
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

س.  المعولي
فرع الخوير

سالم الرواحي
فرع مدينة السلطان قابوس

ب.  اللواتي
فرع السيب

محمد الوهيبي
فرع مدينة السلطان قابوس

ج.  العزري
فرع األشخرة

أ.  الهادي
فرع روي الشارع الرئيسي

محمد حمد
فرع الكامل

محمد محفوظ
فرع السيب

عبدالملك غسان
فرع السيب

محسن العبري
فرع الحمراء

رقية محمد
فرع صحار

هدى الحسني
فرع وادي الكبير

حمد المقبالي
فرع صحار

امين ربيع
فرع صاللة شارع 23 يوليو

سالم الشامسي 
فرع لوى

محسن الزدجالي
فرع دوار العذيبة

خالد الصالحي
فرع سيتي سنتر

اندرياس الكساندرو
فرع الحي التجاري

بدرية البريدي
فرع جامعة السلطان قابوس

زكية القاسمي
فرع لزغ

صالح الشحي
فرع دباء البيعة

شيبو توماس
فرع الحي التجاري جنوب

طالل الجوهري
فرع صحار

س.  البوسعيدي
األعمال المصرفية الخاصة وإدارة الثروات

سنثلكومار مينال
فرع وادي الكبير

منى سعيد
فرع صاللة شارع 23 يوليو

نديم محمد
فرع روي

أحمد المصلحي
فرع مرفع دارس

عبدالحميد خلف
فرع جامعة السلطان قابوس

س.  الشملي
فرع الهيال

خ.  الجابري
فرع الهيال

خزينة الوهيبي
فرع بدية

فاروق محمد
فرع الخوير

حسينة الوهيبي
فرع العامرات

حمد الرحبي
فرع السيب

ت.  ابولين
فرع روي الشارع الرئيسي

سالم الكلباني
فرع الخوض

سعيد النبهاني
فرع الموالح

س.  محمد
فرع ينقل

مشعل المزروعي
فرع الخوير 33

هود خميس
فرع ينقل

مريم الجابري
فرع بيت الريم

بدر راشد
فرع الحمراء

س.  جثرو
فرع دار األوبرا السلطانية

عفان العبري
فرع الغبرة

مهند سلطان
فرع فرق

بلقيس محمد
فرع الدريز

خولة زايد
فرع شناص

بدر الخاطري
فرع الحمراء

عبدالله أحمد 
فرع الخوير 33

ماريا الحوسني
فرع مدينة السلطان قابوس

حمود محمد
فرع جامعة السلطان قابوس

نورة الرواس
فرع جامعة السلطان قابوس

زيد موسى
فرع جبروة

زينب محمد
فرع الثرمد

أحمد حمد
فرع منح

ناصر سالم
فرع البداية

أحمد غانم
فرع بطحاء هالل

مناور مهدي
فرع ضنك

سالم الفارسي
فرع صور

أحمد القريني
فرع البداية

محمود البوسعيدي
فرع سمد الشأن

عذراء النعماني
فرع جامعة السلطان قابوس

ضياء الهنائي
فرع مركز البهجة

قيس الحسني
فرع الحرس السلطاني العماني

محمد عبدالله
فرع قلعة العوامر

خليل ابراهيم
فرع ينقل

هالة امبوسعيدي
فرع الخوير

سيف النعماني
فرع البريمي

شهد الحوقاني
فرع الخوض

بالعرب محمد
فرع جامعة السلطان قابوس

محسن المحروقي
فرع فرق الصناعية

ليث خميس
فرع نخل

رشا المعمري
فرع جامعة السلطان قابوس

جابر خميس
فرع جعالن بني بو علي

سعيد الحاجي
فرع منح

امر شيف
فرع الغبرة

أحمد حبيب
فرع الرسيل

أحمد الريامي
فرع بهالء

محمد مراد
فرع الموالح

بيان محمد
فرع برج الصحوة

محمد مسعود
فرع سوق بهالء

