فرع إزكي

سعيد الصقري
فرع سمائل

محمد المخالدي
فرع سمائل

سيف الندابي
فرع فنجاء

هاجر الحضرمي
فرع سمائل

يعقوب الرقيشي
فرع إزكي

يوسف التوبي
فرع إزكي

نزيهة البوسعيدي
فرع منح

عبد القادر الكمالي
فرع دباء البيعة

خلفان الرشيدي
فرع البريمي

طارق العريمي
فرع البريمي

سالم الراشدي
فرع البريمي

سوما ستيفن
فرع خصب

عبد الله الغيثي
فرع البريمي الشارع الرئيسي

عارف السعدي
فرع دباء البيعة

خميس الخميساني
فرع البريمي الشارع الرئيسي

عبد السالم ابراهيم
فرع خصب

أحمد الشحي
فرع خصب

محمد عمر
فرع البريمي الشارع الرئيسي

عبد الله الشحي
فرع خصب

سعيد الشحي
فرع خصب

سيف الشبلي
فرع البريمي الشارع الرئيسي

بخشاد عبد الجبار
فرع البريمي

علي المعمري
فرع البريمي

جابد اقبال 
فرع البريمي الشارع الرئيسي

س. الكعبي
فرع محضة

سلطان الشامسي
فرع البريمي

علي البلوشي
فرع البريمي

عبد الله محمد
فرع البريمي

مسعود الخصيبي
فرع البريمي الشارع الرئيسي

ماجدة فخري
فرع البريمي

محمد العلوي
فرع البريمي

علي أحمد
فرع البريمي الشارع الرئيسي

عبد الله الكعبي
فرع البريمي

خليفة المعمري
فرع البريمي

وضحة موفق
فرع البريمي

محمد الشحي
فرع دباء البيعة

لطيفة الضهوري
فرع خصب

حمد اإلسماعيلي
فرع مرتفعات عبري

عبد الرحمن البادي
فرع سوق عبري

ح. الكلباني
فرع عبري العراقي

حمد الشامسي
فرع عبري الجبيل

ح. الخميساني
فرع ضنك

عمر البادي
فرع سوق عبري

إبراهيم المعمري
فرع عبري الجبيل

ح. العلوي
فرع ينقل

ف. اليعقوبي
فرع عبري الجبيل

فاطمة الكلباني
فرع الدريز

س. الفارسي
فرع ينقل

ز. المانعى
فرع ينقل

سعيد القتبي
فرع عبري الجبيل

نصرة الغافري
فرع عبري الجبيل

مصبح الكلباني
فرع عبري الجبيل

مختار الناصري
فرع الدريز

خ. الكلباني
فرع عبري الجبيل

ح. الخميساني
فرع ضنك

موزنة الجابري
فرع عبري الجبيل

وفاء المعمري
فرع عبري الجبيل

ع. البحري
فرع عبري الجبيل

ن. المزيهمي
فرع الدريز

سلطان الغافري
فرع الدريز

راشد الحاتمي
فرع عبري الجبيل

عبد الرحمن الشامسي
فرع الهيال

ماجد الكلباني
فرع عبري العراقي

م. وقاص
فرع ينقل

عائشة الهنائي
فرع سوق عبري

خ. الوائلي
فرع عبري الجبيل

ط. المنذري
فرع مرتفعات عبري

عيسى شماس
فرع صاللة شارع 23 يوليو

سعيد الكثيري
فرع عوقدين

سالم عامر
فرع طاقة

فاطمة المسهلي
فرع ثمريت

سالم السعيدي
فرع صاللة شارع 23 يوليو

ص. ا. ا. ص.
فرع صاللة شارع 23 يوليو

سالم العمري
فرع صاللة الصناعية

سامي الغساني
فرع عوقدين

سناء البرعمي
فرع سدح

أحمد البطحري
فرع السعادة

منيرة الهاللي
فرع طاقة

سالم مسلم
فرع المزيونة

أحمد جعبوب
فرع الدهاريز

منى الشنفري
فرع صاللة شارع 23 يوليو

ش. المرهون
فرع السعادة

سالم الكثيري
فرع صاللة شارع 23 يوليو

سعيد ثوار
فرع صاللة شارع 23 يوليو

س. مسعود
فرع طاقة

م. المعشني
فرع الدهاريز

أحمد مبخوت
