
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

سيف الهدابي
فرع جامعة السلطان قابوس

احمد المحرقى
فرع أدم

ب. الخليلي
فرع روي

عمر التوبي
فرع إزكي

ج. الزدجالي
فرع الحي التجاري

ياسر السالمي
فرع الخوير

عاصم علي
فرع جامعة السلطان قابوس

افتخار احمد
فرع الغبرة

محمد العبري
فرع الرستاق

ي. البلوشي
فرع الحي التجاري جنوب

حمد العزيزي
فرع القرم

مايدة السليمى
فرع إزكي

س. شماس
فرع عوقدين

سامي المقبالي
فرع عبري العراقي

سالم النبهاني
فرع لزغ

ن. عبد الرحمن
فرع العوابي

معصومة العجمي
فرع سوق صحار

طالل الخليلي
فرع روي

سليمان الشكيلي
فرع الغبرة

تسنيم ع.
فرع مدينة السلطان قابوس

فاتن الجابري
فرع القرم

يوسف المشايخي
فرع جامعة السلطان قابوس

فيصل البلوشي
فرع الصاروج

أسماء المطاعني
فرع جعالن بني بو حسن

حمدان الشعيلي
فرع المعبيلة الجنوبية

ن. الصباحي
فرع فرق الصناعية

ريمي هريدس
فرع هيماء

محمد عطية
فرع فلج القبائل

أ. الهنائي
فرع الوطية

ابراهيم النزواني
فرع عبري الجبيل

ح. الخروصي
فرع السويق

محمد بيت جامع
فرع طاقة

مال الله علي
فرع الشركات - روي

يوسف الرحبى
فرع الخوير 33

س. اللواتي
فرع وادي الكبير

خالد الفراجي
فرع صور الشرية

ح. المحرمي
فرع السيب

س. الحراصي
فرع فرق الصناعية

رضية العجمي
فرع جامعة السلطان قابوس

حسام المنذري
فرع سيتي سنتر

بلعرب حمود
فرع المعبيلة الجنوبية

مازن ناصر
فرع مرتفعات عبري

عادل جان محمد
فرع البريمي

ا. الهنائي
فرع فرق الصناعية

ع. خلفان
فرع المصنعة

أسامة الخروصي
فرع جامعة السلطان قابوس

محمد نور
فرع الخوض

فهم الفارسي
فرع فنجاء

زيد موسى
فرع جبروة

احمد خلفان
فرع جامعة السلطان قابوس

الجوهرة العبري
فرع الحمراء

محمد ناصر
فرع قلعة العوامر

سليمان محمد
فرع الخوض

م. السعدي
فرع سوق بركاء

نايف االغبري
فرع األنصب

بشار الريامي
فرع إزكي

عمر الستمي
فرع صور الشرية

غيثاء الجابري
فرع الخوض

أبها السناني
فرع قريات

سعيد الوشاحي
فرع شناص

عهود محمد
فرع سوق بهالء

أزهار مبارك
فرع بهالء

فيصل محمد
فرع طاقة

غدير سالم
فرع الهيال

نواف خلفان
فرع المعبيلة الجنوبية

يونس السنيدي
فرع جعالن بني بو علي الجديد

الوليد السعدي
فرع جامعة السلطان قابوس

سالم المشايخي
فرع عوقدين

ر. البوسعيدي
فرع مدينة السلطان قابوس

أيوب الهنائي
فرع سوق بهالء

رنا البطاشي
فرع وادي الطائين

أ. خلفان
فرع نخل

أيمن السليمي
فرع نزوى

حنين عبد الرحيم
فرع المعبيلة الجنوبية

ه. علي
فرع فرق الصناعية

عمار حسن
فرع الخوير

ي. مبارك
فرع فرق الصناعية

عبدالله علي
فرع عوقدين

احمد البوسعيدي
فرع منح

حور الزدجالي
فرع الموالح

محمد حميدة
فرع المعبيلة الجنوبية