تهاني رضوان
فرع منح

فاطمة الرمحي
فرع الحرس السلطاني العماني

سليمان سيف
فرع غالء

هيفاء خلف
فرع نخل

منذر خلف
فرع عبري الجبيل

أحمد محمود
فرع األنصب

أحمد راشد
فرع معسكر المرتفعة

هيثم مطر
فرع فرق الصناعية

سعيد المعمري
فرع فرق الصناعية

شريفة ناصر
فرع السيب

سعود اللمكي
فرع الرستاق

هالل المعمري
فرع الصاروج

جهينة السناني
فرع جامعة السلطان قابوس

مرشد المكتومي
فرع شناص

فرح الحبسي
فرع جامعة السلطان قابوس

عبدالعزيز عبدالله
فرع صور العفية

مالك راشد
فرع الخضراء

زهرة البريكي
فرع كورنيش صحم

عهد محمد
فرع نزوى

مازن الريامي
فرع سوق عبري

موزة االخزمي
فرع العامرات

مآثر سعيد
فرع الخوض

محمد اكرم الله
فرع صاللة شارع 23 يوليو

أيمن الجابري
فرع روي الشارع الرئيسي

غسان محمد
فرع بطحاء هالل

سيف الشكيلي
فرع جامعة السلطان قابوس

الجلندى علي
فرع بركة الموز

وليد حمدون
فرع إبراء

هالل خالد
فرع فرق

هيثم سليمان
فرع الحرس السلطاني العماني

مهند محمد
فرع بركاء

راشد المعمري
فرع فلج القبائل

سمية الشيدي
فرع مرتفعات صحم

عبدالملك عبدالله
فرع سوق بهالء

أحمد الشحري
فرع سدح

محمد علي
فرع الدريز

سند الصوتي
فرع وادي الطائين

توفازال حسين
فرع بوشر

سيف مبارك 
فرع الخضراء

حصة الشحي
فرع الخوير

محمد عبيد
فرح محوت

أحمد ناصر
فرع السويق

سارة الجعفري
فرع األشخرة

بدر خليفة
فرع الغشب

الشهالء سليمان
فرع إزكي

محمد المحرمي
فرع جبروة

م.  عبدالله
فرع بيت حطاط

خليل عبدالله
فرع منح

رزان الجابري
فرع الرستاق

سمية البوسعيدي
فرع نزوى

سعيد المشرفي
فرع قلعة العوامر

ناصر الوردي
فرع بهالء

ماهر العمري
فرع مركز البهجة

أحمد محمد
فرع مرفع دارس

أحمد سالم
فرع ميناء صاللة

شهاب منير
فرع الموالح

قاسم العمري
فرع الموالح

يحيى زكريا
فرع جامعة السلطان قابوس

تقى محمود
فرع مرفع دارس

الريم خليفة
فرع صحار

فاطمة مبارك
فرع منح

أروى الزدجالي
فرع الغبرة

غفران سعيد
فرع الخابورة

محمد مجيد
فرع الخابورة

شهد المشايخي
فرع صور الشرية

سارة الجابري
فرع لوى

األيهم خالد
فرع نخل

سيف البرواني
فرع مدينة السلطان قابوس

محمد راشد
فرع لزغ

علي عبدالله
فرع عبري العراقي

عفراء ناصر
فرع سمد الشأن

خالد رائد
فرع ميناء الفحل

لجين الوهيبي
فرع الوطية

أمجد الزدجالي
فرع صور العفية

رزان العمري
فرع إزكي

ابراهيم العبري
فرع الحمراء

ديام الفزاري
فرع بركاء

سجى الفارسي
فرع صور العفية

الحسن علي
فرع شافع

ميرة الكعبي
فرع شناص

عمار راشد
فرع الموالح

محمد منصور
فرع سيتي سنتر

جود الحوسني
فرع الخابورة

محمد ناصر
فرع إبراء

عزام عبدالرحمن
فرع صحار

م.  محمد
فرع سمائل

محمد يوسف
فرع مسقط

مرتضى سعيد
فرع العوابي

احمد البرطماني
