
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

ناصر م.
فرع الخوير

حمدان البلوشي
فرع قريات

سعيد البسامي
فرع الغشب

علي العبيداني
فرع فرق

فايزة العفيفي
فرع مرفع دارس

ت. اقبال
فرع الخوير

ناصر البلوشي
فرع الخضراء

ميمونة الهادي
فرع المعبيلة الجنوبية

سيف السلطي
فرع صور

محمد العزري
فرع إزكي

محمد البلوشي
فرع الملدة

خالد الوشاحي
فرع الخوير 33

تحية الطوقي
فرع الخوير

عدي سليم
فرع الصاروج

منى الزكواني
فرع سمد الشأن

رحمة المقبالي
فرع البداية

عبدالله الهادي
فرع بيت حطاط

سالم النعيمي
فرع البريمي

م. نجواني
فرع ميناء الفحل

ماجد القصابي
فرع نزوى

عزة الشقصي
فرع الحرس السلطاني العماني

محمد حلمي
فرع الموالح

عرفات الحارثي
فرع المعبيلة الجنوبية

ر. بياك
فرع الموج

ف. البوسعيدي
فرع المعبيلة الشمالية

زينب البريكي
فرع جامعة السلطان قابوس

حافظ فيصل
فرع وادي الكبير

نتن نامديف
فرع غالء الصناعية

سميح العيسري
فرع روي

سيف المنجي
فرع دوار العذيبة

ر. ابراهيم
فرع المكتب الرئيسي

حمدان الجهوري
فرع صحار

آمنة الراشدي
فرع الغبرة

راية الشعيلي
فرع فرق

كومارمينون باديكال
فرع الرسيل

مرهون الهطالي
فرع الرستاق

خليفة الشريقي
فرع بركة الموز

علي النعيمي
فرع البريمي الشارع الرئيسي

نجيب الحارثي
فرع ميناء الفحل

محمد أرشاد
فرع العوابي

سهيل الهنائي
فرع الرستاق

يحيى الجامودي
فرع فرق

زيد موسى
فرع جبروة

أحمد خلفان
فرع بركة الموز

محمد راشد
فرع دباء البيعة

أميمة العامري
فرع شافع

عبدالله سالم
فرع األشخرة

حمد سالم
فرع الوشيل

سيف العيسائي
فرع عبري الجبيل

مصطفى علي
فرع ينقل

إبراهيم أحمد
فرع جامعة السلطان قابوس

عمار أحمد
فرع فرق

راشد الحديدي
فرع منح

حاتم محمد
فرع إزكي

الحسين خلفان
فرع البداية

مسند البلوشي
فرع المعبيلة الجنوبية

أسامة اإلسماعيلي
فرع نزوى

محمد ابراهيم
فرع بدية

مروان سالم
فرع إزكي

م. إسماعيل
فرع المكتب الرئيسي

محمد صالح
فرع جعالن بني بو علي

ريم القطيطي
فرع البداية

بشار الرشيدي
فرع بركاء

أزهر مبارك
فرع بهالء

عمر البوسعيدي
فرع األنصب

عزة الكعبي
فرع جامعة السلطان قابوس

اليقظان سالم
فرع معسكر المرتفعة

أمجد عيسى
فرع الحرس السلطاني العماني

هالل الفطيسي
فرع منح

صفاء الالمي
فرع الموالح

احمد المعمري
فرع فلج القبائل

يوسف العامري
فرع المعبيلة الشمالية

مريم الصلتي
فرع بوشر

ن. الوهيبي
فرع العامرات

غيث سليمان
فرع لزغ

فيصل حمود
فرع البريمي

نبراس محمد
فرع افينيوز مول

سامي الجمودي
فرع مرفع دارس

محمد يونس
فرع الخوير

أ. سالم
فرع الهجاري

محمد عبد الله
فرع قلعة العوامر

موسى حمدان
فرع جامعة السلطان قابوس

سالم عبد الله
فرع إبراء

غانم العويسي
فرع األشخرة

سلمان الخاطري
فرع لوى

سليمان عبد الرحمن
فرع خصب

خليفة الفهدى
فرع منح

أحمد هويشل
