
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

جوائز العيد الوطني ٢000 ر.ع

موزة ثابت
فرع الوشيل

خالد محسن
فرع الغشب
علي صالح

فرع جعالن بني بو علي 

موزة سعيد
فرع  الرستاق

سعيد سالم
فرع  سناو

محمد علي
فرع  سدح

علي عبدالله
فرع   إزكي

بشير ساجد
فرع صور العفية

خليفة سعيد
فرع قريات

فهد سعيد
فرع  صور الشرية

سالم محمد
فرع مرتفعات صحم

عبدالله صالح
فرع روي

طالل خلفان
فرع نزوى
نهال علي

فرع دوار العذيبة

صالح خميس
فرع نزوى

عبد العزيز سبيت
فرع صور

فاطمة خميس
فرع المعبيلة الشمالية

النسي غوفيز
فرع بيت حطاط

عبدالله علي
فرع  المكتب الرئيسي

سيف مبارك
فرع الرستاق   

جميل سيف
فرع الثرمد

حسين موسى
فرع ميناء الفحل

خالد خلفان
فرع جعالن بني بو علي

باسم خلفان
فرع جامعة السلطان قابوس

منى ابراهيم
فرع سوق صحار

سلطان حميد
فرع  ينقل

سلطان محمد
فرع الحي التجاري

عماد حمود
فرع الخوض
سعيد ناصر
فرع سمائل

ميمونة زهران
فرع الثرمد

سليمان سالم
فرع فرق

سالم محمد
فرع  المحج

عبدالله سالم
فرع صحار

سميرة علي
فرع جعالن بني بو علي

مهيرة حسن
فرع روي

رضا عبد الحسين
فرع  الوطية

علي ناصر
فرع البداية

بلقيس احمد
فرع جامعة السلطان قابوس

خاتون عبدالله
فرع مرتفعات صحم

حنينة يوسف
فرع  القرم

علي كاظم
فرع مدينة السلطان قابوس

محمد يوسف
فرع صحار

سعيد مسعود
فرع  إزكي

ناصر سعيد
فرع سوق صحار

سليمان عامر
فرع  إزكي

فاطمة سعيد
فرع  روي

عبد الجليل عبد الوهاب
فرع افينيوز مول

حمود مبارك
فرع دوار العذيبة
عبدالله درويش

فرع  لوى

ناصر عامر
فرع  نزوى

فرج محمد
فرع ميناء الفحل

حميد الخنبشي
فرع دار األوبرا السلطانية

ب. الخليلي
فرع روي

م. المعمري
فرع جامعة السلطان قابوس

سهيل السعدوني
فرع المعبيلة الجنوبية

علي السعدي
فرع دباء البيعة

احمد الشحي
فرع دباء البيعة

محفوظه الرئيسي
فرع عبري الجبيل

سليمان الكندي
فرع مركز البهجة

محمد السيابي
فرع سمائل

غ. البلوشي
فرع السيب

علي الخوالدي
فرع الخابورة

علي الشامسي
فرع البريمي

شيخة الجهوري
فرع البداية

محمد الحارثي
فرع سوق بركاء

حميد الكيومي
فرع بطحاء هالل

يوسف الناصري
فرع مرتفعات عبري

أديبة بيت سبيع
فرع صاللة شارع 23 يوليو

أ. رانجان
فرع الحي التجاري

م. احمد
فرع القرم

بدر المجيني
فرع جامعة السلطان قابوس

عبدالله محمد
فرع المعبيلة الشمالية

سباجيت بول
فرع المكتب الرئيسي

حمد هالل
فرع جعالن بني بو حسن

فاطمة علي
فرع السعادة

ريجين جوزيه
فرع الغبرة

محمد سالم
فرع صاللة شارع 23 يوليو

رانجاناثان كريشنامورثي
فرع غالء

جاسمي جوس
فرع هيماء

عبدالجليل عبدالله
فرع جامعة السلطان قابوس

خالد محمد
فرع عبري العراقي

خلود الهادي
فرع الغبرة

حميد اإلسماعيلي
فرع جبروة

ح. العلوي