فرع منح

جود الكندي
فرع سيتي سنتر

أميرة عبدالله
فرع لوى

بدر الهنائي
فرع بهالء

ريم سعيد
فرع مسقط

سعيد حميد
فرع صور العفية

نور حمود
فرع الغشب

روان الهاشمي
فرع سوق صحار

حمود العفيفي
فرع برج الصحوة

محمد الكندي
فرع الدريز

يعرب العمري
فرع المعبيلة الشمالية

ب.  القاسمي 
فرع سمائل

ر.  خميس 
فرع سمائل

نسيم سليمان
فرع المكتب الرئيسي

هدى عامر
فرع الرستاق

زهى عبدالله
فرع العامرات

محمد علي
فرع القرم

قيس العامري
فرع الثرمد

كريمة عباس
فرع بطحاء هالل

ريما سعيد
فرع الموالح

فاطمة خالد
فرع مركز البهجة

بشرى الهنائي
فرع ميناء الفحل

قبس الفارسي
فرع صور الشرية

يوسف سالم
فرع نزوى

مريم بني يوسف
فرع وادي الطائين

فيصل سعود 
فرع قريات

ف.  أحمد
فرع سمائل

سيبا منتصر
فرع الحمراء

ع.  الحضرمي
فرع سمائل

ماريا محمد
فرع وادي الطائين

سهيل محمد
فرع سناو

حمد الحجري
فرع العذيبة شارع 18 نوفمبر

جاسم السعدي
فرع الخضراء

موسى وافد
فرع مدينة السلطان قابوس

شيخة عبدالله
فرع فرق

عذراء جعفر
فرع سوق صحار

عبدالله حميد
فرع مرتفعات صحم

أحمد الرحبي
فرع الحرس السلطاني العماني

أيوب الحبسي
فرع دوار العذيبة

عائض العلوي 
فرع صور الشرية

محمد راشد
فرع الخوض

التيماء الجهوري
فرع العامرات

حمدان المالكي
فرع سوق بركاء

علي وحيد
فرع الخوير

الحارث السليمي
فرع إزكي

ياسمين فهد
فرع شافع

رناد حسين
فرع الخوير

حسن صادق
فرع الموج

معن هاشل
فرع جبروة

ايان اشان
األعمال المصرفية الخاصة وإدارة الثروات

مودة يعقوب
فرع إزكي

رتاج العيسري
فرع برج الصحوة

أيمن السليمان
فرع منح

Hسيل العفيفي
فرع الخوض

حسام أحمد
فرع المحج

عبدالله أسعد
فرع الحرس السلطاني العماني

حمزة عبدالوهاب
فرع ميناء الفحل

محمد لؤي
فرع الحي التجاري جنوب

روضة العلوي
فرع صور

سعود بدر
فرع عبري الجبيل

الجلند الحجري
فرع بدية

هود الحارثي
فرع العامرات

مريم سلطان
فرع البداية

ميار سالم
فرع سمد الشأن

راشد الزيدي
فرع ينقل

البراء العلوي
فرع الكامل

خالد سليمان
فرع إزكي

مايا محمد
فرع شاطئ القرم

رفيف البلوشي
فرع جامعة السلطان قابوس

أسيل السناوي
فرع المستشفى السلطاني

إبراهيم العامري
فرع جامعة السلطان قابوس

ميشيال بيرنيكر
فرع جامعة السلطان قابوس

علي الزحيمي
فرع جامعة السلطان قابوس

األسعد المقرشي
فرع جامعة السلطان قابوس

خليفة الخروصي
فرع المعبيلة الصناعية

أيمن الخروصي
فرع جامعة السلطان قابوس

منال عبدالله
فرع جامعة السلطان قابوس

محمد العامري
فرع المعبيلة الشمالية

إنتصار العمري
فرع الخوض

أميمة طه
فرع جامعة السلطان قابوس

ورثة سليمان
فرع الخوض

سيف الندابي
فرع جامعة السلطان قابوس

كلثوم الرئيسي
فرع الخوض

منال الفارسي
فرع الخوض

