
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

جوائز حساب األطفال - 100 ر.ع

خ. أيوب
فرع دار األوبرا السلطانية

نجيب الحارثي
فرع ميناء الفحل

م. الحبسي
فرع جامعة السلطان قابوس

خالد العلوي
فرع بهالء

باتيل جاديفجي
فرع الغبرة

م. المنجي
فرع الخوض

سعيد الحوقاني
فرع فرق

هالل البوسعيدي
فرع القرم

سالم الرواحي
فرع مدينة السلطان قابوس

س. الناصري
فرع مسقط

عزيز الحضرمي
فرع نزوى

إبراهيم آل إبراهيم
فرع صاللة شارع 23 يوليو

م. الغافري
فرع الدريز

علي المرشدي
فرع مرتفعات صحم

فايزة العصفور
فرع الصاروج

صالح العجمي
فرع وادي الكبير

راشد المعمري
فرع مرتفعات صحم

مظفر الوهيبي
فرع الخوير

ع. الكلباني
فرع الموالح

سعيد الوهيبي
فرع بيت حطاط

شيخة المقبالي
فرع شناص

أسماء الشبلي
فرع صحار

خالد البوسعيدي
فرع سوق بركاء

جوخة الهاشمي
فرع بدية

شيخة القطيطى
فرع الخابورة

محفوظة الفارسي
فرع جامعة السلطان قابوس

طارق العلوي
فرع البريمي

أماني الذهلي
فرع الحمراء

غ. المهري
فرع الدهاريز

حمدان الشماخي
فرع عبري الجبيل

ماسكرنهاس أوين
فرع وادي الكبير

فتحية الفارسي
فرع صور

يونس ليبي
فرع صاللة شارع 23 يوليو

سميره الرئيسي
فرع وادي الكبير

أحمد الهاشمي
فرع سمائل

ع. الكحالي
فرع الهجاري

سعد الحراصي
فرع ميناء الفحل

عبدالله األنصاري
فرع بيت الريم

محمود الهنائي
فرع بهالء

منى الغيالني
فرع البريمي الشارع الرئيسي

أحمد الهطالي
فرع الوشيل

المثنى الهنائي
فرع الموالح

محمد الجنيبي
فرح محوت

علي البدواوي
فرع شناص

سعد سيف
فرع الثرمد

شذى الحنظلي
فرع بركة الموز

علياء المجيني
فرع الثرمد

فهم البوسعيدي
فرع الموالح

محمد الشيذاني
فرع جامعة السلطان قابوس

محمد زين
فرع بيت حطاط

خلود خالد 
فرع بوشر

ريان الحضرمي
فرع بوشر

وليد الذهلي
فرع بهالء

سميرة العامري
فرع المعبيلة الشمالية

شهاب العامري
فرع الموالح

هاشم العبري
فرع الموالح

سلمى الهادي
فرع العامرات

تسنيم السعدي
فرع المعبيلة الجنوبية

سلمى السعيدي
فرع الدريز

خالد العامري
فرع لوى

اسعد الهنائي
فرع الموالح

مازن الراشدي
فرع جامعة السلطان قابوس

خديجة المعمري
فرع صحار

محمد اليحيائي
فرع بهالء

أحمد المجرفي
فرع الهيال

محمد الحكماني
فرع جعالن بني بو علي

عدنان اليحيائي
فرع السويق

نورة الرواس
فرع جامعة السلطان قابوس

أحمد العميري
فرع دوار العذيبة

أحمد الخميسي
فرع السويق

أروى المسلمي
فرع سناو

علي الحسيني
فرع جامعة السلطان قابوس

يوسف الحكماني
فرع الكامل

عمار الفارسي
فرع السويق

علي الدرعي
فرع أدم

مهند الحتروشي
فرع صور الشرية

سالم اوالدثاني
فرع بركة الموز

عبد الله النبهاني
فرع مرفع دارس

عبدالرحمن الوهيبي
فرع العامرات

زينب اليحيائي
فرع سوق بركاء

شهد الحوقاني
فرع الخوض

ذكرى السعدي
فرع األنصب

