
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

أمل السيد
فرع الخوض

ك. الجابري
فرع السيب

ع. النعيمي
فرع الغبرة

عزة المحروقي
فرع الحي التجاري

ماريا الجامعي
فرع الخوير

ن. آل فنه
فرع البريمي

ناصر الحرسوسي
فرع هيماء

س. الهادي
فرع ميناء الفحل

أ. السناني
فرع البداية

مطر العبيداني
فرع المكتب الرئيسي

سيف القصابي
فرع الموالح

أحمد الشحي
فرع دباء البيعة

شفيقة الرئيسي
فرع قريات

محمد الغيثي
فرع لوى

صالح السيابي
فرع السيب

أمل البوسعيدي
فرع مركز البهجة

سيار محمد
فرع دار األوبرا السلطانية

خميس العدوي
فرع الغبرة

عبد الواحد أحمد
فرع الملدة

سعيد الرئيسي
فرع بطحاء هالل

حمد الفارسي
فرع الدريز

سوشيل كومار
فرع الرسيل

خالد نياز
فرع جبروة

عاصم علي
فرع جامعة السلطان قابوس

محفوظة مسعود
فرع نخل

هالل مبارك
فرع السيب

أميرة المعولي
فرع سوق بركاء

رافي بينومودي
فرع فلج القبائل

سانجاي باالكريشنان
ابراج النهضة

يحيى الحوسني
فرع مدينة السلطان قابوس

ناصر الخروصي
فرع نزوى

ياسمين البلوشي
فرع البريمي الشارع الرئيسي

أحمد المحروقي
فرع أدم

شكيل أحمد
فرع العذيبة شارع 18 نوفمبر

عامر تبوك
فرع الدهاريز

أسماء العلوي
فرع صور

محمد العبدوي
فرع وادي الكبير

سعيد الهاللي
فرع مدينة السلطان قابوس

حاتم الفارسي
فرع صحار

حمد الوهيبي
فرع سناو

فاطمة الكثيري
فرع عوقدين

سالم خميس
فرع الدريز

أحمد السلمان
فرع الخوض

شذى الحبسي
فرع سمائل

أ. محمد
فرع دار األوبرا السلطانية

سالم حبيب
فرع بهالء

المعتصم حمود
فرع جامعة السلطان قابوس

محمد السعدي
فرع الصاروج

سعود خلفان
فرع العامرات

مانع سعيد
فرع الخابورة

مازن سلمان
فرع الحمراء

جمال عبد المجيد
فرع سوق بركاء

راشد سعيد
فرع صور

قصي خميس
فرع مركز البهجة

شافع يوسف
فرع الرميس

محمد سالم
فرع البداية

عبد الله محمد
فرع سمد الشأن

عبد الكاظم سالم
فرع سوق عبري

تيتيانا البيطار
فرع الغبرة

حمدان سيف
فرع ضنك

خالد خاطر
فرع عبري العراقي

صالح سالم
فرع منح

شما خلفان
فرع البريمي الشارع الرئيسي

رشيد هالل
فرع صور

الوليد خالد
فرع جامعة السلطان قابوس

عبد الله ثابت
فرع مرفع دارس

حمزة الهاشمي
فرع الحمراء

مرام محمد
فرع الوشيل

مكتوم حمدان
فرع عبري الجبيل

رشا راشد
فرع صور العفية

خالد حمد
فرع فرق

علي سعيد
فرع البداية

صابرين عبد الرشيد
فرع المعبيلة الجنوبية

تقاوي رشيد
فرع بهالء

خالد الغافري
فرع الموالح

حمدان محمد
فرع األشخرة

محمد حمد
فرع لزغ

سلطان سيف
فرع مرتفعات صحم

محمد عبد الله
فرع سمائل

عائشة سالم
فرع المحج

يونس حميد
فرع منح

سالم المشرافي
فرع جعالن بني بو حسن

مصطفى علي
فرع ينقل

الهنوف خليفة
فرع سمائل