مسلم سليمان
فرع جامعة السلطان قابوس

عبد الرزاق توزين
فرع الخوض

سعيد البرعمي
فرع جامعة السلطان قابوس

عماد العبري
فرع الخوض

إسالم خان
فرع المعبيلة الشمالية

سعيد العبري
فرع جامعة السلطان قابوس

نجم التميمي
فرع الخوض

أمينة العمري
فرع المعبيلة الشمالية

سعيد البريكي
فرع جامعة السلطان قابوس

موسى الحضرمي
فرع المعبيلة الشمالية

حمد العوفي
فرع جامعة السلطان قابوس

محمد البلوشي
فرع الخوض

سيف العمري
فرع الخوض

مهارالي أياريل 
فرع جامعة السلطان قابوس

يوسف الصقري
فرع جامعة السلطان قابوس

نعمه الجابري
فرع المعبيلة الجنوبية

يمن إسحاق
فرع الموالح

ياسر الحديدي
فرع السيب

حمود الحسني
فرع مركز البهجة

علي اليعربي
فرع الموج

س.  العنقودي
فرع المكتب الرئيسي

خلفان العمري
فرع السيب

سعيد المنجي
فرع مركز البهجة

عبدالله اليحيائي
فرع السيب

سابنا شريدار
فرع العذيبة شارع 18 نوفمبر

ا. كرافشينكو
فرع المكتب الرئيسي

ممدوح الزدجالي
فرع الموج

زكية النوفلي
فرع الموالح

سعيد اليحيائي
فرع السيب

ا. ث. ال سعيد
فرع مركز البهجة

مريم اليوسفي
فرع السيب

حمدان الجابري
فرع السيب

زهران الكندي
فرع السيب

منذر العلوي
فرع السيب

أفراح الدغيشي
فرع السيب

حسن عماد الدين
فرع سيتي سنتر

مبوع اليحمدي
فرع السيب

أحمد المعولي
فرع المكتب الرئيسي

كامل الخصيبي
فرع السيب

خالد الصارمي
فرع السيب

محمود الزدجالي
فرع السيب

أحمد المفرجي
فرع الموالح

سلطان المحرمي
فرع السيب

بدر الكلباني
فرع سيتي سنتر

إبراهيم سعيد 
فرع سيتي سنتر

يوسف الجابري
فرع مركز البهجة

منى السعيدي
فرع دوار العذيبة

عبدالله المعولي
فرع دوار العذيبة

أفراح سعيد
فرع قريات

زوان الجابري
فرع بوشر

السمراء سعيد
فرع دوار العذيبة

نهى الوهيبي
فرع العامرات

زليخة الهادي
فرع العامرات

ميغا فينكاترامان
فرع المستشفى السلطاني

رحمة المبسلي
فرع بوشر

بدرية المرزوقي
فرع قريات

عامر البطاشي
فرع قريات

عائشة المحرمي
فرع غالء

امول متكير
فرع الغبرة

سعود الحبسي
فرع العامرات

عبدالله سالم
فرع قريات

اآلء السيفي
فرع غالء

نعمة العامري
فرع دوار العذيبة

جورج جوزيف
فرع دوار العذيبة

هالل الكلباني
فرع بوشر

آسيا الرواحي
فرع الغبرة

محمد الزدجالي
فرع العامرات

أحمد العمري
فرع العامرات

قيس محمد
فرع بوشر

ماجد الهادي
فرع العامرات

محمد حسين
فرع غالء

ماال كلواني
فرع دوار العذيبة

أحمد المخيني
فرع الغبرة

راشد الغزالي
فرع قريات

شبيش كالولي
فرع العامرات

أنيتا زوتشي
فرع المستشفى السلطاني

محمد النهدي
فرع الخوير

محمد سليمان
فرع الخوير

توماس ابراهام
فرع الخوير 33

يوسف حمود 
فرع الخوير

محمد العزري
فرع الخوير

سهام البحراني
فرع مدينة السلطان قابوس

باقر حسين