فرع صور الشرية

مسلم العريمي
فرع صور

حمد الروشدي
فرع سوق صحار

كاروناندهي فيناي
فرع ميناء الفحل

عادل الجهوري
فرع الخوض

سليمان الهاشمي
فرع الخوير

محمد العبري
فرع الحمراء

ن. الجهوري
فرع الحي التجاري

موزة عبد الله
فرع الغشب

سعيد محمد
فرع عبري العراقي

آية مبارك
فرع أدم

صفية حمود
فرع المعبيلة الجنوبية

محمد مبارك
فرع المعبيلة الشمالية

سيف مبارك
فرع لزغ

علي حسن
فرع بركة الموز

عامر محمد
فرع صاللة الصناعية

مروان عامر
فرع بدية

راشد سليم
فرع جامعة السلطان قابوس

سعيد عبد الله
فرع صحار

ليث حمد
فرع سمائل

محمد ناصر
فرع الخوير 33

عبدالله محمد
فرع فرق

محفوظة عبدالله
فرع الحمراء

ماجد محمد
فرع الرستاق

عدنان قيس
فرع صحار

فيصل حمود
فرع البريمي

بدر محمد
فرع إزكي

عبدالله محمد
فرع عبري الجبيل

مها منصور
فرع جامعة السلطان قابوس

مجد راشد
فرع عبري الجبيل

راشد عبدالله
فرع صحار

عاتقه وارث
فرع روي 

سليمان احمد
فرع دباء البيعة

احمد هالل
فرع المصنعة

ريم ابراهيم
فرع الموج

خالد سعيد
فرع طاقة

حارب جمعة
فرع الموالح

نور ناصر
فرع الحمراء

زمزم هاشم
فرع المضيرب

في يوسف
فرع المعبيلة الجنوبية

لبابة أيمن
فرع السيب

أنفال سعيد
فرع العامرات

محمد عامر
فرع سمد الشأن

الوليد خالد
فرع سوق بركاء

هند سالم
فرع شناص

سالم علي
فرع مصيرة

في حمد
فرع الحي التجاري

كبير موسى
فرع ميناء الفحل

أزهر مسعود
فرع فرق الصناعية

أرشد سعيد
فرع قريات

علي خلفان
فرع شناص

داليا عديل
فرع مدينة السلطان قابوس

أمجد سيف
فرع فرق

سعيد ناصر
فرع جامعة السلطان قابوس

كاذية محمد
فرع وادي الطائين

سيهام حمد
فرع الكامل

عالء علي
فرع سوق عبري

محمد منصور
فرع بركاء

ابراهيم سعيد
فرع البريمي

جيفر سالم
فرع كورنيش صحم

سلمى ناصر
فرع بيت الريم

يونس يعقوب
فرع الغبرة

محمد حميد
فرع لزغ

أصيلة محمد
فرع الهيال

مصعب محمد
فرع فلج القبائل

محمد خلفان
فرع شناص

احمد محمد
فرع المعبيلة الجنوبية

ابراهيم محمد
فرع فرق الصناعية

القاسم خميس
فرع السيب

منذر سالم
فرع جعالن بني بو علي الجديد

الوليد محمد
فرع فرق

راشد سعيد
فرع جامعة السلطان قابوس

عنود سليمان
فرع الغشب

مهدي ابراهيم
فرع الحي التجاري

أسعد عمر
فرع جامعة السلطان قابوس

بشار سالم
فرع العامرات

عبد الرحمن عيسى
فرع الحمراء

األزهر زاهر
فرع فرق

بلقيس حمود
فرع نخل

الوليد خالد
فرع جامعة السلطان قابوس

راغب علي
فرع دار األوبرا السلطانية

م. جمعة
فرع األشخرة

عبدالله صالح
فرع السيب

عبد الله يوسف
فرع األشخرة

الخليل ابراهيم
فرع الموالح

جيفر سالم
فرع صور العفية

خميس محمد
فرع قلعة العوامر

محمد ناصر
فرع مرتفعات صحم 

عيسى محمد
فرع بدية

علي عبدالله
فرع بركاء

جمال عبدالمجيد
فرع سوق بركاء

عبدالله مرهون
