
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

سعيد الحبسي
فرع سمد الشأن

سليمان سالم
فرع سوق بهالء

إ. الحارثي
فرع بيت الريم

ر. الفهدي
فرع بيت الريم

خالد السلطي
فرع القرم

ك. جانجاداثان
فرع الحي التجاري جنوب

ر. العبري
فرع الحي التجاري

سالم البوسعيدي
فرع جامعة السلطان قابوس

ب. سندار
فرع فلج القبائل

عبدالله األغبري
فرع الخوير

حسن البرواني
فرع الخوير

ساجد محمود
فرع صاللة شارع 23 يوليو

آمنة المقبالي
فرع صحار

قاسم الجنابي
فرع سفالة إبراء

أحمد البلوشي
فرع مركز البهجة

سالم سعيد
فرع جامعة السلطان قابوس

محمد يوسف
فرع سوق صحار

محمد البوسعيدي
فرع الصاروج

مروان الحاج حسين
فرع السيب

ط. النعابي
فرع صحار

هالل الكندي
فرع جامعة السلطان قابوس

هند الحراسي
فرع المعبيلة الجنوبية

جوفيندا ريدي
فرع لوى

بيوش جاريواال
فرع صور

علي الغيالني
فرع صور

اسحاق الرواحي
فرع مدينة السلطان قابوس

ساران فنسنت
فرع الصاروج

يوسف الحضرمي
فرع منح

سالم السيابي
فرع لزغ

خالد حسن
فرع ميناء الفحل

رشيد السالمي
فرع الموالح

د. البلوشي
فرع المصنعة

عواطف عبدالله
فرع لوى

مريم حمدان
فرع مرتفعات صحم

أحمد الغريبي
فرع نزوى

ناصر محمد
فرع صور العفية

خ. النعيمي
فرع البريمي الشارع الرئيسي

أحمد الصقري
فرع ميناء الفحل

مهنى محمد
فرع بهالء

ع. عبد الله
األعمال المصرفية الخاصة وإدارة الثروات

علي الربيعي
فرع بدية

ليث سرور
فرع سمائل

سويعد عبد الصمد
مركز خدمات روي

حمد سالم
فرع سوق صحار

س. الفارسي
فرع ينقل

مآثر سعيد
فرع الخوض

راشد سلمان
فرع سمد الشأن

 مازن سعيد
فرع بوشر

األزهر ظاهر
فرع فرق

م. سالمين
فرع السويق

سليمان محمد
فرع الخوض

علي مرتضى
فرع الخوير

خالد علي
فرع الخوض

الوليد محمد
فرع فرق

مهند خلفان
فرع إزكي

م. سعيد
فرع بطحاء هالل

بيان محمد
فرع البداية

أمجد عيسى
فرع الحرس السلطاني العماني

ج. عبد المجيد
فرع سوق بركاء

فهد محمود
فرع بركة الموز

أسامة البلوشي
فرع بيت حطاط

ر. حميد
فرع الرستاق

أيمن سلطان
فرع نزوى

عاطف جاميا
فرع دوار العذيبة

محمد يونس
فرع الخوير

عمر محمد
فرع شناص

م. جمعة
فرع السويق

ا. محمد
فرع نخل

أحمد السعدي
فرع دباء البيعة

شذى سالم
فرع المعبيلة الصناعية

كنعان سليمان
فرع السيب

الزهراء سليمان
فرع المعبيلة الجنوبية

عبدالله احمد
فرع الخوير 33

عبد العزيز الحجري
فرع برج الصحوة

ع. خميس
فرع بطحاء هالل

و. سيف
فرع عبري الجبيل

أسعد البوسعيدي
فرع جامعة السلطان قابوس

نعمة مرزوق
فرع فرق الصناعية

راشد العامري
فرع إزكي

أحمد الرحبى
فرع لزغ

عمر الوهيبي
فرع جامعة السلطان قابوس

ع. العجمي
فرع السويق

ابراهيم محمد
فرع منح