ع. العمري
فرع الدهاريز

س. المشرفي
فرع قلعة العوامر

عمار السيابي
فرع الرسيل

سارة العبري
فرع الحمراء

ر. الريامي
فرع قلعة العوامر

سارة الزكواني
فرع بركة الموز

راشد الشبلي
فرع صحار

خلود البوسعيدي
فرع نزوى

م. السيابي
فرع الرميس

فاطمة الوهيبي
فرع ميناء الفحل

محمد البوسعيدي
فرع جامعة السلطان قابوس

أيوب الرواحي
فرع سناو

محمود الرمحي
فرع الرستاق

عبدالرحمن المبسلي
فرع السيب

ماهر الجابري
فرع روي الشارع الرئيسي

نصيب المحروقي
فرع برج الصحوة

عمر الغافري
فرع الخوير

شهد البوسعيدي
فرع السيب

تهاني الدغيري
فرع فرق الصناعية

عبد الله الناصري
فرع بهالء

مآثر السيابي
فرع سمائل

أحمد الفاغري
فرع الرستاق

ليث الهنائي
فرع عبري الجبيل

وعد المعمري
فرع لوى

عبدالله البلوشي
فرع مركز البهجة

علي المعمري
فرع الهيال

شيخة البوسعيدي
فرع جامعة السلطان قابوس

أبو سلطان خورشيدول العلم
فرع الثرمد

نسيبة السيابي
فرع سمائل

اليقظان الشيباني
فرع أدم

عائشة الحجري
فرع بدية

محمد المعمري
فرع صاللة الصناعية

بشار الهنائي
فرع الحمراء

عمار اللمكي
فرع بطحاء هالل

سالم الخضوري
فرع جعالن بني بو علي

خالد الخنبشي
فرع صحار

أزهر الوهيبي
فرع العامرات

محمد اليحيائي
فرع البريمي

الجلندى المغيري
فرع مرفع دارس

صالح الغيثي
فرع سوق صحار

عمر الكعبي
فرع البريمي الشارع الرئيسي

أحمد البلوشي
فرع صحار

المؤيد العبري
فرع الحمراء

عبدالله الوهيبي
فرع األشخرة

إبراهيم الرشيدي
فرع سوق بركاء

إسراء القلهاتي
فرع صور الشرية

عبدالله المخيني
فرع صور

دالل الفارسي
فرع المحج

مآثر محمد
فرع روي

عبدالرحمن العبري
فرع الحمراء

تركي الغيثي
فرع جامعة السلطان قابوس

عمر الحضرمي
فرع فرق الصناعية

سيف العامري
فرع صور الشرية

اريام المعمري
فرع عبري الجبيل

عبدالعزيز اليعقوبي
فرع بطحاء هالل

سعيد الحراصي
فرع فرق

إبراهيم البوسعيدي
فرع فرق الصناعية

خالد الحضرمي
فرع سمائل

سالم السالمي
فرع نخل

يوسف الذهلي
فرع العوابي

وسن الرواحي
فرع السيب

فاطمة السيابي
فرع لزغ

ليال المعولي
فرع الخوير 33

ريم الهنائي
فرع الرستاق

ميثاء البلوشي
فرع المصنعة

المختار المسكري
فرع الغبرة

خالد البريكي
فرع بطحاء هالل

غال الكلباني
فرع الدريز

الحسين المقبالي
فرع سوق صحار

يوسف العبري
فرع الملدة

س. الجنيبي
فرع منح

موده الخروصي
فرع العوابي

علي آل حميد
فرع الخوير

صفية الفهدي
فرع مرفع دارس

عمار الكلباني
فرع الموالح

سارة الرواحي
فرع سناو

مهرة الهنائي
فرع العامرات

نور اجاز سيد
فرع الحي التجاري جنوب

فاطمة الفارسي
فرع مصيرة

حبيب العجمي
فرع صحار

سارة التوبي
فرع إزكي

ريناد الزكواني
فرع سمد الشأن

داوود الخاطري
فرع سوق بهالء

س. الحبسي
فرع دار األوبرا السلطانية

محمود الجابري
فرع روي الشارع الرئيسي