فرع إزكي

رحمة سالم
فرع بهالء

سالم عبدالله
فرح محوت

سامي عرفة
فرع السعادة

نايف عبدالله
فرع سفالة إبراء

أمير احمد
فرع الخوض

عبدالله محسن
فرع مرفع دارس

فهم مبارك
فرع الموالح

محمد سعيد
فرع بركاء

فهيمة خليفة
فرع الخضراء

عهد عبدالله
فرع مرفع دارس

علي غابش
فرع صور الشرية

عايشة محمد
فرع لوى

روان سالم
فرع سوق صحار

جابر خميس
فرع جعالن بني بو علي

سعيد خلفان
فرع سمائل

عبير عبدالنور
فرع مركز البهجة

محمد راشد
فرع الخوض

فاطيم هيثم
فرع خصب
نوح عديم

فرع منح

فاطمة غالم
فرع الكورنيش

سارة سعيد
فرع المحج

خالد احمد
فرع قلعة العوامر

مريم سالم
فرع ضنك

يوسف سالم
فرع المكتب الرئيسي

محمد عدنان
فرع صحار

معاذ موسى
فرع فرق الصناعية

مريم محمد
فرع لوى

مهند محمد
فرع العامرات

عبدالله شامس
فرع العوابي

آسيا حسن
فرع ميناء الفحل

فارس علي
فرع لوى

محمود سيف
فرع روي الشارع الرئيسي

رتال طالل
فرع الرستاق

مرام أشرف
فرع العامرات

مريم عيسى
فرع برج الصحوة

عائشة علي
فرع سمائل

شيم محمد
فرع الهيال

بسمة فيصل
فرع سيتي سنتر

أروى فهد
فرع لوى

محمد خليفة
فرع الرستاق

نضال علي
فرع سوق بهالء

وسن فيصل
فرع الهيال

عبدالرحمن محمد
فرع سوق بهالء

نور سعيد
فرع لوى

شيخة سليمان
فرع السيب

أنفال محمد
فرع عبري الجبيل

سيف عبدالسالم
فرع العوابي

موزة خليفة
فرع بهالء

عبدالعزيز سالم
فرع إزكي

خميس ميا
فرع قريات

فراس احمد
فرع بركة الموز

ياسمين حميد
فرع الرستاق

بتول شهاب
فرع جبروة 

عمار علي
فرع الموالح

غيث فيصل
فرع فرق

جود هيثم
فرع العوابي

سلمى محمد
فرع الخوير

علي سالم
فرع مرتفعات صحم

سمية ياسر
فرع الخوض

ريناد راشد
فرع أدم

الحسن عدنان
فرع وادي الكبير

الوليد خالد
فرع سوق بركاء

ريم عامر
فرع المستشفى السلطاني

هدى احمد
فرع القرم

مرداس خالد
فرع الحرس السلطاني العماني

يمين محمد
فرع سيتي سنتر

عبد العزيز سيف
فرع برج الصحوة

ريماس هالل
فرع الخوض

مهند احمد
فرع الحمراء

حسن علي
فرع المعبيلة الجنوبية

طارق سعيد
فرع بدية

ريم سلطان
فرع الرستاق

هيا زيد
فرع مسقط

مجد علي
فرع سوق بهالء

عبد الرحمن محمد
فرع سوق صحار

جمانة جميل
فرع صور العفية

ريا عبدالله
فرع مرتفعات صحم

شهد صادق
فرع بركة الموز

فاطمة مبارك
فرع المصنعة

أولفة سيف
فرع الغشب

قبس احمد
فرع صور الشرية

ابتهال محمد
فرع سوق صحار

سالم علي
فرع الحي التجاري جنوب

عمار فهد
فرع األنصب

كرم عديل
فرع الخابورة

محمد حمدي
فرع ميناء الفحل

زيد عبدالله
فرع قلعة العوامر

فيصل سعيد
فرع مرفع دارس

سارة خالد
فرع البريمي

بيان ناصر
فرع نخل

أيمن محمد
فرع قلعة العوامر

عمر احمد
فرع صحار

حمدان خميس
فرع سوق بركاء

جوري سمير
فرع  روي

عمر علي
فرع البريمي الشارع الرئيسي