ا. الشكيلي
فرع الدريز

أدارش فارغيس
فرع الخوير

ناصر علي
فرع مرفع دارس

أحمد زايد
فرع كورنيش صحم

جيفر هاشم
فرع سوق صحار

يعقوب سعيد
فرع جامعة السلطان قابوس

محمد حارب
فرع البريمي

خالد العبري
فرع الهجاري

مروان عامر
فرع بدية

يوسف غابش
فرع جامعة السلطان قابوس

ا. الرواحي
فرع الوشيل

غيداء حامد
فرع األشخرة

ا. الغافري
فرع السويق

عبدالله حبيب
فرع الموج

معاذ ناصر
فرع معسكر المرتفعة

سعيد الحبسي
فرع مركز البهجة

فهم البوسعيدي
فرع الموالح

ع. عبد الله
فرع سوق بركاء

أحمد محمد
فرع مرفع دارس

و. المقبالي
فرع الغشب

رانيا عبد الخالق
فرع الموج

سيف خلف
فرع جامعة السلطان قابوس

لميس المعمري
فرع الغبرة

أحمد حمد
فرع منح

مازن سيف
فرع الثرمد

طارق عبدالله
فرع سيتي سنتر

حمزة محمد
فرع جامعة السلطان قابوس

علي ناصر
فرع بهالء

غسان سليمان
فرع بدية

فاطمة محمد
فرع الحرس السلطاني العماني

خولة حمدان
فرع مرفع دارس

ح. محمد
فرع ضنك

وئام محمد
فرع المعبيلة الجنوبية

الوليد خالد
فرع جامعة السلطان قابوس

يعقوب عمير
فرع سوق بهالء

ابراهيم محمد
فرع فرق الصناعية

عامر أحمد
فرع ميناء صاللة

ثريا خميس
فرع نزوى

شمسة محفوظ
فرع السيب

مريم خالد
فرع الحرس السلطاني العماني

أسامة خلفان
فرع فرق الصناعية

عباس البلوشي
فرع صحار

ف. سالم
فرع مرتفعات عبري

مازن عبدالله
فرع جامعة السلطان قابوس

صفية راشد
فرع البداية

خميس سالم
فرع سوق بهالء

حميد سعيد
فرع إبراء

م. المعمري
فرع الهيال

محمد موسى
فرع جامعة السلطان قابوس

أفروزا أيوب
فرع جبروة

تسنيم العلوي
فرع بيت حطاط

رندا حسين
فرع افينيوز مول

أماني جاسم
فرع البريمي الشارع الرئيسي

منال محمد
فرع العذيبة شارع 18 نوفمبر

أبها عمر
فرع قريات

راشد يوسف
فرع فرق الصناعية

ا. حامد
فرع نخل

محمد عبدالله
فرع ميناء الفحل

ن. خميس
فرع الهيال

ليان سعود
فرع المحج

عبد الرحمن سعيد
فرع الخابورة

عمار علي
فرع الموالح

خالف سلطان
فرع فلج القبائل

عبدالله علي
فرع الموالح

ر. سعيد  
فرع سوق عبري

نبراس محمود
فرع الحي التجاري جنوب

عمر أحمد
فرع قريات

عبد العزيز خالد
فرع مركز البهجة

سلوى خميس
فرع فرق

ارعام محمد
فرع أدم

وائل عوض
فرع صور

ا. ياسر
فرع الغشب

عمر عاصم
فرع برج الصحوة

لمار يعقوب
فرع سفالة إبراء

اياد عارف
فرع صور الشرية

ريم علي
فرع الحمراء

علي سالم
فرع مدينة السلطان قابوس

الريم سامي
فرع منح

محمد زهران
فرع سمائل

شريفة علي
فرع ميناء الفحل

رهف ناصر
فرع مصيرة

سلطان حسام
فرع وادي الكبير

س. علي
فرع السويق

جود منذر
فرع مرتفعات صحم

ا. سيف
فرع الوشيل

يحيى جمال
فرع السيب

عزام عبد الرحمن
فرع صحار

المختار صالح