فرع الخوير 33

حمد رضا
فرع بيت الريم

ناظم محمد
فرع الخوير 33

رضا اللواتي
فرع مدينة السلطان قابوس

شيخة الهادي
فرع الخوير

سارة سعيد
فرع المحج

ليلى العامري
فرع القرم

عبد الهادي محمود
فرع شاطئ القرم

عبدالله الحارثي
فرع القرم

صالح سعد
فرع الخوير

لورانس ألفا
فرع مدينة السلطان قابوس

سعود العمري
فرع الخوير

رفيك بوكيدرا
فرع ميناء الفحل

خالد الحراصي
فرع القرم

سيف الهادي
فرع الخوير

القاسم الحارثي
فرع الصاروج

سامر بن مهدي
فرع ميناء الفحل

أمل الهاشمي
فرع مدينة السلطان قابوس

نورة الزدجالي
فرع المحج

سليمان الرواحي
فرع القرم

همسه سعيد
فرع الصاروج

عبير محمد
فرع الخوير 33

باريش ثاكريزي
فرع الخوير

حارث الهدابي
فرع القرم

محمد الراجحي
فرع مسقط

ش.  راجاسكاران
فرع وادي الكبير

منى النعماني
فرع مسقط

غوباالكريشنان سوبرامانيان
فرع روي

ورثة سليمان
فرع الحي التجاري

راو سرينيفاس
فرع جبروة

سعود الهادي
فرع مسقط

دامودار راماتشاندرا
فرع الحي التجاري

ه.  ترلوتشينسينغ
فرع وادي الكبير

محمد البلوشي
فرع الحي التجاري

أسماء علي
فرع روي

ع.  أمين
فرع وادي الكبير

خ.  الحضرمي
فرع بيت حطاط

جمعة الحسني
فرع روي

شمسة الوهيبي
فرع مسقط

جمال الرئيسي
فرع الحي التجاري

محمد البلوشي
فرع روي

منى السيابي
فرع الحي التجاري

جمية محمد
فرع روي

فايق الزدجالي
فرع الحي التجاري

علي غالب
فرع روي

فاطمة محمد
فرع الكورنيش

فالفيا سوزا
فرع روي

ناصر العوفي
فرع روي

ليلى الهادي
فرع الحي التجاري

حمد البلوشي
فرع روي

سوسن أمين
فرع روي

سليمان العجمي
فرع الحي التجاري

أحمد مصطفى
فرع مسقط

م.  الوهيبي
فرع الحي التجاري جنوب

محمد الخروصي
فرع لوى

سعيد السباعي
فرع البداية

حميد الروشدي
فرع مرتفعات صحم

فيصل الحمدي
فرع صحار

زوينه الفزاري
فرع مرتفعات صحم

أحمد الجابري 
فرع صحار

خديجه المزروعي
فرع شناص

سعيد الشحي
فرع مرتفعات صحم

سيف العلوي
فرع مرتفعات صحم

أحمد جمال
فرع فلج القبائل

راشد الزعابي
فرع مرتفعات صحم

أحمد االنصاري
فرع صحار

مهدي العجمي
فرع صحار

ناصر الربيعي
فرع البداية

عنود المعيني
فرع سوق صحار

فهم المقبالي
فرع صحار

علي السعدي
فرع لوى

هالل المعمري
فرع الخابورة

خديجه البلوشي
فرع صحار

ابتسام الزعابي
فرع مرتفعات صحم

م.  خميس
فرع الهجاري

سعيد المعمري
فرع فلج القبائل

فرحان المقبالي
فرع صحار

محمد السعدي
فرع لوى

سيف الجهوري
فرع البداية

احمد القرطوبي
فرع الخابورة

علي البلوشي
فرع الخابورة

حمدان الجهوري
فرع صحار

جورج بينغاتيثو
فرع فلج القبائل

عبدالله السعيدي
فرع الخابورة

ناصر المعمري
فرع الغشب

آدم الشريقي
فرع العوابي

عبدالله البلوشي
فرع بركاء

محمد سيف
فرع العوابي

محمد البلوشي
فرع بركاء