اسيل انور
فرع الصاروج

رتيل عبدالله
فرع الصاروج

احمد حبيب
فرع بيت حطاط

عبدالله زاهر
فرع الغشب

صهيب علي
فرع سمائل

المصطفىى حسين
فرع أدم

مسعود لطفي
فرع سيتي سنتر

تركي ناصر
فرع بهالء

ناصر سعيد
فرع فنجاء

عبدالله مكتوب
فرع شليم

جنان خالد
فرع سوق بركاء

عبير علي
فرع فرق

سعيد حمود
فرع مركز البهجة

علية طالل
فرع المصنعة

عبدالله محمد
فرع السويق

خالد علي
فرع سوق عبري

حمد خميس
فرع صحار

علي جمال
فرع كورنيش صحم

محمد عبدون
فرع هيماء

ريماس خميس
فرع سمائل

مصبح سالم
فرع الخوير

أ. سيف
فرع جامعة السلطان قابوس

يوسف سالم
فرع جامعة السلطان قابوس

عبدالملك عبدالفتاح
فرع جامعة السلطان قابوس

 خصيب سعيد
فرع الحرس السلطاني العماني

نجال ناصر
فرع المعبيلة الشمالية

خالد ناصر
فرع جامعة السلطان قابوس

ثريا منصور
فرع جامعة السلطان قابوس

أسعد خلفان
فرع المعبيلة الجنوبية

احمد سليمان
فرع المعبيلة الجنوبية

ماهر سليمان
فرع المعبيلة الشمالية

سيف حمدان
فرع جامعة السلطان قابوس

نجم محمد
فرع الخوض

عادل سعيد
فرع الخوض

رامي سامي
فرع واحة المعرفة

حمزة زيدوم
فرع جامعة السلطان قابوس

احمد حمود
فرع جامعة السلطان قابوس

ابراهيم محمد
فرع جامعة السلطان قابوس

احمد هالل
فرع الخوض

بهرام عبد الرحيم
فرع الخوض

علي صالح
فرع المعبيلة الجنوبية

سرور درويش
فرع جامعة السلطان قابوس

اميرة درويش
فرع جامعة السلطان قابوس

عقيلة محمد
فرع جامعة السلطان قابوس

شهاب إسماعيل
فرع المعبيلة الشمالية

سيف عبدالله
فرع جامعة السلطان قابوس

عيسى احمد
فرع الخوض
احمد محمد

فرع جامعة السلطان قابوس
محمد حمود

فرع المعبيلة الشمالية

عفراء حميد
فرع جامعة السلطان قابوس

صدام خليفة
فرع جامعة السلطان قابوس

ناصر عبدالله
فرع مركز البهجة

سعيد سيف
فرع الموالح

جوزيف أنطون
فرع مركز البهجة

رحمة عامر
فرع السيب

عبدالرحمن موسى
فرع سيتي سنتر

منال فايز
فرع العذيبة شارع 18 نوفمبر

م. خلفان
فرع السيب
عائشة علي

فرع مركز البهجة
ب. سلمان
فرع السيب

أ. سبيل
فرع السيب

م. حماد
فرع السيب

بدر ناصر
فرع الموالح

ابراهيم سيف
فرع سيتي سنتر

أميرة سعيد
فرع الموج

سعود سالم
فرع سيتي سنتر

محمد شبير
فرع الموالح
نرمين شير
فرع الموج

محمد عبد الناصر
فرع المكتب الرئيسي

ن. البوسعيدي
فرع السيب

س. خلفان
فرع السيب

ك. سعيد
فرع السيب
م. خميس

فرع السيب
ح. عبد العزيز

فرع السيب
سعيد محمد

فرع المكتب الرئيسي

خلود سيف
فرع الرميس

شيخة محمود
فرع السيب

أونيكريشنا بيالي
فرع السيب
سعيد ناصر
فرع الموالح
ورثة سعيد

فرع المكتب الرئيسي

ثريا محمد
فرع المكتب الرئيسي

شيخة راشد
فرع دوار العذيبة
مسعود سعيد

فرع دوار العذيبة

جمعة علي
فرع قريات

زوان يوسف
فرع العامرات

سالم ناصر
فرع دوار العذيبة