عبدالله الخروصي
فرع العوابي

اليازية السعدي
فرع المصنعة

أية الجنيبي
فرع صاللة شارع 23 يوليو

مؤيد العوفي
فرع بهالء

المزمل الجديدي
فرع سوق بهالء

علي البرعمي
فرع الهجاري

سالم الحارثي
فرع سفالة إبراء

فاطمة المطروشي
فرع شناص

عبدالله البلوشي
فرع سوق بركاء

سليمان العجمي
فرع كورنيش صحم

لجين الوهيبي
فرع الوطية

األمين الشملي
فرع ينقل

ريم البلوشي
فرع سوق عبري

األيهم العمري
فرع إزكي

جاسم السعدي
فرع الخضراء

ريتاج الرواحي
فرع بوشر

محمد الشكيلي
فرع لزغ

مريم بني عرابة
فرع الحرس السلطاني العماني

أمجد الزدجالي
فرع صور العفية

ريا الخنبشي
فرع مرتفعات صحم

مترف الجهوري
فرع صحار

محمد الدهيني
فرع المصنعة

محمد الوهيبي
فرع العامرات

مريم الهاشمي
فرع أدم

أمل الحارثي
فرع الخوير

محمد المحروقي
فرع الخوض

فيروز السعيدي
فرع مدينة السلطان قابوس

سارة علي 
فرع مركز البهجة

علي الجابري
فرع البريمي

عمر الناعبي
فرع الحمراء

سعيد البلوشي
فرع قريات

عبد الله علي
فرع صحار

فيصل البلوشي
فرع سوق بركاء

مرام الكلباني
فرع الخوض

سليمان الوهيبي
فرع األنصب

طيف الندابي
فرع سمائل

ن. آل سعيد
فرع مدينة السلطان قابوس

حمود الحارثي
فرع العامرات

منار الخاطري
فرع الحمراء

هبه الحوسني
فرع الخابورة

حليمة الرئيسي
فرع المعبيلة الجنوبية

غال الغيالني
فرع صور العفية

عبدالملك بدر
فرع الخضراء

محمد المالكي
فرع بركاء

سليمان البلوشي
فرع سوق صحار

ايان آشان
األعمال المصرفية الخاصة وإدارة الثروات

مريم البلوشي
فرع بيت الريم

كوثر الصبحي
فرع نزوى

محمد الخميسي
فرع الخضراء

محمد الدهيني
فرع سمائل

نور الدين السالمي
فرع مرفع دارس

ا. البوسعيدي
فرع فرق

محمد البلوشي
فرع سوق صحار

مريم المعيني
فرع البريمي الشارع الرئيسي

فاطمة الزهراء العبدلي
فرع المكتب الرئيسي

وديم العامري
فرع معسكر المرتفعة

حسين العبري
فرع الوطية

مريم المالكي
فرع بركاء

ر. الحضرمي
فرع الرميس

ماجد العريمي
فرع صور العفية

ُيمن الكثيري
فرع صاللة شارع 23 يوليو

رقية الفهدي
فرع مرفع دارس

م.العامري
فرع قلعة العوامر

معن الحسني
فرع جبروة

أيوب اسطنبولي
فرع الموالح

حور الخابوري
فرع الخوير 33

محمد جين علم
فرع العامرات

فهد الكندي
فرع صحار

بشار القاسمي
فرع سمائل

عواطف الخنجري
فرع سوق بركاء

غزال الشعيلى
فرع فرق الصناعية

محمود الفارسي
فرع السويق

أروى الحجري
فرع بدية

عبدالله الغريبي
فرع المعبيلة الشمالية

عبدالرحيم البلوشي
فرع المعبيلة الشمالية

بدر السيابي
فرع المعبيلة الجنوبية

حسين العميري
فرع جامعة السلطان قابوس

أصيلة البلوشي
فرع المعبيلة الشمالية

يسرى الهاشمي
فرع جامعة السلطان قابوس

سليمان المعمري
فرع جامعة السلطان قابوس

ناصر البلوشي
فرع جامعة السلطان قابوس

سيف الدغيشي
فرع الرسيل