حسين الحوسني
فرع بركة الموز

سهى المحروقي
فرع أدم

ماجد سعيد
فرع بطحاء هالل

ليث الحبسي
فرع الحرس السلطاني العماني

عبد القادر سليمان
فرع مرتفعات عبري

أروى البلوشي
فرع كورنيش صحم

سليمان يونس
فرع المحج

أفراح عفيف
فرع منح

بوريا ابراهيم
فرع المعبيلة الجنوبية

حمزة محمد
فرع بركة الموز

ماجد عبدالله
فرع الملدة

طاهر سليمان
فرع الهيال

محمد صالح
فرع شناص

أحمد صالح
فرع الدريز

أحمد سالم
فرع المضيبي

إبراهيم الناعبي
فرع المعبيلة الجنوبية

هود أحمد
فرع الوشيل

لؤي البرواني
فرع العذيبة شارع 18 نوفمبر

زاهر الحضرمي
فرع نخل

شهد الرواحي
فرع الدهاريز

محمد يونس
فرع الخوير

مصطفى محمد
فرع جامعة السلطان قابوس

محمد سيف
فرع منح

صديقة محمد
فرع السويق

أمجد حميد
فرع الهيال

عائشة الحديدي
فرع المعبيلة الشمالية

زيد موسى
فرع جبروة

محمد إبراهيم
فرع بدية

صفاء خورشيد
فرع الموالح

موزة حامد
فرع جامعة السلطان قابوس

آية الحضرمي
فرع سمائل

سعيد الهطالي
فرع العوابي

روان الحوسني
فرع البداية

وائل سليمان
فرع جامعة السلطان قابوس

نبراس الرقادي
فرع غالء

مازن ناصر
فرع الخضراء

المختار يحيى
فرع المكتب الرئيسي

منصور سالم
فرع الكامل

خميس سعيد
فرع بركاء

مالك راشد
فرع العامرات

مؤيد أحمد
فرع إبراء

علي با لحاف
فرع صاللة الصناعية

أسعد المقبالي
فرع صحار

سالم المشايخي
فرع عوقدين

سعيد المعمري
فرع فرق الصناعية

سلطان الكعبي
فرع شناص

عماد الدين خالد
فرع جامعة السلطان قابوس

منال الرحبى
فرع المعبيلة الجنوبية

سعيد الحبسي
فرع مركز البهجة

عمار المحروقي
فرع جامعة السلطان قابوس

محمد مازن
فرع الدهاريز

محمد الشعيلي
فرع الخوض

محمد الرمحي
فرع األنصب

خالد الهنائي
فرع السويق

حمد عيسى
فرع الحرس السلطاني العماني

مريم خالد
فرع الحرس السلطاني العماني

الجود محمد
فرع جعالن بني بو علي

خالف سلطان
فرع فلج القبائل

آيان إيشان
األعمال المصرفية الخاصة وإدارة الثروات

شفاء عيسى
فرع مرفع دارس

علي محمد
فرع بطحاء هالل

عمر أحمد
فرع قريات

مريم إبراهيم
فرع كورنيش صحم

منى سالم
فرع الدهاريز

عمر ناصر
فرع الحمراء

شذى الخليل
فرع الموالح

عبد العزيز مشعل
فرع المعبيلة الجنوبية

محمد السعيدي
فرع الخابورة

إسراء قاسم
فرع العامرات

ليث طالل
فرع مركز البهجة

عمار علي
فرع الموالح

ريما سعيد
فرع الموالح

الجوري إبراهيم
فرع فلج القبائل

عبدالمعز محمد
فرع ينقل

سارة خالد
فرع فلج القبائل

مازن عبد الله
فرع صور الشرية

أحمد محمد
فرع صور الشرية

عمران محمد
فرع بهالء

علي طالل
فرع المصنعة

إلياس يونس
فرع المضيبي

أسامة أحمد
فرع مركز البهجة

عبدالله خميس
فرع صور

ريا عبدالله
فرع مرتفعات صحم