شوبارنا بوس
فرع الغبرة

خليفة سعيد
فرع قريات

محمد سالم
فرع قريات

سالم الجحافي
فرع غالء الصناعية

تيوارى راجان
فرع غالء

مطلوبة صفر
فرع العامرات

راشد حميد
فرع غالء

عيسى سعيد
فرع الغبرة

سالم خلفان
فرع قريات

شداب باركار
فرع الغبرة

علياء محمد
فرع بوشر

نيليش سوجاني
فرع غالء الصناعية

علي خميس
فرع المستشفى السلطاني

عبدالله ناصر
فرع العامرات

رحمة يعقوب
فرع قريات 

حمود سالم
فرع غالء 

سميرة عبدالرسول
فرع المستشفى السلطاني

نشأت احمد
فرع الغبرة

راشد ربيعة
فرع قريات 

خالصة سالم
فرع الغبرة

ياش بال
فرع الغبرة

محمد عبدالله
فرع غالء

ورثة عوض
فرع بوشر

جوبناذان كيزهاك
فرع غالء الصناعية

أدريان مارتن
فرع دوار العذيبة

حمود سالم
فرع ميناء الفحل
شيماء يوسف
فرع بيت الريم

عبدالرحمن محمد
فرع الصاروج

علي هالل
فرع الخوير

سالي بينوموتيل
فرع الخوير
زكية احمد

فرع بيت الريم

رحيمة بيجم
فرع القرم

احمد سعيد
فرع مدينة السلطان قابوس

محمد علي
فرع بيت الريم

موزة سليمان
فرع ميناء الفحل

شهد ناصر
فرع مدينة السلطان قابوس

بشرى يوسف
فرع القرم

غالب سعيد
فرع الخوير 33

جمال الدين حسن
فرع ميناء الفحل
عبدالباقي علي

فرع الخوير 33

حسن عبدالله
فرع الخوير 33

احمد سليمان
فرع الخوير

اسعد سعيد
فرع بيت الريم

سعيد احمد
فرع الصاروج

همسه سعيد
فرع الصاروج

احمد سالم
فرع ميناء الفحل
عبدالله خميس

فرع مدينة السلطان قابوس

طالل سلطان
فرع الخوير

نور عبد القادر
فرع القرم

هيام سالم
فرع شاطئ القرم

سيف محمد
فرع الخوير

شاكر اسماعيل
فرع الخوير

محمد سليمان
فرع الخوير

مصطفى الوسبي
فرع بيت الريم 

خليل فرانسيس
فرع مدينة السلطان قابوس

شاجان مودين
فرع وادي الكبير
عبد الرحمن علي

فرع روي
زين محمد

فرع بيت حطاط
مهيرة حسن

فرع روي

نورجان فقير
فرع الحي التجاري

مشاهد علي
فرع الحي التجاري

يونس سليمان
فرع الحي التجاري

براديب كومار
فرع روي

منى محمد
فرع روي

يحيى سليمان
فرع جبروة

ناصر محمد
فرع بيت حطاط

مانتو كومار
فرع بيت حطاط

عفيفة طالب
فرع الحي التجاري

سعيد احمد
فرع وادي الكبير

زبير احمد
فرع وادي الكبير

احمد اسحاق
فرع مسقط

ح. البوسعيدي
فرع مسقط

راشد عبدالله
فرع روي

عبد الحكيم علي
فرع روي

عواطف سالم
فرع روي

مزنة محفوظ
فرع مسقط

صبحي حسن
فرع روي

اسلم يوسف
فرع روي الشارع الرئيسي

فيس نالوبوراكال
فرع الحي التجاري

ماثيو بوليبرا
فرع وادي الكبير

فيروز جهانجير
فرع روي

حمد حمود
فرع الحي التجاري

ف. حمد
األعمال المصرفية الخاصة وإدارة الثروات

هدى خميس
فرع مسقط

سلمان جليل
فرع روي

ا. ابراهيم
فرع مرتفعات صحم

أ. حمد
فرع صحار

س. خميس
فرع فلج القبائل

ج. جاوري
فرع صحار
ك. شنين

فرع الهجاري
م. يعقوب

فرع فلج القبائل

ح. علي