فرع الحمراء

ابراهيم ناصر
فرع الغشب

مرتضى سالم
فرع بوشر

ماريا الحوسني
فرع مدينة السلطان قابوس

هشام عبد الله
فرع الرستاق

عبدالحكيم هالل
فرع لوى

ياسر ثابت
فرع جعالن بني بو علي

محمد خميس
فرع جعالن بني بو علي

مهدي الفالحي
فرع غالء

نقاء ياسين
فرع العذيبة شارع 18 نوفمبر

آية الفهدي
فرع قلعة العوامر

نوره الربيعي 
فرع البداية

علي البلوشي
فرع سوق صحار

غانم المالكي
فرع الحرس السلطاني العماني

سمر سعيد
فرع جامعة السلطان قابوس

سميرة الكندي
فرع الغبرة

ابتهال الهنائي
فرع سوق بهالء

فاطمة عبدالجليل
فرع بركاء

شهد الحوقاني
فرع الخوض

رشا الغزالي
فرع صور العفية

أسعد الجعفري
فرع جعالن بني بو علي

ا. الخالدي
فرع الهجاري

أحمد البلوشي
فرع جامعة السلطان قابوس

ريم المعمري
فرع سوق صحار

صبرية ش.
فرع المعبيلة الجنوبية

عبدالله سليم
فرح محوت

الوليد محمد
فرع فرق

احمد المحروقي
فرع أدم

علي حمد
فرع فرق

هديل الناعبي
فرع المحج

عماد الذهلي
فرع الرستاق

لؤي الهدابي
فرع الحرس السلطاني العماني

حمد عبدالله
فرع فرق

محمد الوهيبي
فرع وادي الكبير

حمير الهطالي
فرع فرق الصناعية

حسام أحمد
فرع جامعة السلطان قابوس

ر. البوسعيدي
فرع مدينة السلطان قابوس

الخليل طالب
فرع الغشب

دالل الشكيلي
فرع عبري الجبيل

عبدالرحمن عبدالله
فرع جامعة السلطان قابوس

أسامة العميري
فرع فرق الصناعية

فيصل زايد
فرع أدم

لبنى السيابي
فرع الرستاق

هبة سالم
فرع الكامل

مهند الطوقي
فرع شاطئ القرم

نائلة هالل
فرع وادي الطائين

عمار المحروقي
فرع جامعة السلطان قابوس

عبدالملك سيف
فرع جامعة السلطان قابوس

حجاز محمد
فرع جبروة

عيسى محمد
فرع المضيبي

محمد سالم
فرع قريات

نوح الجامودي
فرع مرفع دارس

مصعب عثمان
فرع بهالء

ريا عبدالله
فرع مرتفعات صحم

سيف البادي
فرع ضنك

مريم حمد
فرع األشخرة

ماسة علي
فرع الخوير 33

سمير كومار
فرع مصيرة

تقوى الحديدي
فرع القرم

م. حمد
فرع الرميس

علي المسكري
فرع مدينة السلطان قابوس

بيان الحربي
فرع صور

نبأ سالم
فرع بركة الموز

حمد اسعد
فرع الخوض

عمار سعيد
فرع لوى

زهى الحوسني
فرع مدينة السلطان قابوس

ريان معاذ
فرع دوار العذيبة

عالء جمعة
فرع سوق عبري

أروى فهد
فرع لوى

 ن. آل سعيد
فرع مدينة السلطان قابوس

نوف الفارسي
فرع صور العفية

ريما الغافري
فرع سوق عبري

يمين اسحق
فرع الموالح

سما الجلنداني
فرع بوشر

و. يوسف
فرع شليم

اسماء سالم
فرع سوق بركاء

احمد هيثم
فرع السعادة

الزينة ماجد
فرع الموالح

عمار علي
فرع الموالح

سورة سليمان
فرع الخضراء

سمية ياسر
فرع الخوض

لؤي الشقصي
فرع الحمراء

الريان اليعربي
فرع مرفع دارس

عمر الناعبي
فرع الحمراء

حسام احمد
فرع المحج

غدير عامر
فرع الهيال

رناد خميس
فرع الدريز

وداد عبدالسالم
فرع العوابي

حسين علي
فرع ميناء الفحل

ميس منصور