عبدالله عبيد
فرع مصيرة

الين وقاص
فرع الحي التجاري جنوب

محمد علي
فرع البريمي

محمد خميس
فرع صور العفية

مجد محمد
فرع الخابورة

مصبح سالم
فرع الخوير

زهراء حسين
فرع صحار

الخطاب محمد
فرع المضيبي

فلوى العبري
فرع عبري العراقي

مريم سعيد
فرع نخل

الريم المقبالي
فرع صحار

سالم عبد الله
فرح محوت

زهى عبد الله
فرع مرفع دارس

عبدالله خليفة
فرع الرستاق

جنان حمد
فرع القرم

ياسين سعود
فرع مرفع دارس

نسيم سعيد
فرع مركز البهجة

إلياس زاهر
فرع الرميس

خميس ميا
فرع قريات

أحمد حامد
فرع الخابورة

إسراء أحمد
فرع فرق الصناعية

قاسم عبدالله
فرع الخضراء

ريماس هالل
فرع الخوض

ايثار عبدالله
فرع الرستاق

أنس ناصر
فرع سفالة إبراء

عالء علي
فرع صور الشرية

مثائل سهيل
فرع المضيبي

أريج سليمان
فرع سمد الشأن

نور خالد
فرع الموالح

مهند مسعود
فرع الوشيل

يحيى سعود
فرع ميناء الفحل

اسماعيل راشد
فرع صحار

خالد سليمان
فرع إزكي

زهرة سليمان
فرع كورنيش صحم

ريان علي
فرع الحي التجاري جنوب

عمر عامر
فرع صحار

عبد الرحمن محمد
فرع سوق صحار

يوسف نظير
فرع األنصب

فاطمة السعدي
فرع لوى

محمد يوسف
فرع مرتفعات صحم

حمد خليل
فرع السويق

جمانة علوي
فرع صاللة شارع 23 يوليو

بلعرب علي
فرع الرميس

فاطمة أحمد
فرع الصاروج

فاطمة محمد
فرع نزوى

عبد الملك سعود
فرع الغشب

جابر عبدالله
فرع جعالن بني بو حسن

يوسف صالح
فرع الغشب

عيسى سالم
فرع سمد الشأن

عائض عبدالله
فرع صور الشرية

شهد سعيد
فرع مرتفعات صحم

زكريا يحيى
فرع سمائل

محمد زهران
فرع منح

خالد الهنائي
فرع كورنيش صحم

محمد عامر
فرع أدم

معاذ محسن
فرع بركاء

إسحاق علي
فرع سوق صحار

محمد شنون
فرع سوق بركاء

ريم هاني
فرع الحي التجاري جنوب

طالل طارق
فرع مدينة السلطان قابوس

محمد الحوسني
فرع الخابورة

أفنان سليمان
فرع ينقل

أيوب يعقوب
فرع إزكي

أحمد الهاشمي
فرع برج الصحوة

اصال ناصر
فرع فرق

الجلندى سيف
فرع الغشب

تالين وائل
فرع بوشر

الحسين طالل
فرع سمائل

وئام وائل
فرع روي

عائشة بدر
فرع صور العفية

زهور طالل
فرع الوشيل

فرح خليل
فرع الوشيل

سالم عبد المجيد
فرع العامرات

علياء عبد العزيز
فرع الخوض

نبيلة بدران
فرع الخوض

محمد سليمان
فرع المعبيلة الجنوبية

انتصار سعود
فرع المعبيلة الشمالية

عبد الملك ناصر
فرع الرسيل

عبدالله الشرجي
فرع الخوض

خليل البلوشي
فرع الخوض

حمدان حمد
فرع الخوض

نافجا العلوي
فرع جامعة السلطان قابوس

شيخة الغابشي
فرع الخوض

محمد عاصف
فرع الرسيل

محفوظ سليمان
فرع جامعة السلطان قابوس

موسى سيفو
فرع جامعة السلطان قابوس

محمود العبري
فرع الخوض

خالد العزاني
فرع جامعة السلطان قابوس

فهد الكندي
فرع جامعة السلطان قابوس