رشا الغزالي
فرع صور العفية

أ. البوسعيدي
فرع دار األوبرا السلطانية

ا. المالكى
فرع سوق بركاء

هاجر الراشدي
فرع الحرس السلطاني العماني

ا. السنيدي
فرع المكتب الرئيسي

ج.  يحيى
فرع الملدة

فارس العريمي
فرع الكامل

الوليد الفارسي
فرع ينقل

عبدالله زايد
فرع فرق

علي البلوشي
فرع صحار

عبد العزيز السعيدي
فرع الخابورة

أسامة محمد
فرع جبروة

ق. عبد الوهاب
فرع العوابي

سعد العفاري
فرع المزيونة

مؤيد البصراوي
فرع صاللة شارع 23 يوليو

أ. عبدالله
فرع نخل

عايض المسكري
فرع الموالح

عمر السناني
فرع الخوير 33

أحمد الدرة
فرع بوشر

ابراهيم حمد
فرع ضنك

محمد غالب
فرع منح

ح. مبارك
فرع السويق

ه. عبدالله
فرع الوشيل

عبد الرحمن سيف
فرع الخابورة

دانية الالحوري
فرع الموالح

عبدالله حميد
فرع جعالن بني بو حسن

محمد خالد
فرع المعبيلة الجنوبية

بدور الجعفري
فرع األشخرة

ذياب سعيد
فرح محوت

ع. البلوشي
فرع سوق بركاء

شوق الغافري
فرع الدريز

كنعان سليمان
فرع السيب

محمد جهاد
فرع بيت الريم

فيصل يوسف
فرع الدريز

محمود حمد
فرع السيب

م. سيف
فرع فرق الصناعية

محمد الزعابي
فرع مرتفعات صحم

ا. العبري
فرع المكتب الرئيسي

مصعب مسلم
فرع طاقة

مالك الهدابي
فرع سمائل

عبد الحكيم الريامي
فرع إزكي

غصون خليفة
فرع بهالء

سعيد المهري
فرع المزيونة

نبراس العامري
فرع إزكي

مروان محمد
فرع بهالء

مصطفى كمال
فرع الموج

احمد سعيد
فرع جامعة السلطان قابوس

رزان عبدالله
فرع مرفع دارس

موزه الوحشي
فرع ضنك

نور الرحبى
فرع الخوير

م. راشد
فرع المصنعة

ا. سليمان
فرع العوابي

زاهر الغصيني
فرع قريات

وقاس عبدالله
فرع عبري الجبيل

محمد ياسر
فرع جامعة السلطان قابوس

زينب الخصيبي
فرع شافع

زوينة العبري
فرع جامعة السلطان قابوس

حورية الحراصي
فرع الموالح

جعفر العميري
فرع الموج

أ. سعود
فرع بركاء

تيمور البوسعيدي
فرع معسكر المرتفعة

عيسى سليمان
فرع الموج

طيف الفزاري
فرع بيت الريم

العنود التوبي
فرع الموالح

آدم محمد
فرع مرفع دارس

ت. زهران
فرع العوابي

ريتاج الهاشمي
فرع مرفع دارس

عبدالله الجعفري
فرع األشخرة

ر. علي
فرع الثرمد

عبد الله خلفان
فرع منح

د. الحاتمي
فرع الرستاق

نوح سالم
فرع سمائل

احمد سيف
فرع فلج القبائل

أسيل طالل
فرع منح

سالمة عبد الله
فرع البريمي الشارع الرئيسي

اياد ناصر
فرع سفالة إبراء

ب. ناصر
فرع المصنعة

األزهر خلف
فرع منح

م. مبارك
فرع الثرمد

ش. يوسف
فرع المصنعة

سالم عبد الله
فرح محوت

ف. راشد
فرع بطحاء هالل

خ. وليد
فرع السويق

خالد الجابري
فرع فلج القبائل

ح. حبيب
فرع بركاء

ريا عبدالله
فرع مرتفعات صحم

مريم سيف
فرع مرتفعات صحم

سليمان عادل
فرع الخابورة

ر. يوسف
فرع المصنعة