ميني ماثيو
فرع جامعة السلطان قابوس

حمد النوفلي
فرع جامعة السلطان قابوس

يوسف الحوسني
فرع جامعة السلطان قابوس

موزة المنجي
فرع الخوض

أسعد السيفي
فرع جامعة السلطان قابوس

عقيلة محمد
فرع جامعة السلطان قابوس

عواطف اليحيائي
فرع الخوض

مازن المعيني
فرع المعبيلة الشمالية

حنان المقبالي
فرع جامعة السلطان قابوس

ناصر العدوي
فرع المعبيلة الشمالية

عيسى الرحبي
فرع جامعة السلطان قابوس

يوسف الجابري
فرع المعبيلة الجنوبية

عبدالله العريمي
فرع الخوض

عدنان الكندي
فرع جامعة السلطان قابوس

محمد المقبالي
فرع جامعة السلطان قابوس

أمير محمد
فرع جامعة السلطان قابوس

شيخة الجساسي
فرع واحة المعرفة

حميدة العامري
فرع الخوض

مانع الهنداسي
فرع الحرس السلطاني العماني

سالم العبري
فرع جامعة السلطان قابوس

وائل الهطالي
فرع الخوض

خلفان العامري
فرع السيب

س. الكيومي
فرع برج الصحوة

فايز اليوسفي
فرع السيب

سليمان الناعبي
فرع السيب

خلفان النعماني
فرع العذيبة شارع 18 نوفمبر

سيد ذي حق
فرع الموج

حمود الحسني
فرع مركز البهجة

ه. المياحي
فرع الموالح

خلفان البوسعيدي
فرع مركز البهجة

م. العبيداني
فرع المكتب الرئيسي

أحمد العامري
فرع السيب

محمد شهزاد
فرع سيتي سنتر

ديفيا موهنداس
فرع العذيبة شارع 18 نوفمبر

عالمجير عبدالصابر
فرع مركز البهجة

دالل الهنائي
فرع السيب

خ. السيابي
فرع الموالح

حمد الراشدي
فرع السيب

سارة اليعقوبي
فرع مركز البهجة

م. اليزيدي
فرع الموالح

انجا امنكايجيل
فرع سيتي سنتر

جريشان كوزيبيالي
فرع مركز البهجة

محمد العبري
فرع السيب

حمد الظاهري
فرع مركز البهجة

محمود البلوشي
فرع السيب

الوليد الكيومي
فرع مركز البهجة

محمود البوسعيدي
فرع السيب

سالم العامري
فرع السيب

خالد الفارسي
فرع مركز البهجة

شاه يوغيش
فرع مركز البهجة

س. الحارثي
فرع الموالح

سهيل أفضل
فرع قريات

محمد إلياس
فرع الغبرة

سيف الحارثي
فرع العامرات

عائشة الدرمكي
فرع غالء

محمد الزكواني
فرع بوشر

هالل اإلسماعيلي
فرع دوار العذيبة

ويلسون كايوس
فرع دوار العذيبة

أنيسة الحوسني
فرع األنصب

داوود الحسني
فرع الغبرة

غيان بوديك
فرع دوار العذيبة

مسعود الهاشمي
فرع األنصب

ناصر الكاسبي
فرع العامرات

بيتومب بوشبا
فرع غالء الصناعية

محمد الشماخي
فرع قريات

زوينة البطاشي
فرع قريات

فوزية العلوي
فرع بوشر

بدر البوسعيدي
فرع دوار العذيبة

كوشال دينش 
فرع غالء

راشد الشكيلي
فرع دوار العذيبة

محمد السهالني
فرع الغبرة

ب. العبيدي
فرع الغبرة

فيالرومان كاسترو 
فرع المستشفى السلطاني

منى الشيدي
فرع األنصب

محمد الحرزي
فرع غالء

ريا الحسني
فرع الغبرة

مسعود الحضرمي
فرع دوار العذيبة

يونس الرقادي
فرع بوشر

توماس الكسندر
فرع دوار العذيبة

راماناهلي راما 
فرع دوار العذيبة

أنور البطاشي
فرع دوار العذيبة