حمود الهاشمي
فرع المعبيلة الشمالية

حمزة المقبالي
فرع المعبيلة الشمالية

أفراح الجابري
فرع الخوض

نعيمة محمود
فرع الخوض

عاطف الزدجالي
فرع الخوض

ليلى محمد
فرع جامعة السلطان قابوس

ربيع حق
فرع المعبيلة الشمالية

امداد حسين
مركز خدمات المعبيلة الصناعية

إدريس الهاللي
فرع الخوض

إدوين بيريرا
فرع الرسيل

حمد المطاعني
فرع المعبيلة الجنوبية

ماريا النهدي
فرع المعبيلة الجنوبية

فيوريل ستيفان
فرع واحة المعرفة

ثابت حامد
فرع جامعة السلطان قابوس

عمر موسى
فرع الموالح

منتصر الهادي
فرع السيب

خلود مرهون
فرع السيب

هاشل خميس
فرع السيب

يوسف سالم
فرع السيب

نورة الحسني
فرع الموالح

محمد ناصر
فرع برج الصحوة

علي دياب
فرع الموالح

عبدالله ابراهيم
فرع السيب

مبارك كوراث
فرع السيب

ماماس لويزو
فرع السيب

ريم أحمد
فرع الموالح

نافيد هاكي
فرع مركز البهجة

حسناء عاطف
فرع سيتي سنتر

سالم الشيداني
فرع مركز البهجة

عزة المنذري
فرع الموالح

محمد السعيدي
فرع برج الصحوة

سعيد الهنائي
فرع الموالح

محمد الريسي
فرع برج الصحوة

سيف الهدابي
فرع برج الصحوة

سعيد عنقود
فرع المكتب الرئيسي

شعيب خالد
فرع الرميس

خالد الفارسي
فرع مركز البهجة

ناصر الرمحي
فرع المكتب الرئيسي

محمد العامري
فرع السيب

خالد حسين
فرع السيب

إبراهيم محمد
فرع الموالح

زهير الفارسي
فرع السيب

ح. مبارك
فرع السيب

محمد عبد الجليل
فرع الموالح

رياز كانوث
فرع دوار العذيبة

سالم العامري
فرع الغبرة

دانيال ساشين
فرع دوار العذيبة

ميا البلوشي
فرع قريات

هاريشاندرا هيماراتنا
فرع غالء الصناعية

فكرة البوسعيدي
فرع دوار العذيبة

سمير مصدق
فرع دوار العذيبة

سعيد البطاشي
فرع قريات

محمد خلفان
فرع قريات

اردال شاهين
فرع الغبرة

فينسي بانيكاسيري
فرع دوار العذيبة

سلمى خميس
فرع الغبرة

غالية حامد
فرع قريات

محمد خلفان
فرع دوار العذيبة

أصيلة سيف
فرع دوار العذيبة

سرافانان سيلفراج
فرع غالء الصناعية

كاظم ابراهيم
فرع المستشفى السلطاني

هالل االخزمي
فرع العامرات

زاهر الكندي
فرع دوار العذيبة

هالل الرحبى
فرع العامرات

عباس باكيارا
فرع المستشفى السلطاني

رائد محمد
فرع العامرات

خالصة سالم
فرع دوار العذيبة

محمد حسين
فرع غالء

بخيت الشنفري
فرع الغبرة

سعيد عمر
فرع غالء الصناعية

إقبال غالم
فرع دوار العذيبة

عائشة طاهرة
فرع المستشفى السلطاني

فاطمة محمد
فرع قريات

علي زمين
فرع غالء الصناعية

بدرية ذياب
فرع القرم

محمد خلفان
فرع القرم

أحمد سيف
فرع الخوير

ماجد سويد
فرع الخوير 33

عسير الميمني
فرع ميناء الفحل

وليد المحروقي
فرع الخوير 33

عالء الهنائي
فرع مدينة السلطان قابوس

فوزية الراشدي
فرع الخوير 33

وليد صالح