ب. سلطان
فرع المعبيلة الشمالية

مريم ابراهيم
فرع أدم

ل. عبدالمنعم
فرع بركاء

ب. البحري
فرع نخل

منار الكيومي
فرع البداية

سالم صالح
فرع الكامل

سيف المعمري
فرع الخابورة

سارة اليعقوبي
فرع مركز البهجة

مايا ايفان
فرع القرم

تركي الحراصي
فرع ميناء الفحل

أروى فهد
فرع لوى

ا. احمد
فرع روي الشارع الرئيسي

عبدالله عبد الرحمن
فرع المحج

ن. محمد
فرع الرستاق

احمد خالد
فرع البريمي

بشرى دبالن
فرع مرباط

أميرة الشبلي
فرع سوق صحار

عبد الرحمن الرحبي
فرع سمد الشأن

أ. حمود
فرع نخل

آيان إيشان
األعمال المصرفية الخاصة وإدارة الثروات

محمد العجمي
فرع صحار

سليمان داود
فرع مدينة السلطان قابوس

الزهور الغباري
فرع الخوير

وعد سعود
فرع المضيبي

سليمان سعيد
فرع دار األوبرا السلطانية

محمد يعقوب
فرع فرق

أمجد ناصر
فرع األنصب

الهنوف محمد
فرع شناص

ف. حسين
فرع مسقط

يمين اسحق
فرع الموالح

ع. السعدي
فرع الملدة

ش. موسى
فرع فرق الصناعية

محمد سالم
فرع صاللة الصناعية

فهد ناصر
فرع الخوير

اليمن محمد
فرع صور

هيا طالل
فرع لزغ

يزن سالم
فرع جعالن بني بو حسن

وسن محبوب
فرع العامرات

حمدان ناصر
فرع ضنك

كريم محمود
فرع مدينة السلطان قابوس

خميس البلوشي
فرع قريات

ليثة الحاتمي
فرع دوار العذيبة

عبد الرحمن محمد
فرع سوق صحار

م. البوسعيدي
فرع مدينة السلطان قابوس

احمد عبد اللطيف
فرع مركز البهجة

كايد علي
فرع دباء البيعة

م. سالم
فرع العوابي

هاله البلوشي
فرع بيت حطاط

إسراء السعيدي
فرع صحار

فاطمة الكعبي
فرع محضة

األوس الجهضمي
فرع الموالح

فاطمة مبارك
فرع منح

الحوراء علي
فرع شافع

فاطمة يوسف
فرع لزغ

بيان حمد
فرع البداية

ه. ايمن
فرع الموالح

معتز سيف
فرع سوق بهالء

رغد الكيومي
فرع سوق صحار

فاطمة غريب
فرع الرميس

أحمد الهاشمي
فرع برج الصحوة

يوسف الخازمي
فرع شناص

عبدالله عبيد
فرع مصيرة

ش. احمد
فرع الغشب

زهى احمد
فرع صحار

ثمنى الخضيري
فرع جعالن بني بو حسن

فردوس قيس
فرع الخوير 33

مصعب الجابري
فرع صاللة شارع 23 يوليو

شيخة ابراهيم
فرع المضيبي

جواهر السيابي
فرع لزغ

م. العدوي
فرع بطحاء هالل

عامر الحجري
فرع جامعة السلطان قابوس

حبيبة الحبسي
فرع الخوض

جمال الشرياني
فرع جامعة السلطان قابوس

سيف احمد
فرع جامعة السلطان قابوس

محمد خليفة
فرع جامعة السلطان قابوس

قاسم المنيرى
فرع الرسيل

بدر المخمري
فرع جامعة السلطان قابوس

خديجة البلوشي
فرع الخوض

فاتك الخربوشي
فرع المعبيلة الجنوبية

هالل خلفان
فرع الخوض

أحمد الخياري
فرع الخوض

هاشم المعني
فرع جامعة السلطان قابوس

ريحانة منصور
فرع جامعة السلطان قابوس

ابراهيم مبارك
فرع جامعة السلطان قابوس

نورة الحوسني
فرع جامعة السلطان قابوس