فرع فرق الصناعية

عبدالله خميس
فرع صور

جمال مروان
فرع المعبيلة الصناعية

يوسف علي
فرع فلج القبائل

ريتال سامي
فرع البداية

سلمان حفيظ
فرع سوق بهالء

ا. سالم
فرع الرميس

الغالية العبيداني
فرع الغشب

علي صالح
فرع صور

عبدالله احمد
فرع سوق بركاء

عايض سعيد
فرع جعالن بني بو حسن

فاطمة عبيد
فرع مصيرة

مريم محمد
فرع الحمراء

فاطمة الحارثي
فرع بدية

حمد الحبسي
فرع بركة الموز

صالح سليمان
فرع بطحاء هالل

الهنوف فهد
فرع الخابورة

م. علي
فرع سمائل

سالم الغداني
فرع الخضراء

أسعد القصابي
فرع سوق بهالء

أحمد الداوودي
فرع صور

طاهر ابراهيم
فرع قلعة العوامر

نوف محمد
فرع الوشيل

محمد سالم
فرع العوابي

س. حمد
فرع العامرات

مريم ابراهيم
فرع كورنيش صحم

سحر عادل
فرع الموالح

احمد مكتوم
فرع إزكي

علي سيف
فرع الثرمد

سارة البلوشي
فرع فلج القبائل

سلطان سهيل
فرع سدح

جهراء رشاد
فرع الخوير

محمد ابراهيم
فرع ينقل

شاهين عبدالله
فرع صور العفية

شهالء حمود
فرع الغبرة

يوسف يعقوب
فرع سوق عبري

جنان محمد
فرع الكامل

بسمة منذر
فرع فرق

علي اليحيائي
فرع شاطئ القرم

عبدالله محمد
فرع سناو

محمد السعدي
فرع الخضراء

خالد عبدالله
فرع األشخرة

فاطمة أيوب
فرع الخضراء

مالك بدر
فرع مسقط

عبدالرحمن محمد
فرع المصنعة

تميم يحيى
فرع صور

موسى عبدالله
فرع الموالح

عبدالله علي
فرع عبري العراقي

سالم البلوشي
فرع الخابورة

خميس البلوشي
فرع قريات

الحسن علي
فرع شافع

جمانة البادي
فرع الموالح

س. الحبسي
فرع المكتب الرئيسي

الشهباء خالد
فرع إزكي

احمد محمد
فرع ميناء الفحل

فهد نواف
فرع عوقدين

عواطف عدنان
فرع مركز البهجة

ميرا ناصر
فرع كورنيش صحم

األزهر خلف
فرع منح

إسراء خليفة
فرع بركاء

مصبح سالم
فرع الخوير

األزهر وليد
فرع الخوض

عبدالعزيز سعيد
فرع بركة الموز

ايناس الغاوي
فرع إزكي

حمد العامري
فرع المعبيلة الشمالية

عبدالعزيز حمد
فرع جامعة السلطان قابوس

عمار الجوهري
فرع جامعة السلطان قابوس

خالد عبدالله
فرع جامعة السلطان قابوس

خليفة النهدي
فرع الرسيل

سعادة العيسري
فرع الخوض

باالث شاندران
فرع جامعة السلطان قابوس

ادريس العزيزي
فرع جامعة السلطان قابوس

محمد النهدي
فرع الرسيل

ثريا عمر
فرع جامعة السلطان قابوس

يوسف الهطالي
فرع المعبيلة الشمالية

جوخة محمد
فرع جامعة السلطان قابوس

طاهر البوسعيدي
فرع المعبيلة الشمالية

ماجد العامري
فرع المعبيلة الشمالية

وليد العدوي
فرع الحرس السلطاني العماني

محمد اويس
فرع المعبيلة الجنوبية

سالم النهدي
فرع الرسيل

وئام الطوقي
فرع الخوض

راشد النصيري
فرع جامعة السلطان قابوس

خميس الكحالي
فرع جامعة السلطان قابوس

محمود سالم
فرع جامعة السلطان قابوس

بدر الفارسي
فرع جامعة السلطان قابوس

جيفر الهنائي
فرع جامعة السلطان قابوس

ابو سالم ابو الهاشم
فرع المعبيلة الشمالية