فرع الغبرة

الجوري احمد
فرع الخضراء

درر ماجد
فرع سمد الشأن

عبدالله عبيد
فرع مصيرة

ابراهيم حمود
فرع أدم

يوسف حبيب
فرع الكورنيش

نبأ عبد السالم
فرع الخوض

نوح ابراهيم
فرع وادي الطائين

ريا عبدالله
فرع مرتفعات صحم

س. محمد
فرع الوشيل

   هادي لؤي
فرع القرم

عبدالله يوسف
فرع فرق

ه. عامر
فرع الرستاق

سوار عماد
فرع المعبيلة الجنوبية

ميرا عدل
فرع دار األوبرا السلطانية

فهد حبيب
فرع الحي التجاري جنوب

سالم عبد الله
فرح محوت

علي عبدالله
فرع الحمراء

ر. حمدان
فرع عبري العراقي

محسن مهدي
فرع الموالح

ك. يوسف
فرع المصنعة

عمار محمد
فرع سمد الشأن

ابراهيم وافد
فرع مدينة السلطان قابوس

خالد عبدالله
فرع األشخرة

ن. عبدالله
فرع سوق بركاء

محمد راشد
فرع الخوض

خالد حسن
فرع السيب

عبدالله سالم
فرع البداية

عيسى راشد
فرع إبراء

وسن الرواحي
فرع السيب

آية راشد
فرع قريات

أحمد حاتم
فرع سيتي سنتر

ضياء سعيد
فرع فرق

سلطان مهنا
فرع الموالح

ف. خالد
فرع بركاء

د. بدر
فرع سوق بركاء

ج. صالح
فرع بطحاء هالل

ناصر علي
فرع المعبيلة الصناعية

عائشة حميد
فرع البريمي

محمد خميس
فرع صور العفية

أيوب حمد
فرع البداية

ا. زاهر
فرع الهيال

جمانة أحمد
فرع الموالح

أ. الذيب
فرع الدريز

ا. خليفة
فرع الرستاق

علي خليفة
فرع البداية

اليمن سليمان
فرع وادي الطائين

محمد سعيد
فرع مرتفعات صحم

لقمان سيف
فرع قلعة العوامر

غزالن سالم
فرع الخوير 33

تافيش براشانت
فرع القرم

قصي عبدالله
فرع العامرات

عمر سعود
فرع الخوير 33

ماهر سعيد
فرع فرق الصناعية

حمد سليمان
فرع بركة الموز

هاجر حامد
فرع صور الشرية

إسراء علي
فرع ميناء الفحل

معاذ حمود
فرع إبراء

اسماعيل درويش
فرع فلج القبائل

رؤى احمد
فرع ميناء الفحل

س. حمود
فرع الغشب

بلعرب علي
فرع الرميس

يقين بدر
فرع العامرات

ا. سالم
فرع الغشب

ريفال سلطان
فرع شافع

ف. هالل
فرع السويق

تميم علي
فرع الخوير

سالم ابراهيم
فرع الخضراء

س. ناصر
فرع الهيال

أميرة أيمن
فرع السيب

سالم البوسعيدي
فرع جامعة السلطان قابوس

تامر احمد
فرع الرسيل

فيصل اإلسماعيلي
فرع جامعة السلطان قابوس

نجم محمد
فرع الخوض

شيخة عبدالله
فرع الخوض

مهارالي أياريل
فرع جامعة السلطان قابوس

عيسى الناعبي
فرع جامعة السلطان قابوس

أحمد العامري
فرع المعبيلة الشمالية

سعاد الجابري
فرع الخوض

محمد ريحان
فرع جامعة السلطان قابوس

كريستال يونجونج
فرع جامعة السلطان قابوس

فاطمة الراشدي
فرع الخوض

فاطمة مراد
فرع المعبيلة الشمالية

عدنان العجمي
فرع جامعة السلطان قابوس

محمد محمود
فرع المعبيلة الشمالية

عادل الجابري
فرع جامعة السلطان قابوس

عبدالله ناصر