زهرة الحارثي
فرع واحة المعرفة

االزهر جابر
فرع الرسيل

احمد الحراصي
فرع جامعة السلطان قابوس

محمود الحوسني
فرع جامعة السلطان قابوس

احمد عبدالله
فرع جامعة السلطان قابوس

رامامورثي جاياسنكار
فرع الرسيل

أسعد الحراصي
فرع جامعة السلطان قابوس

سعيد الهطالي
فرع المعبيلة الشمالية

سليمان محمد
فرع المعبيلة الجنوبية

عبد الله حمود
فرع الخوض

سعيد علي
فرع جامعة السلطان قابوس

عبدالله الوهيبي
فرع الخوض

عبدالله العبري
فرع جامعة السلطان قابوس

مرتضى عبد الله
فرع جامعة السلطان قابوس

ياسر توفيق
فرع المعبيلة الشمالية

م. عبدالله
فرع برج الصحوة

زهية سلطان
فرع السيب

صفية الشكيري
فرع مركز البهجة

سيف الوهيبي
فرع السيب

طيب الوضاحي
فرع السيب

سهيل صادق
فرع الموالح

خلفان عمير
فرع الموالح

صني مانوجكومار
فرع العذيبة شارع 18 نوفمبر

ن. البوسعيدي
فرع السيب

ع. الجابري
فرع المكتب الرئيسي

صالح الكندي
فرع سيتي سنتر

ابراهيم العامري
فرع الموالح

نعيمة الخياري
فرع الموالح

مريم اليوسفي
فرع السيب

لطفة البوسعيدي
فرع مركز البهجة

اسحاق البوسعيدي
فرع الموالح

سعيد السيابي
فرع السيب

نصرة العامري
فرع مركز البهجة

عالء السليماني
فرع سيتي سنتر

صالح البلوشي
فرع الموالح

سالم السلمي
فرع برج الصحوة

سلطان المحرمي
فرع السيب

خلفان العامري
فرع السيب

و. آل زايد
فرع الموج

شريفة الحضرمي
فرع الموالح

حمد القصابي
فرع الموالح

عبدالله الحكماني
فرع السيب

أمانة العيسري
فرع مركز البهجة

ح. البلوشي
فرع المكتب الرئيسي

موهانان فيلوتثيداثو
فرع مركز البهجة

علي البطاشي
فرع قريات

ماريا بريسكا
فرع المستشفى السلطاني

شامس البطاشي
فرع دوار العذيبة

إيمان الوهيبي
فرع قريات

كومار آشوك
فرع الغبرة

أحمد الكليبي
فرع دوار العذيبة

عمار السعدي
فرع الغبرة

رشيد بشير
فرع الغبرة

ياسمين البلوشي
فرع غالء

سعاده القصبي
فرع العامرات

سالم عبدالله
فرع قريات

عبد الرحيم حمد
فرع دوار العذيبة

خليفة السناني
فرع قريات

راشد النعماني
فرع دوار العذيبة

احمد سلطان
فرع العامرات

منذر الشيباني
فرع الغبرة

ميا البلوشي
فرع قريات

بريثيا بريثو
فرع الغبرة

هيثم النبهاني
فرع دوار العذيبة

علي السالمي
فرع غالء

رحمة الحسني
فرع الغبرة

إقبال البلوشي
فرع دوار العذيبة

وليد أوالد ثاني
فرع الغبرة

منيرة محمد
فرع العامرات

حميد الجابري
فرع المستشفى السلطاني

أسمرة المبارك
فرع دوار العذيبة

خالد الرواحي
فرع قريات

خلود البلوشي
فرع دوار العذيبة

مساعد البوسعيدي
فرع قريات

صباح محمد
فرع دوار العذيبة

فاروق محمد
فرع الخوير

ص. البوسعيدي
فرع الخوير

رحمة الحارثي
فرع ميناء الفحل

ت. آل سعيد
فرع الصاروج

عثمان أنور