فرع صحار 

ت. محمود
فرع شناص

أ. راشد
فرع شناص

س. علي
فرع سوق صحار

ز. مالك
فرع البداية
ح. موسى
فرع البداية
ي. سعيد

فرع الخابورة
ح. حمود

فرع فلج القبائل

أ. محمد
فرع شناص

ص. ناصر
فرع لوى

م. عبدالله
فرع لوى
ن. هالل

فرع شناص

أ. سالم
فرع شناص

د. محمد
فرع سوق صحار

أ. علي
فرع صحار

س.محمد
فرع سوق صحار

ص. ناصر
فرع البداية

ك. بطي
فرع الخضراء

ب. محمد
فرع مرتفعات صحم

ن. عبدالله
فرع مرتفعات صحم 

أ. حسن
فرع الخابورة

ك. جمعة
فرع صحار 

أ. صالح
فرع الهجاري
م. عبدالله

فرع فلج القبائل
ح. سالم
فرع بركاء

ح. ناصر
فرع الرستاق

م. خميس
فرع الملدة

م. سعيد
فرع العوابي

ي. سالم
فرع بركاء

س. خميس
فرع الثرمد

ا. سالم
فرع المصنعة

أ. بخيت
فرع بطحاء هالل

ن. علي
فرع نخل

م. سليمان
فرع الرستاق

س. سالم
فرع الغشب

أ. صالح
فرع الغشب

أ. حمد
فرع الرستاق

ح. هالل
فرع بطحاء هالل

ي. محمد
فرع نخل

س. سيف
فرع بطحاء هالل

ح. خالد
فرع المصنعة

ت. ناصر
فرع الغشب

ك. جمعة
فرع الغشب

أ. هالل
فرع الغشب

أ. محمد
فرع بطحاء هالل

أ. سليمان
فرع السويق

أ. سعيد
فرع بركاء

ا. خليفة
فرع بركاء
س. يحيى

فرع الرستاق
ك. محمد

فرع الرستاق
ح. محمد

فرع سوق بركاء

ح. راشد
فرع سوق بركاء

ك. سعيد
فرع بطحاء هالل

م. عيسى
فرع سوق بركاء

محمد سعيد
فرع بهالء

عبدالله خميس
فرع فرق الصناعية

خالد طالب
فرع بهالء
حمير ناصر

فرع أدم

ثريا عبدالله
فرع نزوى
ناصر علي
فرع بهالء

محمود سعيد
فرع الحمراء

هدى خميس
فرع فرق

ناصر علي
فرع فرق الصناعية

براساد شاندرا
فرع فرق

خليفة حمد
فرع الحمراء

فهد محمد
فرع فرق

سالم عبدالله
فرع نزوى

سليمان سعيد
فرع بهالء

احمد سالم
فرع بهالء

محمد حمد
فرع نزوى

محمد سالم
فرع فرق

ليلى حمدان
فرع بهالء

احمد سالم
فرع فرق الصناعية

يوسف علي
فرع بهالء

حوراء خلفان
فرع بهالء
هالل حمد

فرع فرق

أسامة خلفان
فرع فرق الصناعية

فايزه احمد
فرع مرفع دارس

احمد خلفان
فرع الحمراء

الدهيب الشيبة
فرع نزوى

فهد احمد
فرع بهالء

سعيد مرهون
فرع فرق

بدر سالم
فرع فرق

مريم محمد
فرع بهالء

زيانة محمد
فرع منح 

عبدالله ناصر
فرع إزكي

خميس علي
فرع فنجاء

زينب عبدالله
فرع فنجاء

ابراهيم حمد
فرع لزغ

إلهام حميد
فرع سمائل

زهير زيد
فرع إزكي

عبدالله سالم
فرع سمائل
علي محمد
فرع سمائل
عبد الرحمن

فرع إزكي

بدر حمد
فرع سمائل

زاهر عبدالله
فرع إزكي

جمعة ناصر
فرع منح

سعيد سالم
فرع إزكي

هيثم عبدالله
فرع سمائل

النصر حسين
فرع شافع

اسحاق خميس
فرع سمائل

عزيزة عبدالله
فرع إزكي

خلود يحيى
فرع سمائل

صالح منصور
فرع إزكي

هاشيل سالم
فرع منح

سعيد حمود
فرع لزغ

محمد سالم
فرع سمائل
موزة سالم

فرع إزكي

خالد مبارك
فرع فنجاء

سليمان محفوظ
فرع سمائل