فرع القرم

صالح الدين سليمان
فرع مدينة السلطان قابوس

جاسم السعيدي
فرع بيت الريم

نصيرة محمد
فرع القرم

محمد مبارك
فرع الخوير

سليمان حمد
فرع الخوير

سليمان الحسني
فرع ميناء الفحل

حميد سالم
فرع ميناء الفحل

كريشنا جانيش
فرع القرم

يحيى الفهدي
فرع مدينة السلطان قابوس

ليتشا مارتينيز
فرع الخوير

سالم المحروقي
فرع الخوير

عال نعيم
فرع الخوير 33

خميس سعيد
فرع الخوير

كاثرين بيندون
فرع بيت الريم

هاني الخاطري
فرع ميناء الفحل

فتحية الزدجالي
فرع الخوير 33

رحيمة خلف
فرع دار األوبرا السلطانية

عبد العزيز أحمد
فرع الخوير

آسيا المعمري
فرع الخوير 33

أميمة الوهيبي
فرع الخوير 33

حامد الشانوي
فرع مدينة السلطان قابوس

سليمان شاهين
فرع بيت حطاط

حيدر اللواتي
فرع الحي التجاري جنوب

براكاش يامانابا
فرع روي الشارع الرئيسي

أوالس تشاكو
فرع روي

جورج توماس
فرع روي

تقي الموسوي
فرع الحي التجاري جنوب

محمد سليمان
فرع بيت حطاط

نور محمد
فرع بيت حطاط

منى محمد
فرع الحي التجاري

محمد عبد الباصر
فرع جبروة

طالل الخليلي
فرع روي

عبد الرزاق الصباغ
فرع روي

ناجامانيان ناجاراجان
فرع الحي التجاري

سعود العامري
فرع الحي التجاري

عبد الحكيم الصباغ
فرع روي

عبدالله عبد الرحمة
فرع الوطية

هناء اللواتي
فرع الحي التجاري جنوب

محمد عبدالرضى
فرع وادي الكبير

عادل الزدجالي
فرع جبروة

محمد الصباغ
فرع جبروة

حامد العرفاتي
فرع روي

سمير بن البشير
األعمال المصرفية الخاصة وإدارة الثروات

خالد محمد
فرع الحي التجاري

مرتوزا موز
فرع روي الشارع الرئيسي

محمد عبدالله
فرع مسقط

عمر عبدالله
فرع بيت حطاط

شيرلي بريتيندر
فرع الحي التجاري

عبد الرحمن علي
فرع روي

نانغ هال
فرع الحي التجاري

فقير البلوشي
فرع جبروة

جمال البلوشي
فرع صحار

مريم العجمي
فرع لوى

أحمد الكندي
فرع لوى

طالل البلوشي
فرع الخابورة

أ. سليمان
فرع صحار

سالم مبارك
فرع الخابورة

سعيد الربيع
فرع البداية

قيس الصالحي
فرع سوق صحار

بدر البرختي 
فرع صحار

خميس سالم
فرع مرتفعات صحم

حمود الحامدي
فرع صحار

صالح الكيومي
فرع البداية

عبدالله السعدي
فرع لوى

مبارك محمد
فرع سوق صحار

هاريشاندران مافالور
فرع فلج القبائل

موزة خميس
فرع الخابورة

أحمد المقبالي
فرع صحار

سعيد مجيد
فرع مرتفعات صحم

سلطان ماجد
فرع فلج القبائل

خالد سيف
فرع صحار

مهند يعقوب
فرع صحار

نورة السعدي
فرع الخضراء

حمد البلوشي
فرع الخضراء

يحيى سعيد
فرع فلج القبائل

فاطمة البادي
فرع مرتفعات صحم

هاني رمضان
فرع فلج القبائل

إسماعيل القاسمي
فرع مرتفعات صحم

ضياء الجبوري
فرع صحار

خالد السعدي
فرع لوى

ورثة سالم
فرع لوى

أحمد الفارسي
فرع الوشيل

محمد عثمان