فرع الخوير

عبد النبي الميمني
فرع ميناء الفحل

أسماء الحبسي
فرع الخوير

محمد خليفة
فرع بيت الريم

أحمد الحسني
فرع الخوير

غالم عباس
فرع القرم

خالصة الرئيسي
فرع شاطئ القرم

طارق غني
فرع ميناء الفحل

عبد الرحمن ناصر
فرع دار األوبرا السلطانية

عمران حسين
فرع القرم

عادل حبيب
فرع القرم

ريتيش كومار
فرع الخوير

فينود رامان
فرع القرم

قحطان الرحبى
فرع المحج

سيف الفهدى
فرع القرم

غدير الكيومي
فرع الخوير 33

وائل محمد
فرع مدينة السلطان قابوس

بير عاصف
فرع القرم

إدريس المحاربي
فرع ميناء الفحل

محمد الكيومي
فرع ميناء الفحل

نجيب الحارثي
فرع ميناء الفحل

ناصر الجامودي
فرع ميناء الفحل

منصور ناصر
فرع الخوير

محمد فرقان
فرع الخوير 33

ناصر الكندي
فرع ميناء الفحل

علياء الشعيلي
فرع مدينة السلطان قابوس

حامد م. 
فرع روي الشارع الرئيسي

هيتاكشي جاين
فرع جبروة

س. الوهيبي
فرع روي الشارع الرئيسي

ع. الوهيبي
فرع روي

ش. بول
فرع روي الشارع الرئيسي

أ. ناريندر
فرع روي

ع. ناصر
فرع الحي التجاري جنوب

ب. المعمري
فرع وادي الكبير

ر. شيشيكانت
فرع وادي الكبير

بونام بوجال
فرع روي

س. أدوثوراي
فرع الحي التجاري

ي. عبد القادر
فرع الحي التجاري

سيف الحارثي
فرع بيت حطاط

ح. محمد
فرع روي

ف. هارشيت
فرع روي

س. محمد
فرع روي

ج. يوهانان
فرع مسقط

ج. زكريا
فرع الحي التجاري

ي. الرحبى
فرع مسقط

ش. اولياث
فرع روي الشارع الرئيسي

ج. محمد
فرع روي

ح. عبد األمير
فرع روي

ن. أختار
فرع روي الشارع الرئيسي

م. موسى
فرع مسقط

ك. أشرف
فرع مسقط

س. ابراهيمكوتي
فرع وادي الكبير

سالم الشبلي
فرع بيت حطاط

م. محمد
فرع مسقط

س. البريكي
فرع الحي التجاري

ه. سليم
فرع وادي الكبير

ابتسام الشبلي
فرع صحار

ناصر الربيعي
فرع البداية

سمية الهنائي
فرع البداية

هالل عبدالله
فرع مرتفعات صحم

فاطمة سلطان
فرع لوى

حمدان الذهلي
فرع لوى

سالم العنبوري
فرع صحار

مصبح محمد
فرع صحار

حمد العجمي
فرع صحار

عائشة العيسائي
فرع سوق صحار

عبدالله الكندي
فرع لوى

أديمة المقبالي
فرع صحار

محمد زكريا
فرع صحار

حمدة الكندي
فرع فلج القبائل

طالل الشيزاوي
فرع صحار

حميد الجهوري
فرع البداية

مالك الشيدي
فرع مرتفعات صحم

خلفان المقبالي
فرع شناص

راشد المقبالي
فرع صحار

سعيد الهنداسي
فرع صحار

علي المزروعي
فرع شناص

يوسف الهاشمي
فرع مرتفعات صحم

عبد العزيز عبدالله
فرع صحار

علي الحوسني
فرع الخابورة

أحمد حسن
فرع لوى

محمد المقبالي
فرع صحار

محمد ادريس
فرع شناص

ابراهيم السعدي
فرع لوى

علياء السعيدي
فرع الخابورة

المعتصم حمود
فرع مرتفعات صحم

ع. الشيدي
فرع بطحاء هالل

ن. العوفي
فرع الغشب

ع. عطاء
فرع الوشيل

ا. حارث