احمد الخروصي
فرع الخوض

ع. ناصر
فرع جامعة السلطان قابوس

عبدالله محسن
فرع جامعة السلطان قابوس

سالم العامري
فرع المعبيلة الشمالية

جميل البلوشي
فرع المعبيلة الجنوبية

زينب البلوشي
فرع جامعة السلطان قابوس

ح. مبارك
فرع السيب

محسن الحارثي
فرع برج الصحوة

ز. علي
فرع السيب

ح. الجابري
فرع السيب

س. البادي
فرع السيب

حمد الحبسي
فرع مركز البهجة

محمود محمد
فرع سيتي سنتر

راشد البوسعيدي
فرع مركز البهجة

م. البلوشي
فرع السيب

خالد اليحمدي
فرع الموالح

خيرالله نصيب
فرع العذيبة شارع 18 نوفمبر

محمد السيابي
فرع برج الصحوة

ع. محمد
فرع المكتب الرئيسي

ن. الحديدي
فرع السيب

خ. العامري
فرع السيب

ف. عبدالله
فرع السيب

سعيد المغيري
فرع برج الصحوة

م. ال سعيد
فرع مركز البهجة

عبدالله التميمي
فرع مركز البهجة

يوسف عبدالله
فرع مركز البهجة

فضيلة عبداالمير
فرع المكتب الرئيسي

سليمان الكندي
فرع مركز البهجة

زيانة السيابي
فرع السيب

بدر عبدالله
فرع المكتب الرئيسي

ليلى الحربي
فرع السيب

ورثة مقداد
فرع برج الصحوة

ناصر المقبالي
فرع الموالح

غالية هاشل
فرع الموالح

ندى الضوياني
فرع الموالح

ناصر السيابي
فرع برج الصحوة

درويش السلماني
فرع قريات

فاطمة بيبي
فرع الغبرة

عبد الرحمن احمد
فرع العامرات

عبدالله السناني
فرع قريات

أصيلة العبيداني
فرع دوار العذيبة

خلفان العامري
فرع قريات

سودهاكاران كيسافان
فرع الغبرة

سيف الحارثي
فرع العامرات

احمد المعمري
فرع الغبرة

سليمان يحيى
فرع العامرات

راميش كومار
فرع غالء

رحمة الحربي
فرع العامرات

فاطمة عبدالله
فرع األنصب

محمد حلمي
فرع المستشفى السلطاني

محمد حميد
فرع دوار العذيبة

نشأت الريامي
فرع الغبرة

خديجة ضاوي
فرع الغبرة

دارميندرا كومار
فرع دوار العذيبة

هالل الكلباني
فرع بوشر

صفاء الحارثي
فرع الغبرة

افتخار احمد
فرع الغبرة

ب. البوسعيدي
فرع الغبرة

محمد عبدالله
فرع بوشر

محسن الزدجالي
فرع دوار العذيبة

شمسة الغامري
فرع قريات

مخلد الرقادي
فرع بوشر

عبدالله النعيمي
فرع الغبرة

مهند منير
فرع العامرات

حارث الكاسبي
فرع العامرات

ع. الحارثي
فرع العامرات

حارث العامري
فرع القرم

حمد السلماني
فرع الخوير

هيثم الندابي
فرع بيت الريم

عبد الوهاب ياسر
فرع ميناء الفحل

ايمي يومل
فرع القرم

نسرين محمد
فرع دار األوبرا السلطانية

نجم العبري
فرع الخوير

هنادي غسان
فرع القرم

موزه البوصافي
فرع الخوير 33

أ. سليمان
فرع الخوير

أ. اإلسماعيلي
فرع الخوير

سارة فدا
فرع دار األوبرا السلطانية

تيموثي نيل
فرع ميناء الفحل

ر. الحبسي
فرع الخوير

ريا الرواحي
فرع مدينة السلطان قابوس

يوسف الفارسي
فرع القرم

ديباك ديشموخ
فرع ميناء الفحل

ن. الجندي
فرع الخوير

محمد سعود
فرع ميناء الفحل

طالل المعمري
فرع القرم

ياسمين نورالدين
فرع شاطئ القرم

خميس عبدالله