فرع الرستاق

ورثة محمد هالل
فرع بطحاء هالل

غانم سالم
فرع السويق

زمزم السعدي
فرع الملدة

حسين العبري
فرع الرستاق

زكريا عبد الرحيم
فرع سوق بركاء

سعيد محمد
فرع بركاء

خميس محمد
فرع الملدة

سالم العبري
فرع الغشب

سعيد المالكي
فرع بركاء

أنور بدر
فرع الملدة

سامي محمد
فرع المصنعة

حمد البريكي
فرع السويق

يمين محمد
فرع نخل

عمار الهنائي
فرع بطحاء هالل

محمد حمد
فرع نخل

خالد الرشيدي
فرع بركاء

مريم الشيادي
فرع السويق

عمر البلوشي
فرع بطحاء هالل

خالد الهادي
فرع بركاء

إسماعيل السلمي
فرع بطحاء هالل

عبدالله صالح
فرع الثرمد

حارث محمد
فرع نخل

حمدان الرشيدي
فرع بركاء

إبراهيم الحضرمي
فرع سوق بركاء

ماريا الفارسي
فرع بركاء

سعود السعدي
فرع الثرمد

ناصر محمد
فرع الوشيل

عبدالله سليمان
فرع الغشب

سيف العدوي
فرع بهالء

سعاد علي
فرع نزوى

محمد عبد الله
فرع مرفع دارس

محمد عبدالله
فرع بهالء

أمينة الهاشمي
فرع أدم

سحر عبد النعيم
فرع بهالء

يعقوب باروت
فرع أدم

عائشة السناني
فرع فرق

سليمة الجنيبي
فرع فرق

محمد الوردي
فرع بهالء

سهيل الجنيبي
فرع فرق الصناعية

أحمد العميري
فرع فرق الصناعية

هبة المزاحمي
فرع سوق بهالء

فاطمة سالمين
فرع فرق

مصطفى سليمان
فرع نزوى

حمود سالم
فرع فرق الصناعية

حسن الشيباني
فرع هيماء

علي الحراسي
فرع فرق الصناعية

عفراء عبدالله
فرع بهالء

أميرة الهنائي
فرع بهالء

محمد عبد السميع
فرع أدم

مبارك الصبحي
فرع الحمراء

أحمد محمد
فرع فرق

وليد الفزاري
فرع فرق الصناعية

زعفرانة الحوقاني
فرع فرق

جليلة البوسعيدي
فرع نزوى

عزة محمد
فرع نزوى

عجيلة الجنيبي
فرع أدم

زينب العبري
فرع الحمراء

نورة عبدالله
فرع بهالء

محمد العزري
فرع إزكي

أ. عيسى
فرع شافع

ح. خلفان
فرع فنجاء

ن. محمد
فرع قلعة العوامر

أ. الرواحي
فرع إزكي

م. هالل
فرع سمائل

ك. السيابي
فرع سمائل

ر. السليمي
فرع سمائل

أ. الحضرمي
فرع قلعة العوامر

ص. السليمى
فرع إزكي

م. محمد
فرع فنجاء

ح. راشد
فرع إزكي

س.محمد
فرع سمائل

م. خلفان
فرع إزكي

ي. سويلم
فرع قلعة العوامر

أ. سلطان
فرع إزكي

ل. الريامي
فرع إزكي

ز. الراشدي
فرع إزكي

ج. عابدين
فرع سمائل

ك. الرواحي
فرع سمائل

ن. الرواحي
فرع إزكي

و. خالد
فرع قلعة العوامر

س. التوبي
فرع إزكي

م. حمود
فرع لزغ

س. خان
فرع منح

ا. التوبي
فرع منح

ا. السليمى
فرع إزكي

و. العامري
فرع قلعة العوامر

أ.موسى
فرع سمائل

م. سليمان
فرع إزكي

شيخة الشامسي
فرع البريمي

فاطمة الشحي
فرع دباء البيعة

إبراهيم محمد
فرع خصب

رضى حامد
فرع محضة

ميثاء الكعبي
فرع البريمي الشارع الرئيسي

حليمة الشحي
فرع دباء البيعة

عبدالله محمد
فرع خصب

حصة عبد الكريم