فرع صاللة شارع 23 يوليو

أحمد الزوامري
فرع صاللة شارع 23 يوليو

غازي الرواس
فرع صاللة شارع 23 يوليو

محمد خليل
فرع شليم

محمد الحريزي
فرع ميناء صاللة

بخيت العمري
فرع عوقدين

سعيد الكثيري
فرع صاللة شارع 23 يوليو

جميلة جامع
فرع صاللة شارع 23 يوليو

سعيد العمري
فرع صاللة شارع 23 يوليو

لطيفة المقبالي
فرع صاللة شارع 23 يوليو

خليفة الخروصي
فرع صاللة شارع 23 يوليو

سليمان البدوي
فرع سمد الشأن

سعيد الهاشمي
فرع بدية

عبدالله الحسيني
فرع إبراء

حميدة الجوالنداني
فرع إبراء

أحمد الحجري
فرع بدية

زهراء الربخي
فرع إبراء

سيف الحبسي
فرع سمد الشأن

خليفة الحارثي
فرع سمد الشأن

امنة الرمحي
فرع سمد الشأن

سعيد الحارثي
فرع المضيرب

راشد العزري
فرع مصيرة

بدر االسماعيلي
فرع إبراء

المجد اليزيدي
فرع إبراء

عبيد السالمي
فرع إبراء

عمر الحسني
فرع سفالة إبراء

طالل الحارثي
فرع إبراء

نعمة الطوقي
فرع سفالة إبراء

شفيع العلم نور
فرع وادي الطائين

عامر الحارثي
فرع سمد الشأن

خ. السيابي
فرع وادي الطائين

محمود العامري
فرع سناو

مصبح السالمي
فرع إبراء

سالمة الحرسوسي
فرع سناو

أحمد الحارثي
فرع المضيرب

سعيد الشبلي
فرع سمد الشأن

سلطان الجابري
فرع سمد الشأن

حمد الراشدي
فرع سناو

سعيد الجابري
فرع سناو

محمد البلوشي
فرع بدية

مانع الوهيبي
فرع سناو

مريم المخيني
فرع صور العفية

خالد الجعفري
فرع األشخرة

منى الهاشمي
فرع الكامل

خالد السنيدي
فرع جعالن بني بو علي

بسمة العريمي
فرع صور العفية

سلمى العريمي
فرع صور الشرية

محمد السعدي
فرع جعالن بني بو علي

خميس السرحاني
فرع صور

سلوى الحسني
فرع جعالن بني بو حسن

ناصر الراسبي
فرع الكامل

شاهول حبيب الرحمن
فرع صور العفية

حمد سعيد
فرع جعالن بني بو علي

ذكاري العلوي
فرع صور

ناصر الهاشمي
فرع الكامل

صفية الهاشمي
فرع الكامل

عامر الهاشمي
فرع صور الشرية

حميد الراسبي
فرع الكامل

ماسي الشعيبي
فرع صور العفية

محمد المغيرفي
فرع صور

عائشة المشايخي
فرع جعالن بني بو حسن

راشد الجعفري
فرع األشخرة

ايوب العلوي
فرع جعالن بني بو علي

خميس الجعفري
فرع األشخرة

ناصر الحضرمي
فرع صور الشرية

انيس بوثيا
فرع جعالن بني بو علي

سعيد الحربي
فرع صور

فاطمة الشكيلي
فرع الكامل

هيثم سيد
فرع جعالن بني بو علي

مبارك الجنيبي
فرع جعالن بني بو علي

حسين الحسني
فرع جعالن بني بو حسن
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أسماء الفائزين بجوائز المزيونة الشهرية - يناير

 تهانينا!

عصام محمد
فرع صاللة شارع 23 يوليو

أحمد الخزيري
فرع بركاء

حمديه حامد
فرع الرستاق

أحمد السعدي
فرع الحرس السلطاني العماني

محمد الجنيبي
فرع أدم

ياسر الحضري
فرع الدهاريز

بيريا جاجناثان
فرع جعالن بني بو حسن

يحيى المعمري
فرع الخوير 33

س. فايد
فرع المضيبي

مشاعل اليحيائي
فرع البريمي الشارع الرئيسي