فرع جامعة السلطان قابوس

سعيد الغيالني
فرع الخوض

جميلة الحراسي
فرع جامعة السلطان قابوس

سلطان العبري
فرع جامعة السلطان قابوس

خليل الشكيلي
فرع جامعة السلطان قابوس

هدى الذهلي
فرع الخوض

ابتسام محمد
فرع المعبيلة الجنوبية

عبير الريامي
فرع جامعة السلطان قابوس

فاطمة العامري
فرع الحرس السلطاني العماني

خميس الراسبي
فرع الخوض

ابراهيم احمد
فرع جامعة السلطان قابوس

سالمة محمد
فرع المعبيلة الشمالية

كوثر العبدلي
فرع الخوض

محمد منير
فرع المعبيلة الشمالية

عبد السالم العبري
فرع سيتي سنتر

رية الحبسي
فرع مركز البهجة

عبيد السعيدي
فرع المكتب الرئيسي

علي الكلباني
فرع الموالح

محمد صبحي
فرع السيب

مصبح الكاسبي
فرع الرميس

ك. العبري
فرع الموالح

ن. البوسعيدي
فرع السيب

ح. مبارك
فرع السيب

ص. الرقيشي
فرع السيب

فخاري النجاشي
فرع الموالح

عبدالله علي
فرع المكتب الرئيسي

ي. العمري
فرع السيب

زكريا محمد
فرع الموالح

أحمد ناصر
فرع الموالح

سعيد السريري
فرع السيب

خالد البرواني
فرع مركز البهجة

سالم عبد الله
فرع سيتي سنتر

ك. الجابري
فرع السيب

ص. العبري
فرع السيب

مريم بل عرب
فرع الموالح

يوسف عبدالله
فرع المكتب الرئيسي

أحمد سعيد
فرع السيب

سعد خميس
فرع المكتب الرئيسي

أنور حسين
فرع الموالح

سالم محمد
فرع السيب

شريف الدين عزة
فرع سيتي سنتر

شبانة محمد
فرع السيب

ناصر منين
فرع السيب

سلمى محمد
فرع المكتب الرئيسي

فتحي الحبسي
فرع العامرات

يوسف البوسعيدي
فرع دوار العذيبة

خالد البلوشي
فرع دوار العذيبة

نافجوت سينغ
فرع غالء الصناعية

فيصل البوصافي
فرع العامرات

سالم المعشري
فرع بوشر

ميا البلوشي
فرع قريات

س. و.
فرع غالء الصناعية

سوزان القصابي
فرع المستشفى السلطاني

أشرف نامبوري
فرع الغبرة

أنور عبد اللطيف
فرع الغبرة

عيسى السليماني
فرع الغبرة

محسن الزدجالي
فرع دوار العذيبة

شريف ابراهيم
فرع الغبرة

مالك البحري
فرع دوار العذيبة

محمد عبد الرحيم
فرع بوشر

شميم محمد
فرع الغبرة

عائشة البريكي
فرع الغبرة

غيث السلطي
فرع بوشر

خلود محمود
فرع دوار العذيبة

علي الحراسي
فرع الغبرة

محمد أفزال
فرع قريات

ناجي البطاشي
فرع قريات

حمد الرحبى
فرع العامرات

ناريانان نير
فرع المستشفى السلطاني

عادل جمان
فرع األنصب

مطلوبة صفار
فرع العامرات

بهروز كريمخاني
فرع دوار العذيبة

علي اللواتي
فرع غالء

عزة الحضرمي
فرع العامرات

تانيا تيرس
فرع مدينة السلطان قابوس

علي العبيداني
فرع ميناء الفحل

سالم الرواحي
فرع مدينة السلطان قابوس

مطلوبة الزدجالي
فرع الخوير

ماجد الحكماني
فرع دار األوبرا السلطانية

إيمان محمد
فرع بيت الريم

وهبي الريامي
فرع الخوير

سلطان الزدجالي
فرع الخوير