فرع العوابي

س. محمد
فرع السويق

ج. المالكي
فرع بركاء

ح. الناصري
فرع سوق بركاء

ع. البلوشي
فرع السويق

س. العبري
فرع الرستاق

م. الخاطري
فرع الغشب

ج. عبد الله
فرع بركاء

ع. الغفيلي
فرع الثرمد

ع. سليمان
فرع الرستاق

ا. محمد
فرع بركاء

س. البحري
فرع الغشب

ن. الشكيلي
فرع نخل

س. البحري
فرع العوابي

ل. الربيعي
فرع بطحاء هالل

م. ابراهيم
فرع الرستاق

س. خميس
فرع نخل

ي. العجمي
فرع الملدة

ر. سليمان
فرع الرستاق

أ. المعولي
فرع سوق بركاء

خ. الخروصي
فرع العوابي

خ. الشكيلي
فرع الغشب

ا. القنوبي
فرع بركاء

خ. المشيفري
فرع بركاء

ع. الخضوري
فرع سوق بركاء

ع. السعدي
فرع بطحاء هالل

ج. سعود
فرع سوق بركاء

نهال علي
فرع هيماء

علي الصبحي
فرع الحمراء

سعيد الحديدي
فرع فرق

داود اإلسماعيلي
فرع نزوى

م. الصبيحي
فرع فرق الصناعية

علي سالم
فرع فرق

ح. الحضرمي
فرع فرق الصناعية

براساد سيتارام
فرع فرق

شريفة محفوظ
فرع مرفع دارس

صفية الحرسوسي
فرع هيماء

م. سالم
فرع فرق الصناعية

زاهر الصبحي
فرع الحمراء

ن. محمد
فرع فرق الصناعية

سعيد الهطالي
فرع بهالء

مايكل رزق
فرع بهالء

بدرية سليمان
فرع فرق

ورثة علي
فرع فرق

س. الشعيلي
فرع فرق الصناعية

أشرف علي
فرع فرق

ناصر الزكواني
فرع فرق

سعيد الربعاني
فرع نزوى

ف. العبري
فرع فرق الصناعية

نبهان محمد
فرع بهالء

إيمان هادي
فرع بهالء

سعود العزري
فرع نزوى

خالد عبدالله
فرع أدم

عزيزة سليمان
فرع فرق

م. الراجحي
فرع فرق الصناعية

علي المحروقي
فرع أدم

أحمد الحوسني
فرع مرفع دارس

كمال العوفي
فرع إزكي

علي ماجد
فرع إزكي

سليم السليماني
فرع منح

يونس الهدابي
فرع فنجاء

فهد محمد
فرع إزكي

ياسر الزكواني
فرع بركة الموز

شيخة الفهدي
فرع بركة الموز

عثمان عبدالله
فرع منح

فاطمة التوبي
فرع إزكي

ناصر سالم
فرع إزكي

هدى السيابي
فرع لزغ

علي الراسبي
فرع لزغ

نعيمة المقرشي
فرع إزكي

محمد سعيد
فرع إزكي

حسناء الريامي
فرع إزكي

هود العزري
فرع إزكي

سالم خلفان
فرع إزكي

عبدالله الجابري
فرع سمائل

عمر التوبي
فرع إزكي

زوان الحضرمي
فرع لزغ

سعيد الصقري
فرع بركة الموز

سليمان الريامي
فرع إزكي

عزة االغبري
فرع منح

حسام الدين
فرع بركة الموز

سليمان الريامي
فرع إزكي

منصور ناصر
فرع قلعة العوامر

مريم العزري
فرع إزكي

موسى الغاوي
فرع إزكي

علي الرحبي
فرع فنجاء

محمد مبارك
فرع سمائل

احمد الكمزاري
فرع خصب

عبدالله محمد
فرع البريمي

راشد محمد
فرع دباء البيعة

خالد عبد الرحيم
فرع البريمي الشارع الرئيسي

عبدالله سرحان
فرع محضة

جواهر محمد
فرع البريمي

سلطان خميس
فرع البريمي

محمد عبدالله
فرع دباء البيعة

زايد الشحي
فرع خصب

موزة البلوشي
فرع البريمي