عامر محمد

فرع إزكي

صقر سيف
فرع سمائل

حمد عبدالله
فرع فنجاء

زهرة ناصر
فرع بركة الموز

علي صالح
فرع دباء البيعة

فؤاد داوود
فرع البريمي الشارع الرئيسي

محمد سليمان
فرع خصب

عفراء محمد
فرع البريمي

خالد ناصر
فرع البريمي الشارع الرئيسي

كلثم راشد
فرع البريمي الشارع الرئيسي

سالمة سنجور
فرع البريمي 

خالد سعيد
فرع محضة

عبدالله علي
فرع البريمي
سالم محمد
فرع البريمي

ابراهيم احمد
فرع خصب

ماجد رستم
فرع البريمي

حمود سعيد
فرع البريمي
محمد علي

فرع البريمي
خليفة حمد

فرع البريمي الشارع الرئيسي

محمد علي
فرع البريمي الشارع الرئيسي

نصرة راشد
فرع البريمي الشارع الرئيسي

سعيد خميس
فرع محضة

سلطان مصبح
فرع البريمي الشارع الرئيسي

علي عبدالله
فرع دباء البيعة
محمد ادريس

فرع البريمي الشارع الرئيسي

هزاع محمد
فرع محضة

سيدة احمد
فرع دباء البيعة

حمد سليمان
فرع خصب

محمد مصبح
فرع محضة

مصطفى ثيكومثارايل
فرع البريمي الشارع الرئيسي

محمد سالم
فرع البريمي

عيسى عبدالله
فرع محضة

مرزوق سلطان
فرع خصب

محمد احمد
فرع دباء البيعة

عبد الرحمن
فرع عبري الجبيل

قيس سعيد
فرع عبري الجبيل

حنان سليم
فرع الهيال

بدرية المعمري
فرع عبري الجبيل

طيبة سعيد
فرع ينقل

نصرة سعيد
فرع عبري الجبيل

سالم محمد
فرع عبري العراقي

س. حمود
فرع الهيال

س. عبدالله
فرع ضنك
س. احمد

فرع عبري الجبيل

م. سالم
فرع عبري الجبيل

محمد سالم
فرع عبري العراقي

فاطمة محمد
فرع ينقل

شهاب سالم
فرع الدريز

عمر خميس
فرع ينقل

ناصر حمد
فرع ضنك

وفاء النعيمي
فرع سوق عبري 

عزه حمدان
فرع عبري الجبيل 

صبحية صالح
فرع عبري الجبيل 

سليمان راشد
فرع ضنك 

عبدالله خميس
فرع مرتفعات عبري 

عبدالله مسعود
فرع عبري الجبيل 

عبدالله محمد
فرع الدريز 

محمود حمد
فرع عبري الجبيل 

سعيد خلفان
فرع سوق عبري 

مصطفى صبري
فرع عبري العراقي 

م. مبارك
فرع عبري الجبيل

آالء محمد
فرع عبري الجبيل

ابراهيم سالم
فرع ينقل

سعيد سالم
فرع عبري الجبيل

حسين محمد
فرع السعادة
محمد مهاد

فرع السعادة

أتول موجاتالل
فرع صاللة شارع 23 يوليو

عبدالله حامد
فرع السعادة

علي سالم
فرع السعادة
سهيل محمد

فرع صاللة شارع 23 يوليو

ملند هارشياند
فرع صاللة شارع 23 يوليو

بدر سعيد
فرع طاقة

احمد عبدالله
فرع صاللة شارع 23 يوليو

فاروق زائيري
فرع صاللة شارع 23 يوليو

جمعة فرج
فرع صاللة شارع 23 يوليو

تهاني عمر
فرع صاللة شارع 23 يوليو

محمد احمد
فرع ثمريت

سالم علي
فرع السعادة

احمد عبدالله
فرع صاللة شارع 23 يوليو

ياسين شافي
فرع الدهاريز
كمال الدين

مركز خدمات صاللة الصناعية

انامل حق
فرع ثمريت

فاطمة سالم
فرع ثمريت

سامي حامد
فرع عوقدين
مبارك سالم
فرع عوقدين

عبد الجليل عوض
فرع صاللة شارع 23 يوليو

فاطمة عبدالله