فرع القرم

ريا ليفيا
فرع مدينة السلطان قابوس

يحيى الفهدى
فرع مدينة السلطان قابوس

ر. عبد الرؤوف
فرع الخوير

عبد الحفيظ محمد
فرع الخوير 33

محمد الندابي
فرع الخوير 33

ناصر الذهلي
فرع الخوير

غالب البوسعيدي
فرع القرم

جاشيم الدين
فرع بيت الريم

جواد محمد 
فرع روي

بيستين ماثيو
فرع الحي التجاري

فائق الزدجالي
فرع الحي التجاري

راشد الرواحي
فرع بيت حطاط

علي الكشري
فرع روي

سعيد الشيذاني
فرع الحي التجاري

بدر الحوسني
فرع روي

سيف المخمري
فرع الحي التجاري

ر. دومينيك 
فرع الحي التجاري جنوب

سهاد محمد 
فرع روي

أكبر أمين
فرع بيت حطاط

عبد الله الرحبى
فرع بيت حطاط

حمود محمد 
فرع الحي التجاري

الوشس باراكل
فرع الحي التجاري

راشد المعولي
فرع روي

اسحاق الحارثي
فرع مسقط

عبد الرحمن عبد الله 
فرع الحي التجاري

سامرين روميل
فرع روي

روشان خان
فرع روي الشارع الرئيسي

عبد العظيم عبد الله
فرع بيت حطاط

ز. الحوسني
األعمال المصرفية الخاصة وإدارة الثروات

عبد الرحمن علي
فرع روي

خالد الربخي
فرع الحي التجاري

ماتثيل رامان
فرع روي

رويدا عبدالله
فرع بيت حطاط

احمد محمد
األعمال المصرفية الخاصة وإدارة الثروات

مبارك الشكيلي
فرع الحي التجاري

حبيب سعيد
فرع وادي الكبير

ديبالي أبورفا
فرع وادي الكبير

ساجد ابراهيمكتي
فرع وادي الكبير

عبيد الحوسني
فرع شناص

خلفان حمد 
فرع صحار

مانع خديم
فرع شناص

حسين العجمي
فرع مرتفعات صحم

خالصة السعدي
فرع البداية

سيف العيسائي
فرع سوق صحار

علي سالم
فرع سوق صحار

عبد الله سالم
فرع صحار

رشيد الكعبي
فرع لوى

محمد اسد
فرع صحار

سعيد العبد السالم
فرع مرتفعات صحم

محمد الخروصي
فرع البداية

صالح البلوشي
فرع لوى

خميس عبدالله
فرع صحار

علي المقبالي
فرع صحار

عدنان المعمري
فرع مرتفعات صحم

خالد مصبح
فرع لوى

ابراهيم السعدي
فرع لوى

ناصر محمد
فرع مرتفعات صحم

منصور علي
فرع صحار

مريم الحكماني
فرع الخابورة

عبدالله مبارك
فرع لوى

علي السريحي
فرع لوى

حسن عبد النور
فرع سوق صحار

عبدالله المعمري
فرع لوى

علي الكحالي
فرع مرتفعات صحم

حمدان الجهوري
فرع صحار

سعيد المقبالي
فرع صحار

عبدالله سيف
فرع صحار

هيثم حمود
فرع البداية

خليفة الهنائي
فرع الرستاق

سلطان السعدي
فرع الثرمد

خالد المالكى
فرع بركاء

ليلى المعمري
فرع بركاء

زكية هالل
فرع بركاء

رجاء الشبيبي
فرع المصنعة

ابراهيم الفارسي
فرع بركاء

علي الرواحي
فرع نخل

عبد الله محمد
فرع الثرمد

ليلى علي
فرع الغشب

محمد الغافري
فرع الرستاق

زاهر السلماني
فرع الغشب

مرهون السيابي
فرع بركاء

حديد السعدي
فرع السويق

خالد الهاشمي
فرع الغشب

وليد الهنائي
فرع الغشب

أحمد الهنائي
فرع الرستاق

خميس عبدالله
فرع الثرمد

عبدالله السعدي
فرع السويق

عزة العوفي
فرع الغشب

محمد السعدي
فرع الملدة

بدر الطارشي