ليلى الطائي
فرع مدينة السلطان قابوس

خالد الريامي
فرع الخوير

فاطمة عبد الهادي
فرع الخوير

ديبالي كومار
فرع دار األوبرا السلطانية

صباح حمدون
فرع ميناء الفحل

محمد السيابي
فرع الخوير

سيد مرتضى
فرع الخوير

ابراهيم سيف
فرع مدينة السلطان قابوس

نادية المعمري
فرع القرم

نزهة سعيد
فرع الخوير 33

نبيلة عبد الحي
فرع الخوير 33

رافيكانت رامنيرانجان
فرع الخوير

هناء مصطفى
فرع مدينة السلطان قابوس

حسينة المسكري
فرع الخوير

صادق اللواتي
فرع شاطئ القرم

حمود الغمري
فرع الخوير

مارغريت ميتالند
فرع ميناء الفحل

كاسب الحوسني
فرع الخوير

جليلة الريامي
فرع ميناء الفحل

حامدة عبد الله
فرع الخوير 33

سليمة الشعيبي
فرع الصاروج

محمد مقيط
فرع الخوير

ذياب عبدالله
فرع مسقط

محمد يونس
فرع جبروة

خالد الحميدي
فرع مسقط

جونسون كوتشيري
فرع بيت حطاط

سعيد الحسني
فرع الكورنيش

بالل انور
فرع الحي التجاري

زيد عبد الرحمن
فرع بيت حطاط

رباب قاسم
فرع روي

حارب العبدلي
فرع جبروة

عزة المنجي
فرع الحي التجاري

جواد محمد
فرع روي

عمار الحراسي
فرع الحي التجاري

أنكيتا جوشي
فرع الحي التجاري

كمال أشرف
فرع بيت حطاط

أكبر أمين
فرع بيت حطاط

مانيش محشوري
فرع الحي التجاري جنوب

رحمة الجابري
فرع الحي التجاري جنوب

حمد الوهيبي
فرع الحي التجاري جنوب

غوباالن شاندرا
فرع الحي التجاري جنوب

طالل الخليلي
فرع روي

ناصر الجهوري
فرع الحي التجاري

عباس علي
فرع الحي التجاري

محمد الصباغ
فرع جبروة

اسحاق البلوشي
فرع جبروة

فايزة عبد الرحيم
فرع الحي التجاري

محمد الهادي
فرع روي الشارع الرئيسي

الوليد سويد
فرع بيت حطاط

شمشير احمد
فرع الحي التجاري جنوب

سهى عبد األمير
فرع روي

عبد الحكيم الصباغ
فرع روي

خالد خميس
فرع مرتفعات صحم

محمد مراد
فرع شناص

أحمد العامري
فرع فلج القبائل

عائشة محمد
فرع البداية

سوساما فيرجيز
فرع صحار

خميس سالم
فرع مرتفعات صحم

آمنة الهنائي
فرع لوى

أحمد المزروعي
فرع شناص

أجمل ضياء
فرع لوى

أحمد الماية
فرع شناص

ناصر عبدالله
فرع لوى

عبد الله العجمي
فرع لوى

حمد البادي
فرع مرتفعات صحم

عايشة الغيثي
فرع صحار

سعيد الزيدي
فرع مرتفعات صحم

الشيخة عبد الرحمن
فرع سوق صحار

راشد الكعبي
فرع فلج القبائل

سالم البريكي
فرع مرتفعات صحم

علي عبد الله
فرع مرتفعات صحم

أحمد حسن
فرع لوى

هزاع خلفان
فرع لوى

محمد وسيم
فرع شناص

أحمد السعدي
فرع شناص

جاسم العجمي
فرع لوى

سعيد المزيني
فرع مرتفعات صحم

خالد البدواوي
فرع شناص

عبدالله شنين
فرع صحار

عبد الرحمن كرم
فرع لوى

ادريس العوضي
فرع صحار

زبيدة البلوشي
فرع شناص

أفراح محمد
فرع الوشيل

عبدالله العدوي
فرع الغشب