أحمد السعدي
فرع الثرمد

زمزم الحراصي
فرع الملدة

عبدالله البوسعيدي
فرع بركاء

علي الشكيلي
فرع بطحاء هالل

محمود السالمي
فرع بطحاء هالل

زبيده الفارسي
فرع بركاء

خليفه العبري
فرع الرستاق

سلطان محمد
فرع نخل

حديد السعدي
فرع السويق

حفيظ الشيادي
فرع بطحاء هالل

فوزيه العبري
فرع الرستاق

طارق وهاب
فرع الوشيل

سوميكوتي جورج
فرع الرستاق

بدرية السالمي
فرع الملدة

أحمد المعمري
فرع بركاء

معتصم حمد
فرع الرستاق

راشد اللمكي
فرع الملدة

حسن علي
فرع السويق

هالل العبري
فرع الرستاق

عمار البلوشي
فرع سوق بركاء

ج. ر.
فرع بركاء

خان شكيلور
فرع الملدة

أسماء السعدي
فرع بطحاء هالل

مبارك الخميسي
فرع بطحاء هالل

خليفه السعدي
فرع بطحاء هالل

زهرة الهاشمي
فرع فرق

صفية العبري
فرع الحمراء

السيد عبدالنبي
فرع فرق الصناعية

هالل الخميسي
فرع بهالء

فهد الخاطري
فرع سوق بهالء

محمد المحروقي 
فرع أدم

شاهينده رأفت
فرع فرق الصناعية

محسن البوسعيدي
فرع فرق الصناعية

علي الخاطري
فرع الحمراء

يحيى عبدالزاهر
فرع هيماء

سالم البوسعيدي
فرع فرق

أشراف ماثيالكاثو
فرع هيماء

خالد حمد
فرع بهالء

بدر البوسعيدي
فرع فرق

علي الحديدي
فرع فرق الصناعية

زايد الهنائي
فرع سوق بهالء

أرونراج أروالنثام
فرع فرق الصناعية

مبارك البوسعيدي
فرع فرق الصناعية

رحمه الكمياني
فرع فرق

علي الجامودي
فرع نزوى

مهنا محمد
فرع بهالء

رايه الصحبي
فرع الحمراء

سلطان البوسعيدي
فرع فرق

نزار أحمد
فرع سوق بهالء

جمال الريامي
فرع نزوى

شهاب علي
فرع هيماء

رقية الحراصي
فرع فرق الصناعية

حمد عبدالرحمن
فرع الحمراء

عبدالله الشريقي
فرع فرق

مبارك حمد
فرع أدم

سليمان الراشدي
فرع فنجاء

ياسر الندابي
فرع فنجاء

خلفان الريامي
فرع إزكي

الخليل الرحبي
فرع فنجاء

احمد الرواحي
فرع فنجاء

حمد الهدابي
فرع فنجاء

علي الراشدي
فرع إزكي

ح.  الرواحي
فرع سمائل

سعود الشريقي
فرع إزكي

س.  العمري
فرع سمائل

ا.  الرحبي
فرع سمائل

ع.  الحسيني
فرع سمائل

سليمان العزري
فرع إزكي

خ.  الهدابي
فرع سمائل

ح.  المحرزي
فرع سمائل

ح.  الندابي
فرع سمائل

المنار سليم
فرع إزكي

ي.  العمري
فرع سمائل

م.  السيابي
فرع سمائل

أحمد محمد
فرع بركة الموز

خالد العامري
فرع إزكي

ب.  البدوي
فرع سمائل

عالء محمد
فرع بركة الموز

لؤي الرواحي
فرع قلعة العوامر

سالم الخالصي
فرع إزكي

حازم الشريفي
فرع بركة الموز

محمد الحكماني
فرع إزكي

حمد القاسمي
فرع شافع

ايوب الجابري
فرع شافع

حمد الجلنداني
فرع فنجاء

راشد الشحي
فرع دباء البيعة

شمسه الرواحي
فرع البريمي الشارع الرئيسي

محمد العلوي
فرع البريمي

سهيله الشحي
فرع دباء البيعة

جاسم الوهيبي
فرع البريمي

أ.  الكمزاري
فرع خصب