فرع البريمي الشارع الرئيسي

هيفاء الشحي
فرع خصب

ندى عامر
فرع خصب

أحمد الشحي
فرع دباء البيعة

سعيد الشحي
فرع دباء البيعة

سعاد الحجري
فرع البريمي الشارع الرئيسي

علي السعدي
فرع دباء البيعة

جول زاري خان
فرع البريمي الشارع الرئيسي

حمد سعيد
فرع البريمي الشارع الرئيسي

عبدالله علي
فرع خصب

مريم الشحي
فرع دباء البيعة

محمد علي
فرع البريمي

محمد العلوي
فرع البريمي الشارع الرئيسي

خالد الكعبي
فرع محضة

راشد علي
فرع محضة

إبراهيم الشحي
فرع خصب

حسن سالم
فرع محضة

جمعة الكعبي
فرع محضة

محمد سليمان
فرع دباء البيعة

سعيد الحجري
فرع البريمي الشارع الرئيسي

جوناس باجران
فرع خصب

صفية الحارثي
فرع البريمي الشارع الرئيسي

عبدالله راشد
فرع دباء البيعة

ك. سيف
فرع سوق عبري

ك. علي
فرع عبري الجبيل

صالح المعمري
فرع عبري الجبيل

سامية الفارسي
فرع ينقل

س. العزيزي
فرع ضنك

غسان محفوظ
فرع ضنك

مرزوق سعيد
فرع عبري الجبيل

صالح الشهومي
فرع عبري الجبيل

سالم محمد
فرع الدريز

رقية سالم
فرع عبري الجبيل

محمد هويشل
فرع سوق عبري

ر. سيف
فرع سوق عبري

س. رشيد
فرع عبري الجبيل

جمعة الحاتمي
فرع الدريز

ك. سليمان
فرع سوق عبري

م. مبارك
فرع عبري الجبيل

علي الزيدى
فرع مرتفعات عبري

خ. عبدالله
فرع ينقل

م. سليمان
فرع ينقل

ن. محمد
فرع عبري الجبيل

نورة محمد
فرع مرتفعات عبري

قحطان سالم
فرع الدريز

عوض الكاتبي
فرع سوق عبري

سليمان الهنائي
فرع عبري الجبيل

أ. المعمري
فرع الهيال

عبد الله عبيد
فرع ينقل

ورثة يحيى
فرع الدريز

ح. الحارثي
فرع عبري الجبيل

و. الشبيبي
فرع مرتفعات عبري

حامدة حمد
فرع مرتفعات عبري

سعيد محمد
فرع صاللة شارع 23 يوليو

مهمت دولوندو
فرع صاللة شارع 23 يوليو

فينو غوبال
فرع صاللة شارع 23 يوليو

بخيت محمد
فرع صاللة شارع 23 يوليو

شاهد فاروق
فرع صاللة شارع 23 يوليو

مزهر الحق
فرع صاللة الصناعية

سالم الكثيري
فرع صاللة شارع 23 يوليو

محمد علي
فرع صاللة شارع 23 يوليو

روهم اولي
فرع صاللة الصناعية

محمد مانك
فرع شليم

أحمد محمد
فرع صاللة شارع 23 يوليو

خليفة المهري
فرع شليم

س. يحيى
فرع ميناء صاللة

فوغانغ سعادة
فرع صاللة الصناعية

محمد أحمد
فرع ثمريت

سعيد شماس
فرع عوقدين

نور عبدالله
فرع صاللة شارع 23 يوليو

صامويل إديليبارامبيل
فرع صاللة شارع 23 يوليو

محمد عبدالله
فرع صاللة شارع 23 يوليو

آمنة سالم
فرع صاللة شارع 23 يوليو

مسلم سالم
فرع سدح

عمر سالم
فرع الدهاريز

مرهون سعيد
فرع صاللة شارع 23 يوليو

محمد الحريزي
فرع ميناء صاللة

محمد أحمد
فرع صاللة شارع 23 يوليو

سعيد حسن
فرع صاللة الصناعية

إبراهيم علي
فرع الدهاريز

عبدالله احمد
فرع صاللة شارع 23 يوليو