سالم الشقصي
فرع الغشب

أحمد سعيد
فرع الغشب

خميس الهنائي
فرع الغشب

عارف النعماني
فرع بطحاء هالل

مرهون حميد
فرع بطحاء هالل

شيخان محمد
فرع الغشب

اسماعيل محمد
فرع نخل

دلمار جوما
فرع الملدة

فنغ يان
فرع بركاء

ثابت المسكري
فرع الغشب

مبارك الجرادي
فرع الغشب

زهرة العبري
فرع الرستاق

شيخة الهنائي
فرع الرستاق

جمعة عبد الله
فرع بركاء

عيسى السيابي
فرع سوق بركاء

سهام العبري
فرع الغشب

سميرة محمد
فرع الرستاق

أحمد العجمي
فرع سوق بركاء

حامد سليم
فرع بركاء

إيمان الذهلي
فرع الرستاق

فالح الزعابي
فرع الثرمد

سليم اليحمدي
فرع بركاء

شوالكال شباال
فرع سوق بركاء

خاصب المخمري
فرع بطحاء هالل

نبيل الزدجالي
فرع بركاء

أميرة علي
فرع السويق

عبدالله محمد
فرع الثرمد

حسن الكندي
فرع السويق

وضحة الفهدى
فرع فرق الصناعية

خالد أمبو سعيدي
فرع فرق

محمود حمود
فرع بهالء

عمر محمد
فرع نزوى

عبدالله الكندي
فرع فرق الصناعية

محمود الشكري
فرع الحمراء

عزيزة البوسعيدي
فرع أدم

عبدالله الصبحي
فرع الحمراء

عامر محمد
فرع فرق

فالح سليمان
فرع فرق الصناعية

شهاب احمد
فرع فرق الصناعية

سالم مبارك
فرع أدم

أحمد محمد
فرع بهالء

أحمد السالمي
فرع مرفع دارس

سعود العبري
فرع الحمراء

سيف البوسعيدي
فرع فرق

أحمد حمود
فرع نزوى

زاهر العبري
فرع الحمراء

عبدالله محمد
فرع بهالء

سليمان ناصر
فرع بهالء

عاصم حسين
فرع فرق الصناعية

عيسى العامري
فرع فرق الصناعية

محمد مبروك
فرع نزوى

سليمان الكندي
فرع مرفع دارس

حمود الفهدى
فرع نزوى

فهد الجديدي
فرع الحمراء

ناشر خان
فرع أدم

منى الراجحي
فرع مرفع دارس

محمد الشقصي
فرع بهالء

زكية خلفان
فرع فرق

وليد الندابي
فرع لزغ

أ. البادي
فرع إزكي

محمد حمود
فرع لزغ

خلف الريامي
فرع بركة الموز

سالمة سليمان
فرع بركة الموز

محمد جمعة
فرع قلعة العوامر

محمود محفوظ
فرع إزكي

سعود صالح
فرع إزكي

حمد الفارسي
فرع فنجاء

الزهراء الفارسي
فرع فنجاء

حمود التوبي
فرع إزكي

محمد عبدالله
فرع شافع

فهد الراشدي
فرع إزكي

سالم المسلمي
فرع سمائل

فيصل الرواحي
فرع سمائل

خالد المحاربي
فرع فنجاء

أمل خلفان
فرع إزكي

علي العامري
فرع سمائل

حمود نجم
فرع لزغ

حمود محمد
فرع إزكي

محمود القرني
فرع إزكي

علي العامري
فرع إزكي

منصور الوردي
فرع إزكي

بدر العامري
فرع إزكي

يحيى السيابي
فرع فنجاء

عدنان الرواحي
فرع إزكي

سيف الراشدي
فرع إزكي

خميس العامري
فرع قلعة العوامر

محمد الشريقي
فرع إزكي

محمد ناصر
فرع منح

يوسف البادي
فرع البريمي

علي الكعبي
فرع محضة

شهاب حامد
فرع البريمي الشارع الرئيسي

وليد المناعي
فرع البريمي الشارع الرئيسي

عاشور محمد
فرع خصب