ي. الشحي
فرع خصب

إسحاق دانيال
فرع البريمي

علي الشحي
فرع دباء البيعة

علي المعمري
فرع البريمي

مريم المقبالي
فرع البريمي

خالد السعدي
فرع البريمي الشارع الرئيسي

ع.  المحبوب
فرع خصب

أوناراكاتاي محمد
فرع البريمي

ناصر العريمي
فرع البريمي

محمد سالم
فرع دباء البيعة

ياسر عبدالرحمن
فرع دباء البيعة

عبدالله الشحي
فرع دباء البيعة

أنيسور رحمن
فرع خصب

محمد علي
فرع دباء البيعة

سالم الصديري
فرع البريمي

ص. الشحي
فرع خصب

برانتور كمال
فرع البريمي

سعيد الشحي
فرع دباء البيعة

عادل السنيدي
فرع البريمي

عبدالله الشامسي
فرع البريمي

سالم المقبالي
فرع البريمي

جمعه الكعبي
فرع محضة

هنيه الشحي
فرع دباء البيعة

هيثم الشبيبي
فرع البريمي

محمد الزيدي
فرع عبري العراقي

أحمد الغافري
فرع عبري الجبيل

حمدان المعمري
فرع عبري الجبيل

ف.  السعدي
فرع ضنك

ف.  حمد
فرع عبري الجبيل

ح.  العلوي
فرع ينقل

و. العبري
فرع سوق عبري

سليمان العبري
فرع عبري العراقي

ش.  الغريبي
فرع عبري الجبيل

م.  المجرفي
فرع الدريز

خ.  سالم
فرع عبري الجبيل

راشد سالم
فرع عبري الجبيل

فاطمه راشد
فرع سوق عبري

طالل سليمان
فرع مرتفعات عبري

ع. سالم
فرع ضنك

غسان اليعقوبي
فرع مرتفعات عبري

ح.  السعدي
فرع ضنك

س.  السعيدي
فرع الهيال

ع.  عوض
فرع سوق عبري

أحمد سالم
فرع سوق عبري

مبارك الكلباني
فرع سوق عبري

محمد اليزيدي
فرع مرتفعات عبري

م.  الرئيسي
فرع سوق عبري

سالم الناصري
فرع عبري الجبيل

هالل الناصري
فرع عبري الجبيل

علي الزيدي
فرع ينقل

ورثة خميس
فرع عبري الجبيل

سليمان الزيدي
فرع ينقل

أسماء محمد
فرع ينقل

م.  عارف
فرع مرتفعات عبري

فيصل الرواس
فرع عوقدين

محمد سالم
فرع صاللة شارع 23 يوليو

برابهاكاران ساسي 
فرع صاللة شارع 23 يوليو

أسامة البلوشي
فرع صاللة شارع 23 يوليو

محمد كمال
فرع ثمريت

ميزون مسلم
فرع صاللة شارع 23 يوليو

بهوان شاندرا
فرع ميناء صاللة

محمد العمري
فرع صاللة شارع 23 يوليو

محمد علي 
فرع السعادة

عبدالله الرواس
فرع صاللة الصناعية

فايل البطحري 
فرع شليم

خالد جمال
فرع صاللة شارع 23 يوليو

مروة اليافعي 
فرع عوقدين

احمد جعبوب
فرع الدهاريز

انس شوالبيور
فرع الدهاريز

بخيت سالم
فرع صاللة شارع 23 يوليو

عقيل باعمر
فرع صاللة شارع 23 يوليو

علي سعيد
فرع صاللة شارع 23 يوليو

أحمد علي
فرع صاللة شارع 23 يوليو

ميرزا عباس
فرع صاللة شارع 23 يوليو

ابتسام عبدالحميد
فرع صاللة شارع 23 يوليو

عبدالله المشيخي
فرع السعادة

علي الكثيري
فرع صاللة شارع 23 يوليو

سالم اليافعي 
فرع السعادة

عيسى سعيد
فرع صاللة شارع 23 يوليو

شيماء عبد الحكيم
فرع صاللة شارع 23 يوليو

مريم المعشني
فرع صاللة شارع 23 يوليو

نبيل الذهب