ناصر الشعيلي
فرع ميناء الفحل

أسعد الخصيبي
فرع ميناء الفحل

س. البوسعيدي
فرع ميناء الفحل

مصعب الفرعي
فرع بيت الريم

حميد المعمري
فرع القرم

زفر ياسين
فرع الخوير 33

ديفيد تانيوس
فرع الصاروج

سعيد الكندي
فرع الخوير

ساجدة سجواني
فرع الصاروج

ناصر المسكري
فرع شاطئ القرم

عبدالغفور البوسعيدي
فرع مدينة السلطان قابوس

راشد عبدالله
فرع ميناء الفحل

جوخة المعمري
فرع ميناء الفحل

ياسر الزكواني
فرع الصاروج

ج. الهنائي
فرع دار األوبرا السلطانية

راميه محمد
فرع الخوير 33

سلطان الحارثي
فرع الخوير

جمال المحروقي
فرع الخوير

ه. حسن 
فرع دار األوبرا السلطانية

حفيظة الرئيسي
فرع الخوير

اليقظان المنذري
فرع الخوير

فينود رامان
فرع القرم

نوال الكندي
فرع ميناء الفحل

محمد الكندي
فرع الخوير 33

ياسر العجمي
فرع الخوير

حمدان اليحمدي
فرع القرم

آمنة الرئيسي
فرع الخوير 33

عبدالعزيز العريمي
فرع شاطئ القرم

خليفة المسكري
فرع مدينة السلطان قابوس

صديقة جعفر
فرع شاطئ القرم

زينب ناجواني
فرع روي

مؤيد البلوشي
فرع روي

هارون سليم
فرع وادي الكبير

جورو راغافيندران
فرع الحي التجاري

علي الفارسي
فرع روي

حمد فياض
فرع وادي الكبير

نسيم فاطمة أزهر
فرع وادي الكبير

كونهي محمد 
فرع روي

بوعمارة ابراهيمي 
فرع روي

مريم الفهدي
فرع روي

علي البلوشي
فرع الحي التجاري

مجتبى الموسوي
فرع وادي الكبير

أحمد القواسمي
فرع وادي الكبير

ر. الخابوري
فرع الحي التجاري

ي. البوسعيدي
فرع روي

علي الرحبي
فرع بيت حطاط

منتصر الريامي
فرع وادي الكبير

عبدالرحمن البايض
فرع روي الشارع الرئيسي

بالل جميل
فرع الحي التجاري

سكينة عبدالحسين
فرع روي

عمر الغزالي
فرع الحي التجاري

عبدالحميد البلوشي
فرع بيت حطاط

معن الرواحي
فرع روي

منى الهاشمي
فرع الحي التجاري

م. البلوشي
فرع مسقط

امينة محمد
فرع روي الشارع الرئيسي

ن. البوسعيدي
فرع روي

خليفة الحاتمي
فرع بيت حطاط

ف. سلطان
فرع مسقط

ع. اسحاق
فرع مسقط

عصام الجابري
فرع فلج القبائل

علي الوشاحي
فرع شناص

اصيلة ال عبدالسالم
فرع كورنيش صحم

طواح المقبالي
فرع سوق صحار

برديب جنيشن
فرع صحار

حمود الحوسني
فرع الخابورة

يوسف المزروعي
فرع صحار

راشد العيسائي
فرع البداية

رايا الخنبشي
فرع مرتفعات صحم

مريم الذهلي
فرع لوى

خميس المقبالي
فرع صحار

عائشة الوشاحي
فرع شناص

سوسن اليعقوبي
فرع الخابورة

نورة العبري
فرع شناص

هزاع المعمري
فرع لوى

محمد البدواوي
فرع شناص

طالب البلوشي
فرع سوق صحار

عامر السعيدي
فرع مرتفعات صحم

علي المقبالي
فرع صحار

خالد الصالحي
فرع الخضراء

خالد السعيدي
فرع الخابورة

سليمان السعيدي
فرع مرتفعات صحم

علي البلوشي
فرع شناص

محمد القرطوبي
فرع شناص

سعيد الريسي
فرع لوى

هاشم النقبي
فرع سوق صحار

خليفة السعيدي