جمعة راشد
فرع البريمي

أحمد الكعبي
فرع محضة

خليفة سيف
فرع البريمي

خليفة النعيمي
فرع البريمي الشارع الرئيسي

ديفداس شينا
فرع البريمي

ماجدة فخري
فرع البريمي

حميدة سالم
فرع خصب

جمال الكعبي
فرع محضة

سالم خليفة
فرع البريمي الشارع الرئيسي

راشد سيف
فرع محضة

جاسم خليفة
فرع البريمي الشارع الرئيسي

سينغ بارويندر
فرع خصب

علي النعيمي
فرع البريمي الشارع الرئيسي

جوهر قحطان
فرع دباء البيعة

محمد سالم
فرع البريمي

سعيد الشامسي
فرع البريمي الشارع الرئيسي

أسامة محمد
فرع البريمي الشارع الرئيسي

غادة محمد
فرع البريمي

سالم الراشدي
فرع البريمي

محمد سالم
فرع البريمي الشارع الرئيسي

سليم الوهيبي
فرع البريمي

مريم مصبح
فرع محضة

حنان عبدالله
فرع خصب

عبدالله صالح
فرع خصب

ناصر الحضرمي
فرع خصب

س. مرهون
فرع الهيال

س. سليمان
فرع ينقل

ج. مرهون
فرع عبري الجبيل

م. حميد
فرع عبري الجبيل

ك. سالم
فرع عبري الجبيل

س.حميد
فرع عبري الجبيل

ا. محمد
فرع ينقل

ع. زايد
فرع مرتفعات عبري

خ. راشد
فرع ينقل

ص. الحاتمي
فرع عبري العراقي

ص. العبري
فرع عبري الجبيل

و. سعود
فرع عبري العراقي

ا. سعيد
فرع الدريز

ف. مفتح
فرع عبري الجبيل

م. علي
فرع سوق عبري

خ. علي
فرع الدريز

ك. عبدالله
فرع عبري العراقي

خ. الكلباني
فرع الهيال

ا. الفارسي
فرع عبري الجبيل

ن. المرشودي
فرع عبري الجبيل

أ. الشيباني
فرع سوق عبري

ع. السعدي
فرع عبري الجبيل

ح. العيسائي
فرع ينقل

س. راشد
فرع الهيال

م. علي
فرع مرتفعات عبري

م. سعيد
فرع ينقل

م. خلفان
فرع مرتفعات عبري

س. مبارك
فرع عبري الجبيل

ر. محمد
فرع ينقل

س. الغافري
فرع الدريز

س. المعشني
فرع طاقة

نايفة قطن
فرع صاللة شارع 23 يوليو

مريم باعمر
فرع السعادة

علي الشامي
فرع صاللة شارع 23 يوليو

التين رمضان
فرع طاقة

محمد أحمد
فرع صاللة شارع 23 يوليو

غانم محمد
فرع ثمريت

عوض محمد
فرع الدهاريز

أحمد رياض الدين
فرع ميناء صاللة

م. المعشني
فرع صاللة شارع 23 يوليو

محمد الحضاري
فرع صاللة شارع 23 يوليو

محمد أحمد
فرع صاللة شارع 23 يوليو

ص. ا.  ص. ص.
فرع صاللة شارع 23 يوليو

آمنة سالم
فرع صاللة شارع 23 يوليو

عبدالله عبد العزيز
فرع الدهاريز

ممدوح المشايخي
فرع صاللة شارع 23 يوليو

أحمد علي
فرع صاللة شارع 23 يوليو

عقيل سالم
فرع صاللة شارع 23 يوليو

منال الشنفري
فرع السعادة

أحمد المعشني
فرع صاللة شارع 23 يوليو

سالم الشحري
فرع صاللة شارع 23 يوليو

مهمت دولوندو
فرع صاللة شارع 23 يوليو

سعيد جعبوب
فرع صاللة شارع 23 يوليو

غالم عباس
فرع عوقدين

بنزهرا حسن
فرع السعادة

علي الحمراني
فرع صاللة شارع 23 يوليو

سالم مسلم
فرع السعادة

عامر أحمد  