شريفة بيت سعيد
فرع عوقدين

ألطاف خان
فرع صاللة شارع 23 يوليو

آشيش كومار
فرع سمد الشأن

محمد الرزيقي
فرع بدية

ماهر اليزيدي
فرع سفالة إبراء

حسين محمد
فرع إبراء

سالم علي
فرع المضيرب

ثابت سليمان
فرع سناو

قيس العزري
فرع سناو

سعود عمر
فرع إبراء

عبد الرحمن حمدان
فرع سناو

حسنة الحجري
فرع إبراء

سعود عبدالله
فرع بدية

محمد سيف
فرع سفالة إبراء

حميدة عامر
فرع إبراء

سالتي جول
فرع إبراء

سيف علي
فرع إبراء

زاهر سليمان
فرع سمد الشأن

خميس المسلمي
فرع سمد الشأن

مزهر االهي
فرع بدية

بيجو توماس
فرع إبراء

عامر الحجري
فرع بدية

ح. خليل
فرع وادي الطائين

عدنان سليمان
فرع سناو

محمد سالم
فرع سمد الشأن

هالل الحجري
فرع بدية

أحمد هالل
فرع المضيبي

حمد سالم
فرع المضيرب

خلفان سالم
فرع سناو

حسام أنور
فرع الدقم

عبدالله حامد
فرع سمد الشأن

علي البوسعيدي
فرع إبراء

فاطمة خلفان
فرع صور العفية

جايش ياسوضران
فرع جعالن بني بو علي الجديد

سعيد العلوي
فرع صور

خلفان حمود
فرع الكامل

خلفان محمد
فرع جعالن بني بو علي الجديد

بدر البطيني
فرع األشخرة

فاطمة ربيعة
فرع صور الشرية

عبد الله سالم
فرع صور الشرية

خميس علي
فرع الكامل

حامد عبدالله
فرع صور

خالد السنيدي
فرع جعالن بني بو علي

ماركوس روي
فرع صور الشرية

ناصر الهاشمي
فرع الكامل

عبدالله علي
فرع جعالن بني بو علي

مريم ناصر
فرع الكامل

عبدالمالك حميد
فرع صور الشرية

عبدالله حمد
فرع جعالن بني بو حسن

حمد المطاعني
فرع جعالن بني بو حسن

جاسم محمد
فرع صور العفية

محمد سالم
فرع صور

فاطمة الجامري
فرع جعالن بني بو علي

سالم حمد
فرع صور

محمد راشد
فرع جعالن بني بو علي

والء المسروري
فرع جعالن بني بو حسن

سعيد صالح
فرع جعالن بني بو علي

أسماء الفارسي
فرع صور الشرية

حمود العريمي
فرع صور

إسماعيل خميس
فرع صور الشرية

سالم أمبوسعيدي
فرع صور العفية

جاسم هرمز
فرع صور
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 تهانينا!

عبد الرزاق بالل
فرع صاللة شارع 23 يوليو

عبد المجيد الحوسني
فرع الخابورة

رام موهان
مركز خدمات صاللة الصناعية

هزاع الهاشمي
فرع الكامل

خلف خميس
فرع برج الصحوة

خالد محمد
فرع الغشب

آجي ماثيو
فرع صحار

عيسى الحمداني
فرع سوق بركاء

حمد شيخ
فرع روي الشارع الرئيسي

مروان جمال
فرع الخوض

ن. التوبي  -  فرع فرق الصناعية

سلمى المنوري
فرع المصنعة

علياء الجهوري
فرع البداية

سميرة كانوال
فرع بوشر

حنان السالمي
فرع مركز البهجة

خاتم الحمداني
فرع المصنعة

زهرة العامري
فرع الملدة

سارية العامري
فرع الخوض

م. عامر
فرع صاللة شارع 23 يوليو

مريم البوسعيدي
فرع فرق الصناعية

حسينة الحضرمي
فرع السيب