فرع مرتفعات صحم

خالد البلوشي
فرع شناص

انور السعيدي
فرع كورنيش صحم

محمد المعمري
فرع مرتفعات صحم

صالح الريامي
فرع الرستاق

ثريا الغافري
فرع الرستاق

بدر السعدي
فرع الملدة

سليمان الهنائي
فرع الرستاق

نجية الريسي
فرع الملدة

سالم السيابي
فرع الوشيل

ورثة جمعة البلوشي
فرع سوق بركاء

ش. الهاشمي
فرع بطحاء هالل

حمود المبيحصي
فرع بركاء

عبدالله الذهلي
فرع الغشب

دنيش هالدر
فرع الرستاق

حسن المزروعي
فرع الثرمد

سعيد المقبالي
فرع السويق

مسعود الندابي
فرع بركاء

راشد العدوي
فرع الغشب

حنان السعدي
فرع الملدة

خميس البلوشي
فرع الملدة

بدر الريامي
فرع سوق بركاء

عبدالله السيابي
فرع سوق بركاء

خميس الدغيشي
فرع بركاء

سعيد الحكماني
فرع المصنعة

عبدالله الهاشمي
فرع بركاء

امينة الصواعي
فرع الوشيل

ح. السعدي
فرع بطحاء هالل

جمال الخروصي
فرع العوابي

احمد الطويرشي
فرع السويق

نبهان الخروصي
فرع العوابي

سعيد البدري
فرع بركاء

أحمد الحراصي
فرع الملدة

علي الرشيدي
فرع الملدة

شاهر الدرعي
فرع أدم

محمد العوفي
فرع بهالء

بجاد الفهدي
فرع فرق

هالل البوسعيدي
فرع فرق

عبدالله الشريقي
فرع فرق الصناعية

سالم الهاشمي
فرع نزوى

األزهر الحميمي
فرع بهالء

محمد الدرعي
فرع أدم

ناصر العثماني
فرع بهالء

كمال السابقي
فرع سوق بهالء

فهد الشعيلي
فرع فرق الصناعية

عمر منير
فرع هيماء

رباح أمبوسعيدي
فرع نزوى

أزهر الهاشمي
فرع نزوى

حمد الراشدي
فرع أدم

عيسى أمبوسعيدي
فرع فرق

سليمان الهنائي
فرع بهالء

خلف الصبحي
فرع نزوى

عامر شاه خان
فرع أدم

محمد الوردي
فرع بهالء

خلفان الحضرمي
فرع فرق الصناعية

الريم الهاشمي
فرع أدم

مشعل الريامي
فرع نزوى

ورثة عدنان
فرع فرق

سعيد الحرسوسي
فرع هيماء

سالم عبدالله
فرع نزوى

محمد رياض
فرع أدم

سالم الحضرمي
فرع فرق الصناعية

طالل حمد
فرع بهالء

سعيد الجامودي
فرع نزوى

حميد العامري
فرع إزكي

ناصر الريامي
فرع إزكي

خليفة الهدابي
فرع فنجاء

يحيى العامري
فرع فنجاء

خميس الرواحي
فرع إزكي

ز. العامري
فرع قلعة العوامر

فايز العامري
فرع إزكي

تركية العامري
فرع فنجاء

سلطان البهالني
فرع إزكي

م. الخصيبي
فرع منح

هود السليمي
فرع إزكي

إبراهيم الزدجالي
فرع فنجاء

أحمد الرمحي
فرع إزكي

أحمد السليمي
فرع فنجاء

زوينة الرواحي
فرع إزكي

إبراهيم الراشدي
فرع سمائل

المنار المنذري
فرع إزكي

مبارك العمري
فرع سمائل

طالب المولى
فرع لزغ

مازن الرحبي
فرع لزغ

حمود التوبي
فرع إزكي

أحمد الحاتمي
فرع شافع

س. الحجي
فرع منح

مازن الشقصي
فرع سمائل

نوح الريامي
فرع إزكي

خلفان الجابري
فرع سمائل

سالم السيابي
فرع سمائل

يعقوب السليمي
فرع لزغ

بدر الحربي
فرع إزكي

ع. المحروقي
فرع منح

ع. الظهوري
فرع خصب

جمعة اليعقوبي
فرع البريمي الشارع الرئيسي

عبدالسالم ابراهيم 