فرع صاللة شارع 23 يوليو

سهيل مهاد
فرع صاللة شارع 23 يوليو

خديجة أحمد
فرع صاللة شارع 23 يوليو

سعيد الزكواني
فرع سمد الشأن

سليم زعيال
فرع إبراء

علي سعيد
فرع مصيرة

ص. محمد
فرع بدية

سعيد الشرجي
فرع إبراء

جاسم الهاشمي
فرع بدية

هزاع مسلم
فرع سمد الشأن

أحمد وفيق
فرع المضيرب

عبدالله علي
فرع إبراء

سعيد الشبلي
فرع المضيرب

حميد محمد
فرع سمد الشأن

حمود النفالي
فرع سمد الشأن

ورثة سليمان
فرع بدية

محمد أحمد
فرع سمد الشأن

فريده الحارثي
فرع المضيرب

سيف الحارثي
فرع إبراء

سالم الحجري
فرع بدية

عامر زهران
فرع سفالة إبراء

عبدالله الحارثي
فرع المضيرب

عايشة المسلمي
فرع إبراء

سالم العبدلي
فرع سمد الشأن

رشيد سلمان
فرع سمد الشأن

ناجي الحبيسي
فرع سمد الشأن

أحمد الحارثي
فرع المضيرب

ايمان الحارثي
فرع بدية

زينة البوسعيدي
فرع سمد الشأن

ياسر حمود
فرع إبراء

محمد سعيد
فرع سناو

منيرة محمد
فرع بدية

شمر ثاذيه
فرع سمد الشأن

محمد سالم
فرع صور

محمود عشكناني
فرع صور العفية

وفاء ماسي
فرع جعالن بني بو حسن

سلمى العريمي
فرع صور العفية

مسعود عبدالله
فرع جعالن بني بو علي

عبدالله مبارك
فرع صور الشرية

محمد الداوودي
فرع صور العفية

سالم العامري
فرع صور

خالد جمعة
فرع صور الشرية

سلمى المشرفي
فرع صور

سعيد الحجري
فرع جعالن بني بو علي

أمان الله محمد
فرع الكامل

فيصل السعدي
فرع األشخرة

علي الجعفري
فرع األشخرة

سليمة العريمي
فرع صور الشرية

عبد الله مسلم
فرع صور الشرية

حامد عامر
فرع الكامل

سالم علي العامري
فرع صور

محمد العريمي
فرع صور

صالح المسروري
فرع جعالن بني بو حسن

ناصر المرهوبي
فرع الكامل

سلمى القصبي
فرع صور

ناصر حمدان
فرع صور

فارس السناني
فرع صور الشرية

بدر سالم
فرع الكامل

سعيد عبدالله
فرع الكامل

جاسم هرمز
فرع صور

عمر الراجحي
فرع جعالن بني بو حسن

سعيد المشرفي
فرع صور

محمد صالح
فرع جعالن بني بو علي
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 تهانينا!

عيسى الباجري
فرع الموالح

خميس الهدابي
فرع فنجاء

حسن بيت سعيد
فرع ميناء صاللة

هيفاء الفهدى
فرع بركة الموز

مشعل السيابي
فرع الخوير 33

خ. الهنائي
فرع بطحاء هالل

سالم الدفاعي
فرع سمائل

أحمد المعشني
فرع ميناء صاللة

عبد الرحمن اسحاق
فرع سوق صحار

سالم جعبوب
فرع السعادة

سيف الله  -  فرع هيماء

غنيمة شهيل
فرع شناص

ز. الغافري
فرع الدريز

س. الجساسي
فرع الهيال

شمسة سعيد
فرع صحار

مريم الهنائي
فرع سمائل

حفيظة محمد
فرع بيت حطاط

ا. الوائلي
فرع مرتفعات عبري

سلمى الطاهري
فرع صور الشرية

زينة العامري
فرع المعبيلة الشمالية

وداد الوهيبي
فرع روي الشارع الرئيسي