فرع ميناء صاللة

بخيت العامري
فرع عوقدين

أفراح النوبي 
فرع صاللة شارع 23 يوليو

عبيد الوهيبي
فرع سناو

خالد حمود
فرع مصيرة

نعمه الحارثي
فرع سمد الشأن

سميحة اليزيدي
فرع إبراء

أتور باندخان
فرع سناو

سلطان حمد
فرع إبراء

عبدالعزيز المبسلي
فرع المضيبي

الوليد صالح
فرع سناو

جمعه الهيملي
فرع سمد الشأن

علي عبدالله
فرع إبراء

هالل الحارثي
فرع سمد الشأن

حمود السيابي
فرع إبراء

نعمة النعماني
فرع سمد الشأن

زاهر البلوشي
فرع بدية

سعد سالم
فرع مصيرة

سالم الوهيبي
فرع سمد الشأن

نوف العامري
فرح محوت

راشد الحجري
فرع بدية

سالم البهلولي
فرع سفالة إبراء

ريه محمد
فرع بدية

مسعود المسكري
فرع إبراء

عامر الحارثي
فرع سمد الشأن

سعيد البلوشي
فرع سناو

ياسر فتحي
فرع سناو

محمد الحواسي
فرع إبراء

سعيد الحجري
فرع بدية

زاهد محمود
فرع بدية

بدر العبيدي
فرع سمد الشأن

علي الحبسي
فرع سمد الشأن

منى الحجري
فرع بدية

فتحية الفارسي 
فرع صور

سعاد الفارسي
فرع صور

آمنه العريمي
فرع صور الشرية

فاطمة الغيالني
فرع صور

خالد الداؤودي
فرع صور

سعيد الهاشمي
فرع الكامل

سعيد المشرفي
فرع صور

سليمة الجعفري
فرع األشخرة

راشد الحربي
فرع صور

محفوظ العلوي
فرع صور

خميس سعيد
فرع جعالن بني بو علي

سماح اسماعيل
فرع صور العفية

سالم العريمي
فرع صور الشرية

يحيى السلطي
فرع صور

جمعه المخيني
فرع صور

فهد الكعبي
فرع صور العفية

علي الكثيري
فرع صور الشرية

حمود الهاشمي
فرع الكامل

جرجيندر سينغ
فرع صور العفية

نفجا الحربي
فرع صور

محمد الحربي 
فرع جعالن بني بو علي

ربيعه البهلولي
فرع صور الشرية

داموداران انسباراسو
فرع صور العفية

خميس سالم
فرع جعالن بني بو علي

حمد الجنيبي
فرع األشخرة

عبدالله الشعيبي
فرع صور

خميس خلفان
فرع صور الشرية

محمد الرزيقي
فرع صور الشرية

ناصر الراشدي
فرع جعالن بني بو علي

سعيد الشماخي
فرع صور الشرية
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 تهانينا!

كادامبوت بابو
فرع غالء الصناعية

ي.  الرحبي
فرع بيت حطاط

هيثم الحوسني
فرع الخابورة

محمد الجابري
فرع البريمي الشارع الرئيسي

أسدأحمد ساهدخان
فرع الملدة

امجد المحروقي
فرع أدم

داؤود الوهيبي
فرع روي الشارع الرئيسي

محمد العلوي
فرع الغشب

أحمد السعيدي
فرع جعالن بني بو علي الجديد

عمران أسلم
فرع الغبرة

ع. الزهلي  -  فرع الرستاق

م.  اللواتي
فرع برج الصحوة

شيماء عبدالعزيز
فرع سوق بركاء

نورة العبري
فرع عبري الجبيل

رحمة الراسبي
فرع الكامل

آمنة العيسائي
فرع البريمي الشارع الرئيسي

أسيل محمد
فرع روي

أمل النعيمي
فرع البريمي

امية الزبيدي
فرع صاللة شارع 23 يوليو

جوسبن شينوي
فرع سيتي سنتر

أ. المغيري
فرع دار األوبرا السلطانية