فرع خصب

جمشيد خان
فرع محضة

محمد الهاشمي
فرع البريمي

راشد الكعبي
فرع محضة

فؤاد داوود
فرع البريمي الشارع الرئيسي

سالم الهاشمي
فرع البريمي

سليمان الهنائي
فرع البريمي الشارع الرئيسي

علي المعمري
فرع البريمي

شايليش كومار
فرع خصب

زينب البلوشي
فرع البريمي

علي اليعقوبي
فرع البريمي الشارع الرئيسي

محمد الظهوري
فرع دباء البيعة

أمل المعمري
فرع البريمي

سالم الكندي
فرع البريمي الشارع الرئيسي

سليمان البادي
فرع البريمي الشارع الرئيسي

مهرة الشحي
فرع خصب

أ. الكعبي
فرع محضة

ناجي كامل
فرع خصب

سالم الحميدي
فرع دباء البيعة

راشد الشحي
فرع دباء البيعة

عبدالقيوم حسين
فرع البريمي الشارع الرئيسي

نور زمان خان
فرع خصب

محمد الضهوري
فرع خصب

جواهر الشحي
فرع خصب

منيرة محمد
فرع خصب

زوينة المحروقي
فرع البريمي

د. الشيزاوي
فرع البريمي الشارع الرئيسي

علي الضهوري
فرع خصب

ب. الربيعي
فرع سوق عبري

ش. الغافري
فرع الدريز

حمد الغافري
فرع الدريز

م. المزروعي
فرع عبري العراقي

م. المنذري
فرع عبري الجبيل

م. الكلباني
فرع الهيال

خميس المقرشي
فرع مرتفعات عبري

ق. الفارسي
فرع ينقل

ف. اليعقوبي
فرع عبري الجبيل

س. الفارسي
فرع ينقل

ع. البحري
فرع عبري الجبيل

ي. الناصري
فرع مرتفعات عبري

محمد الحاتمي
فرع الدريز

سالم الحاتمي
فرع الدريز

ع. الكلباني
فرع الهيال

ف. الشبيبي
فرع مرتفعات عبري

ح. المقبالي
فرع الدريز

خ. الغريبي
فرع سوق عبري

زوينة الهنائي
فرع مرتفعات عبري

إ. الغافري
فرع عبري الجبيل

ر. الكلباني
فرع عبري الجبيل

أنورادها داناسيكران
فرع مرتفعات عبري

راشد الصوافي
فرع سوق عبري

رقية الكلباني
فرع الهيال

ا. البادي
فرع عبري الجبيل

ح. الخميساني
فرع ضنك

موزة الناصري
فرع سوق عبري

ح. المعمري
فرع الهيال

أ. الفارسي
فرع ينقل

ح. العلوي
فرع ينقل

محمد العمري
فرع صاللة شارع 23 يوليو

أحمد مشتاق
فرع صاللة شارع 23 يوليو

محمد شهباز
فرع ميناء صاللة

بدر المعولي
فرع السعادة

أشوكا شريدار
مركز خدمات صاللة الصناعية

محمد غواص
فرع صاللة شارع 23 يوليو

فاطمة المعشني
فرع صاللة شارع 23 يوليو

جاويد إقبال
فرع صاللة شارع 23 يوليو

محمد المعشني
فرع طاقة

فارس محمد
فرع صاللة شارع 23 يوليو

زبيري حبيب الله
فرع ميناء صاللة

عقيل الكاف
فرع صاللة شارع 23 يوليو

أحمد الكثيري
فرع عوقدين

إيمان الغساني
فرع السعادة

حالوت سالم
فرع عوقدين

ع. الفوري
فرع الدهاريز

تميمة عامر
فرع صاللة الصناعية

محمد العبري
فرع ثمريت

إسماعيل محمود
فرع صاللة شارع 23 يوليو

علي عمران
فرع شليم

مسلم كشوب
فرع صاللة شارع 23 يوليو

سامي الميشايخي
فرع السعادة

س. المهري
فرع سدح

سعيد الراسبي
فرع صاللة شارع 23 يوليو

محمد المشايخي
فرع السعادة

عبدالغني غواص
فرع صاللة شارع 23 يوليو