فرع المصنعة

خالد الزعابي
فرع الثرمد

غسان العبري
فرع سوق بركاء

خميس زايد
فرع الملدة

ياسر الحاتمي
فرع الغشب

زهو هو
فرع بركاء

أبو زيد سالم
فرع بطحاء هالل

فيجايان بيالي
فرع الغشب

سعيد الجابري
فرع الغشب

عبدالله النصيري
فرع بهالء

خالصة العبري
فرع الحمراء

محمد ناصر
فرع سوق بهالء

سالم العامري
فرع نزوى

محمود سيف
فرع أدم

يوسف محمد
فرع نزوى

عائشة العدوي
فرع فرق الصناعية

مسعود سالم
فرع بهالء

فاطمة العبري
فرع الحمراء

محمد عبد الله
فرع أدم

بدر البوسعيدي
فرع فرق

محمد سعيد 
فرع أدم

خالصة سليم
فرع أدم

بدر أحمد
فرع أدم

سعيد الناصري
فرع فرق الصناعية

ناصر الخروصي
فرع نزوى

سعيد المحروقي
فرع أدم

سعيد اليعربي
فرع الحمراء

أحمد العنقودي
فرع مرفع دارس

حمود العبري
فرع الحمراء

عادل الكلباني
فرع بهالء

عبد الكريم الشكيلي
فرع بهالء

زمزم أمبو سعيد
فرع فرق

ريا البوسعيدي
فرع فرق الصناعية

سعود الحرسوسي
فرع هيماء

علي الفرقاني
فرع بهالء

علي العلوي
فرع بهالء

سالم البوسعيدي
فرع أدم

سالم محمد 
فرع فرق

هيثم العبري
فرع الحمراء

ع. علي
فرع سمائل

ب. السليمي
فرع إزكي

سمير جميل
فرع بركة الموز

محمد سليم
فرع سمائل

سويد الشامسي
فرع فنجاء

يعقوب سالم
فرع إزكي

مصطفى المنذري
فرع إزكي

عبدالله محمد
فرع إزكي

فالح الفالحي
فرع بركة الموز

خميس البوسعيدي
فرع منح

رجاء العامري
فرع فنجاء

خليفة الشامسي
فرع فنجاء

عبد الرحيم التوبي
فرع إزكي

ط. السيابي
فرع سمائل

ج. الجلنداني
فرع سمائل

زكية سعيد
فرع بركة الموز

محمود محمد
فرع فنجاء

ا. عبد الله
فرع سمائل

ص. الجابري
فرع سمائل

سالمة عبد العزيز
فرع إزكي

موزة الرواحي
فرع سمائل

خميس سعيد
فرع إزكي

ع. الحسيني
فرع سمائل

م. العميري
فرع سمائل

أ. الراشدي
فرع سمائل

ابراهيم المعمري
فرع شافع

س. الرحبي
فرع سمائل

أ. الفارسي
فرع سمائل

عبد العزيز التوبي
فرع إزكي

منيرة بني عرابة
فرع فنجاء

سليمان الشامسي
فرع البريمي الشارع الرئيسي

محمد الغيثي
فرع البريمي الشارع الرئيسي

فاطمة الكمزري
فرع خصب

احمد الشامسي
فرع البريمي الشارع الرئيسي

فهد الجهضمي
فرع البريمي الشارع الرئيسي

عائشة الشامسي
فرع البريمي

ابراهيم البادي
فرع البريمي الشارع الرئيسي

حمدان الشامسي
فرع البريمي الشارع الرئيسي

عبد الله الدارعي
فرع البريمي

حميد الوهيبي
فرع البريمي الشارع الرئيسي

ورثة سلطان علي
فرع البريمي

احمد الكعبي
فرع محضة

موزا المزاحمي
فرع البريمي

حليمة البادي
فرع البريمي الشارع الرئيسي

جمعة الشحي
فرع خصب

حليمة الشحي
فرع دباء البيعة

عائشة الشحي
فرع خصب

عبدالله الشامسي
فرع البريمي الشارع الرئيسي

عبدالله المعيني
فرع البريمي

برافينتشاندرا جيثاالل
فرع البريمي

فاطمة الشحي
فرع دباء البيعة

خليفة السعدي
فرع البريمي

محمد الشحي
فرع خصب