فاطمة الخميساني
فرع البريمي الشارع الرئيسي

محمد الكعبي
فرع البريمي

شيخة الشامسي
فرع البريمي

راشد سيف
فرع محضة

ناصر صالح
فرع البريمي

محمد غانم
فرع البريمي

وضحة توفيق
فرع البريمي

محمد الكمزاري
فرع خصب

موزة الجراحى
فرع البريمي الشارع الرئيسي

عبدالله علي
فرع خصب

فيصل اليعقوبي
فرع البريمي

رجنبي شيخ
فرع البريمي الشارع الرئيسي

منصور علم
فرع البريمي

هوشانغ شاهفردي
فرع البريمي الشارع الرئيسي

فاطمة الشبلي
فرع البريمي الشارع الرئيسي

محمد احمد
فرع دباء البيعة

غدير سالم
فرع البريمي الشارع الرئيسي

ناصر عبد المجيد
فرع البريمي

مايا محمد
فرع البريمي الشارع الرئيسي

عبدالله سعيد
فرع دباء البيعة

أمل الفارسي
فرع سوق عبري

يعقوب الشاملي
فرع الهيال

مبارك حمد
فرع عبري الجبيل

سليمة الشعيلي
فرع عبري الجبيل

عبد الله علي
فرع عبري العراقي

محمد سالم
فرع ينقل

ياسين عوض
فرع عبري الجبيل

هدى سعيد
فرع عبري الجبيل

عبدالله الحاتمي
فرع عبري الجبيل

زوينة البلوشي
فرع سوق عبري

 طالل سعيد
فرع عبري العراقي

سيف الناصري
فرع الدريز

علي سليم
فرع سوق عبري

مالك المعمري
فرع الهيال

محمد الناصري
فرع الدريز

سهاديفان بيني
فرع سوق عبري

شيخة الكلباني
فرع عبري الجبيل

طالل الحاتمي
فرع الدريز

احمد محمد
فرع عبري العراقي

محمد خليفة
فرع الدريز

أحمد المقبالي
فرع عبري الجبيل

ناجي محمد
فرع ينقل

شيخة محمد
فرع ينقل

ناصر المجرفي
فرع سوق عبري

 أميرة سعيد
فرع عبري الجبيل

عمر الغافري
فرع سوق عبري

سيف حمدان
فرع عبري الجبيل

سعيد العبري
فرع عبري العراقي

أمل الحاتمي
فرع الدريز

احمد الشكيلي
فرع عبري الجبيل

عاشور سنجور
فرع صاللة شارع 23 يوليو

س. الحضري
فرع السعادة

 ظفر اقبال
فرع صاللة شارع 23 يوليو

آشا راجيش
فرع صاللة شارع 23 يوليو

سالم العمري
فرع طاقة

شبيب ميالديمال
فرع صاللة شارع 23 يوليو

احمد سعيد
فرع ثمريت

عبد الحكيم بخشين
فرع ثمريت

احمد كشوب
فرع صاللة شارع 23 يوليو

محمد سيد
فرع عوقدين

أحمد علي
فرع صاللة شارع 23 يوليو

هالل البحري
فرع ثمريت

البخيت مستهيل
فرع طاقة

سعيد النوبي
فرع صاللة شارع 23 يوليو

محمد صالح
فرع المزيونة

سعيد محمد
فرع صاللة شارع 23 يوليو

علي رضا
مركز خدمات صاللة الصناعية

محسن با عوين
فرع عوقدين

سعيد الشحري
فرع صاللة شارع 23 يوليو

سالم العمري
فرع مرباط

سلمى المشيخي
فرع طاقة

احمد سعيد
فرع ثمريت

مسلم كشوب
فرع صاللة شارع 23 يوليو

ح. احمد
فرع السعادة

فايزة الجابري
فرع صاللة شارع 23 يوليو

سالم المشيخي
فرع عوقدين

ن. عبد الحق
فرع السعادة

وفاء الصاقوبي
فرع صاللة شارع 23 يوليو

محمد سهيل
فرع صاللة شارع 23 يوليو

سالم الحمر