فرع صاللة شارع 23 يوليو

راشد علي
فرع ثمريت

يوسف سعيد
فرع الدهاريز

علي مسامة
فرع السعادة

حسين منصور
فرع السعادة

عبدالله محمد
فرع صاللة الصناعية

منام الحوسني
فرع السعادة

مستهل سالم
فرع السعادة
يحيى سالم

فرع إبراء
خالد سليمان

فرع مصيرة

أحمد علي
فرع سناو

ناصر سالم
فرع بدية

أحمد أدوم
فرع سمد الشأن

حمود حسين
فرع إبراء

عبد العزيز محمد
فرع وادي الطائين

بركات محمد
فرع سناو

سعيد سليمان
فرع إبراء

سالم راشد
فرع إبراء

سليمان صالح
فرع إبراء 

احمد سلطان
فرع بدية

خالد هالل
فرع سمد الشأن

يحيى سعيد
فرع إبراء

حمد سالم
فرع المضيرب
سعيد خلفان

فرع وادي الطائين

شاهين عبدالله
فرع بدية

حمود عبدالله
فرع سمد الشأن

عائشة صالح
فرع إبراء

محمد احمد
فرع سناو

سعيد حمد
فرع سمد الشأن

عامر حمد
فرع إبراء

حميد سالم
فرع المضيرب

حسين علي
فرع وادي الطائين

محمود خلفان
فرع وادي الطائين

أنس عامر
فرع إبراء

ماجد سليمان
فرع وادي الطائين

علي مبارك
فرع سمد الشأن

الوليد ناصر
فرع سمد الشأن
مسعود سعيد

فرع إبراء

علي سعيد
فرع األشخرة

اسماء محمد
فرع صور الشرية

جمعة خميس
فرع صور الشرية

عبدالله حمد
فرع جعالن بني بو حسن

عائشة محمد
فرع صور

سالم سعيد
فرع الكامل

علي عبد الرزاق
فرع صور الشرية

زينب محمد
فرع صور

محمد سعيد
فرع األشخرة

فتحية جمعة
فرع صور

محمد خميس
فرع جعالن بني بو علي

محمد ناصر
فرع صور العفية

ناصر محمد
فرع الكامل
سالم يحيى

فرع صور الشرية
حمد خميس

فرع صور الشرية

مصطفى جمعة
فرع صور

صالح محمد
فرع جعالن بني بو حسن

كانان فيالبان
فرع جعالن بني بو علي

حمد سالم
فرع صور الشرية

عبدالله جمعة
فرع صور العفية

بدر خليفة
فرع صور الشرية

سالم عبدالله
فرع الكامل

نصرة سيف
فرع صور الشرية

خميس محمد
فرع صور

محمد حمد
فرع صور الشرية

سلمى محمد
فرع الكامل

احمد خميس
فرع صور

صالح خميس
فرع صور

إيمان زايد
فرع جعالن بني بو حسن

صالح محمد
فرع صور الشرية
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التوفير دربك للفوز

أسماء الفائزين بجوائز المزيونة الشهرية - أكتوبر

 تهانينا!

إسماعيل حميد
فرع الهيال

عبير راشد
فرع بيت الريم

احمد سالم
فرع سمائل

محمد طالب
فرع مرفع دارس

جايارامان
فرع الدهاريز

سالم خلفان
فرع البريمي

سامي سعيد
فرع شاطئ القرم

ياسر حميد
فرع الغشب

سالم علي
فرع الغشب

خالد جمعة
فرع ضنك

ع. الجنيبي  -  فرع جعالن بني بو علي

فاطمة حمود
فرع الوشيل

جيسا أوليفا
فرع جامعة السلطان قابوس

صفية العوفي
فرع السيب

سعاد اللواتي
فرع وادي الكبير

نبيلة الرئيسي
فرع الخوض

رؤى الجبروري
فرع المحج

شيخة القعيطي
فرع فرق

فاطمة العبري
فرع سيتي سنتر 

ماريا المعمري
فرع العوابي

ثريا الفالحي
فرع القرم