عائشة الشحي
فرع دباء البيعة

فاطمة الشحي
فرع خصب

علي الكعبي
فرع البريمي الشارع الرئيسي

مريم الكعبي
فرع البريمي

سعيد الفليتي
فرع خصب

حليمة الشرجي
فرع خصب

هاني سيف
فرع البريمي

م. عبدالله
فرع الهيال

ه. السعيدي
فرع الدريز

و. عبدالله
فرع مرتفعات عبري

ن. راشد
فرع ينقل

نوف المعمري
فرع الهيال

مروان عبدالله
فرع ضنك

اماني محمد
فرع مرتفعات عبري

علياء الكلباني
فرع سوق عبري

س. العبري
فرع عبري الجبيل

م. عبدالله
فرع ينقل

روّية سعيد
فرع عبري الجبيل

المنذر حافظ
فرع الدريز

ر. البادي
فرع ينقل

ش. الفارسي
فرع ينقل

محمد باتوارى
فرع سوق عبري

حازم غريب
فرع سوق عبري

خليفة سيف
فرع الهيال

ر. سليمان
فرع سوق عبري

هويشل سالم
فرع مرتفعات عبري

إيمان العبري
فرع مرتفعات عبري

نورة الكلباني
فرع عبري الجبيل

س. المقبالي
فرع الدريز

زيد خلفان
فرع عبري الجبيل

م. العلوي
فرع ينقل

بدر الزيدي
فرع عبري الجبيل

سعيد الكلباني
فرع عبري الجبيل

جمال مودين
فرع مرتفعات عبري

ب. البادي
فرع ينقل

قاسم خميس
فرع الدريز

س. الفارسي
فرع ينقل

مروة بيت سمير
فرع صاللة الصناعية

سهيل مسلم
فرع ثمريت

علي أحمد
فرع السعادة

مستهيل العمري
فرع السعادة

حيان السليمان
فرع صاللة شارع 23 يوليو

جمعان عبد الكريم
فرع صاللة شارع 23 يوليو

صدام عوض
فرع السعادة

شاهد محمد
فرع السعادة

حمادة العمري
فرع عوقدين

ورثة عبدالله 
فرع صاللة شارع 23 يوليو

احمد محمد
فرع صاللة شارع 23 يوليو

عبدالله باعمر
فرع الدهاريز

سالم دهمان
فرع صاللة شارع 23 يوليو

سالم سهيل
فرع عوقدين

نور البرعمي
فرع صاللة شارع 23 يوليو

محمد احمد
فرع صاللة شارع 23 يوليو

عبدالله خلفان
فرع طاقة

سعيد الحريزي
فرع صاللة شارع 23 يوليو

تهاني الربيعي
فرع ميناء صاللة

حسن سعيد
فرع صاللة شارع 23 يوليو

نور حفيظ
فرع صاللة شارع 23 يوليو

علي ال إبراهيم
فرع صاللة شارع 23 يوليو

أحمد كشوب
فرع السعادة

علي عامر
فرع صاللة شارع 23 يوليو

سعيد احمد
فرع ثمريت

أحمد عبد القادر
فرع صاللة شارع 23 يوليو

عبدالله احمد
فرع صاللة شارع 23 يوليو

غانم سالم
فرع عوقدين

علي مستهل
فرع صاللة شارع 23 يوليو

عائشة محمد
فرع سدح

خالد الراشدي
فرع سناو

سالم الحكماني
فرح محوت

أحمد اليزيدي
فرع إبراء

محمد مسلم
فرع سناو

وفاء الطالبي
فرع إبراء

أحمد سليمان
فرع إبراء

خميس الجحفي
فرع سناو

سالم الطالعي
فرع المضيرب

عامر الحجري
فرع بدية

سلمى الصغير
فرع المضيرب

أحمد محمد
فرع سمد الشأن

حمود سيف
فرع سمد الشأن

غليوة الحبسي
فرع المضيبي

سعيد الراشدي
فرع سناو

جاسم حميد
فرع سناو

سيف الصوافي
فرع سناو

محمد العامري
فرع سمد الشأن

كافيتا كومار
فرع مصيرة

سالم الذاكري
فرع وادي الطائين

عامر سالم
فرع سمد الشأن

سالم الحبسي
فرع سمد الشأن

محمد احمد
فرع سمد الشأن

يوسف الفارسي