فرع صاللة شارع 23 يوليو

محمد حمدون
فرع إبراء

مارداس سعيد
فرع سمد الشأن

سالم النوفلي
فرع سناو

عامر عبدالله
فرع سمد الشأن

سعيد العمري
فرع سمد الشأن

س. بني عرابة
فرع وادي الطائين

ابراهيم سعيد
فرع سمد الشأن

شهدات حسين
فرع بدية

مناع سالم
فرع سناو

ي. علي
فرع وادي الطائين

خليفة م.
فرع سناو

محمد سعيد
فرع سفالة إبراء

احمد الراشدي
فرع سناو

ردينة الندابي
فرع سمد الشأن

حياة الشريف
فرع سناو

ابراهيم الوردي
فرع سمد الشأن

حمدان ناصر
فرع إبراء

سالم المحروقي
فرع سناو

علي سعود
فرع سناو

ناصر خميس
فرع سناو

ريسة حمدان
فرع سفالة إبراء

حمد سالم
فرع سناو

عائشة العزري
فرع سناو

م. بني عرب
فرع وادي الطائين

محمد البوسعيدي
فرع سمد الشأن

سالم محمد
فرع سمد الشأن

علي ارشد
فرع سفالة إبراء

خميس سالم
فرع بدية

بدرية المسكري
فرع سفالة إبراء

فاطمة صالح
فرع سفالة إبراء

صالح الزرعي
فرع جعالن بني بو علي الجديد

سالم البطيني
فرع جعالن بني بو علي

حسين العريمي
فرع صور الشرية

محمد كبير
فرع جعالن بني بو حسن

عادل عبدالله
فرع الكامل

خميس سالم
فرع صور الشرية

حميد الجنيبي
فرع جعالن بني بو علي

محفوظ مبارك
فرع صور

كاملة ربيعة
فرع صور

محمد المشايخي
فرع جعالن بني بو حسن

عبدالله العامري
فرع صور

حمد الجعفري
فرع األشخرة

خميس سالم
فرع صور العفية

سعيدة المشايخي
فرع جعالن بني بو حسن

سعيد الربيعي
فرع الكامل

عبدالله السعدي
فرع جعالن بني بو علي

موزة جمعة
فرع األشخرة

سعيد العريمي
فرع صور الشرية

حبوبة يوسف
فرع صور الشرية

جميلة ناصر
فرع جعالن بني بو حسن

سلطان الجعفري
فرع األشخرة

سعيد الماردي
فرع األشخرة

أنيل داس
فرع جعالن بني بو علي

سعادة المقيمي
فرع صور الشرية

احمد محمد
فرع صور

مريم محمد
فرع جعالن بني بو علي

توفيق بدر
فرع صور الشرية

سعود الكاسبي
فرع الكامل

يعقوب العريمي
فرع صور الشرية

جالل مطر
فرع صور العفية
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أسماء الفائزين بجوائز المزيونة الشهرية - مايو

 تهانينا!

أ. اللواتي
فرع الحي التجاري

بدر الصبحي
فرع نزوى

سانوج كادان تايال
فرع مركز البهجة

مهدي العلوي
فرع األشخرة

داود خلف
فرع شافع

ورثة سعيد الهديفي
فرع الحرس السلطاني العماني

س. المعشني
فرع السعادة

وليد الفزاري
فرع مرتفعات صحم

مهند العامري
فرع جامعة السلطان قابوس

سيف الظاهري
فرع شافع

س. الرواحي  -  فرع ازكي

شفيقة فرج
فرع سيتي سنتر

مروة الحضرمي
فرع منح

ب. الرمحي
فرع الرستاق

ع.المعمري
فرع الرستاق

م. محمد
فرع روي

فريده الحارثي
فرع الخوض

فاطمة العنقودي
فرع فرق

هاشمة حميد
فرع جعالن بني بو علي

خلود المعمري
فرع لوى

ز. البحري
فرع المصنعة