أ. الحضري
فرع الدهاريز

سالم العمري
فرع صاللة شارع 23 يوليو

محمد علي
فرع السعادة

فاطمة الزوامري
فرع السعادة

أحمد البوسعيدي
فرع سمد الشأن

ورثة محمد
فرع سمد الشأن

ص. السيابي
فرع وادي الطائين

محمد البلوشي
فرع بدية

رحمة العويسي
فرع مصيرة

ذو الفقار محمد
فرع بدية

رحمة الشبيبي
فرع سمد الشأن

حميد الوهيبي
فرع سناو

ل. الحجري
فرع المضيرب

حمد الجابري
فرع سناو

محفوظ الشبلي
فرع إبراء

خلفان الحسني
فرع سناو

خميس العويسي
فرع إبراء

حمود الحبسي
فرع المضيبي

سلطان الراشدي
فرع بدية

خميس المجعلي
فرع مصيرة

سالم السعدي
فرع سفالة إبراء

خالد الوهيبي
فرع إبراء

سعاده الهاشمي
فرع بدية

محمد الرواحي
فرع سناو

عبيد السالمي
فرع إبراء

موزة البراشدي
فرع سناو

سيف الحبسي
فرع إبراء

سالم البهلولي
فرع سفالة إبراء

مصبح الحبسي
فرع سمد الشأن

يعقوب الحبسي
فرع سمد الشأن

عزة العامري
فرع سناو

ربيع الحارثي
فرع إبراء

ماجد البوسعيدي
فرع سمد الشأن

أحمد محمد
فرع سناو

خميس المخيني
فرع جعالن بني بو علي

عبدالرحمن المعمري
فرع صور الشرية

سعيد القلهاتي
فرع صور

بشارة العامري
فرع صور الشرية

موزة المخيني
فرع صور الشرية

محمد الجيالني
فرع صور الشرية

روديارد إيستون
فرع صور الشرية

عبدالله الشكيلي
فرع جعالن بني بو حسن

ماجد المطاعني
فرع جعالن بني بو حسن

مريم المخيني
فرع صور العفية

إبراهيم ه.
فرع صور الشرية

صالح المخيني
فرع صور

عائشة الهاشمي
فرع الكامل

ناصر الهاشمي
فرع صور الشرية

هيتن برافينشاندرا 
فرع صور العفية

ناصر العريمي
فرع صور

أ. العريمي
فرع صور

تشاندان شودري
فرع صور

سهام العلوي
فرع صور

عبدالله الحكماني
فرع صور

مريم السنيدي
فرع جعالن بني بو علي

بركات البلوشي
فرع صور الشرية

سليمة العريمي
فرع صور الشرية

فرانسيس فنسنت
فرع صور الشرية

عبدالله الشماخي
فرع صور الشرية

سليم العلوي
فرع الكامل

منال الفارسي
فرع صور العفية

فهد البطيني
فرع جعالن بني بو علي

عبدالله السناني
فرع صور

يوسف الحكماني
فرع جعالن بني بو حسن
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 تهانينا!

عائشة السرحاني
فرع صور العفية

أميرة الشكيلي
فرع غالء

عيسى العويسي
فرع سوق بركاء

هالل الشرجي
فرع سناو

موتيرابارامبيل اتامان
فرع الكامل

شيخة خلف
فرع الهجاري

عائشة المفرجي
فرع سوق بهالء

محمد السعدي
فرع الثرمد

هاجر السعدي
فرع المعبيلة الصناعية

عبدالله الشقصي
فرع بيت حطاط

حمود الهاشمي  -  فرع إزكي

عايدة الفليتي
فرع بركاء

بدرية الهدابي
فرع فنجاء

عزيزة السعدي
فرع دوار العذيبة

عايدة الحراصي
فرع السيب

امنية الحارثي
فرع القرم

شفيقة الرئيسي
فرع قريات

أصيلة الشبيبي
فرع سمد الشأن

فتحية األخزمي
فرع صحار

منى الشندودي
فرع سوق عبري

سليمة العريمي
فرع صور الشرية