فرع مصيرة

شيخة الحجري
فرع بدية

سلطان الحبسي
فرع سمد الشأن

عبيد الوهيبي
فرع سناو

سالم الحجري
فرع بدية

زيانة البوسعيدي
فرع سمد الشأن

علي الشرجي
فرع سناو

عبدالله هالل
فرع سمد الشأن

فاطمة الغيالني
فرع صور

خميس الراسبي
فرع جعالن بني بو حسن

سليمة الداودي
فرع صور الشرية

سالم المشرفي
فرع صور

صالح البلوشي
فرع صور

يوسف الحكماني
فرع جعالن بني بو حسن

علي الحربي
فرع جعالن بني بو علي

الهنوف حمد
فرع األشخرة

عبدالله راشد
فرع جعالن بني بو حسن

جمعة المخيني
فرع صور الشرية

احمد العريمي
فرع صور

زينب البلوشي
فرع صور الشرية

فاطمة الهاشمي
فرع الكامل

سامي السعدي
فرع صور الشرية

سعيد الراسبي
فرع صور

إيمان العلوي
فرع صور

جمعة أحمد
فرع صور

أمل سرهد
فرع صور الشرية

فايل الراشدي
فرع األشخرة

خميس الراسبي
فرع الكامل

أمجد حسين
فرع جعالن بني بو علي

حميد الكاسبي
فرع جعالن بني بو علي

مبارك السلطي
فرع صور الشرية

علي السعدي
فرع جعالن بني بو علي

علي الستمي
فرع جعالن بني بو علي الجديد

ناصر الهاشمي
فرع الكامل

خلفان محمد
فرع جعالن بني بو علي

سالم العريمي
فرع صور

سعيد الجعفري
فرع األشخرة

ناصر سعيد
فرع الكامل
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خالد الهادي
فرع الخوير

داوود المقبالي
فرع شافع

عمر المعمري
فرع شناص

سالم الرواس
فرع صاللة شارع 23 يوليو

انجيلو بانتوجان
فرع صحار

فيصل مسلم
فرع سناو

شاذان الحنضلي
فرع المحج

شاجمون تنجا
فرع بركة الموز

موسى سالم
فرع الدريز

محمد عبدالله
فرع شناص

مزهر ح.  -  الوادي الكبير

شاهينا فردوس
فرع الحي التجاري

فاطمة المقبالي
فرع سوق صحار

لميا المحرمي
فرع السيب

شيخة البوسعيدي
فرع الرسيل

كاملة المنذري
فرع الحي التجاري

ايمان الصقري
فرع منح

هدى الهاللي
فرع السويق

ابتسام السليمي
فرع إزكي
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زينب العوفي
فرع مسقط

جوائز المناسبات الخاصة - عيد الفطر المبارك  - ٢٫000 ر.ع

عبدالله الحوسني
فرع الخابورة

ف. الهادي
فرع العامرات

س. الكلباني
فرع الهيال

داوود العريمي
فرع القرم

سعدية المازن
فرع البريمي الشارع الرئيسي

سيف احمد
فرع جامعة السلطان قابوس

خليفة الغافري
فرع جامعة السلطان قابوس

محمد الكلباني
فرع الهيال

عبدالله الكلباني
فرع شافع

راشد الحارثي
فرع ميناء الفحل

أ. سليمان
فرع سمائل

أرون كومار
فرع صحار

نصرة شيخان
فرع عبري الجبيل

علي السيابي
فرع سوق بركاء

سالم الكثيري
فرع صاللة شارع 23 يوليو

وفاء البريكي
فرع دوار العذيبة

سالم الحجري
فرع بدية

إسماعيل البلوشي
فرع السيب

فؤاد محمد
فرع القرم

صالح الشيادي
فرع السويق

خليفة الجابري
فرع جامعة السلطان قابوس

م. السيفي
فرع إبراء

م. محسن 
فرع الحي التجاري جنوب

سيد توفيق
فرع صحار

جميل محمد
فرع سوق بركاء


