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جوائز شهرية خاصة - ٥٫٠٠٠ ر.ع لكل فائز، فائزين اثنين من كل محافظة

جائزة يوم الميالد ل�طفال - ١٠٠ ر.ع لكل فائز

مسقط

جـوائـز الـمـحافـظـات - ١٫٠٠٠ ر.ع لكل فائز 

حساب زينة - ١٫٠٠٠ ر.ع لكل فائزة 

حساب شبابي - ١٠٠ ر.ع لكل فائزة 

أصالة ل�عمال المصرفية المميزة - ٢٠٫٠٠٠ ر.ع لكل فائز

جوائز شهرية خاصة - ٥٠٫٠٠٠ ر.ع لكل فائز

جوائز شهرية خاصة - ٢٠٫٠٠٠ ر.ع لكل فائز

الجوهر ل�عمال المصرفية الحصرية - ١٠٫٠٠٠ ر.ع لكل فائز

تـحـويـل الـراتـب - ٥٠٠ ر.ع لكل فائز لمدة عام كامل

سحب جوائز شهرية ل�طفال - ١٠٠ ر.ع لكل فائز

تم تدقيق تطبيق سحب الجوائز
من قبل آرنست آند يونغ.

لمياء سالم سعيد 
الشيزاوي

فرع المحج

سليمان ناصر سليمان
فرع القرم

هيثم ادريس علي المنذري
فرع غالء الصناعية

سعد ناصر
فرع الخوير  

جون بوسكو كريستوفير
فرع فرق

طالل خليفة سالم 
الصوافى

فرع سوق بهالء

سعيد بخيت تنافة 
المعمري

فرع عبري الجبيل

اسماعيل محمد احمد 
الشحي

فرع القرم

الصلت عمير سيف التوبي
فرع إزكي

إبراهيم سعيد سيف 
المعولي

فرع بيت الريم

يحيى منصور ناصر 
البوسعيدي

فرع سمد الشأن

ي . ا . مرزوق
فرع عبري الجبيل

س . م . ن . الجابري
فرع السيب

عزيزة عبد اهلل محمد 
الكندي

فرع فرق الصناعية

ديبا رامان
فرع بيت حطاط

حميد سعيد حميد الهادي
فرع العامرات

فينود رامان
فرع القرم

عبيد سعيد سالم الحبسي
فرع الخوير  

سعود خلفان حمد البحري
فرع الخوير  

عدي عبد اهلل سعيد 
الحارثي

فرع القرم

سعيد سالم سعود 
الحبسي

فرع سمد الشأن

مجتابة مرتضى غالم
فرع دار األوبرا السلطانية

سالم محمد سالم 
المسكري

فرع جامعة السلطان قابوس

احمد محمد حمد 
البوسعيدي

فرع جامعة السلطان قابوس

سعيد محمد سالم 
الكثيري

فرع صاللة شارع 23 يوليو

حمد فيصل عبد اهلل 
الرئيسي

فرع مدينة السلطان قابوس

شمسه أحمد أشرف
فرع روي

علي محمد هاشم 
الزدجالي

فرع الغبرة

فخرية خميس سالم 
السليمي

فرع فرق الصناعية

حميد محمد سعيد 
السعيدي

فرع مرتفعات صحم

س . ث . ن . الراسبي
فرع مركز البهجة

وداد حسين علي
فرع الخوير 

جهينة سالم محمد 
المقبالي

فرع سوق صحار

رجاء حمد سعيد الحسني
فرع بركاء

زكية ناصر علي الخنبشي
فرع الرستاق

سيدا نجال بخاري
فرع الكورنيش

شريفه ناصر سعيد الرواحي
فرع سيتي سنتر

أميمة عبدالجبار يوسف
فرع جامعة السلطان قابوس

غنية عبد اهلل سالم العتبي
فرع فنجاء

شيخة محمد علي 
الشيزاوي
فرع صحار

عزام عبد الرحمن أبو بكر
فرع صحار

راشد رياض راشد الشامسي
فرع فلج القبائل

احمد خالد ناصر العبري
فرع الرستاق

هيثم خليفه سيف 
الكلباني

فرع مرتفعات عبري

ريماس خميس علي
فرع سمائل

عالء خالد سالم السالمى
فرع نخل

سنهال اشلين ديسوزا
فرع ميناء الفحل

سيف فوز حمود
فرع دوار العذيبة

مهند مصطفى محمد
فرع المصنعة

فرح يوسف نصر الخروصي
فرع الرستاق

محمد طلعت محسن
فرع مرفع دارس

محمد عبد اهلل جميل
فرع المصنعة

سجى بدر نصر الحوسني
فرع صحار

ريان خميس سعيد 
النبهاني

فرع لزغ

ثريا عادل سعيد
فرع شاطئ القرم

عبد العزيز سعيد خميس 
المعمري 

فرع بركة الموز

ميقات راشد خميس 
الهنائي

فرع سمائل

طاهر شامس سالم 
الحراصي
فرع نخل

االمير عبد اهلل سالم 
الكلباني

فرع عبري الجبيل

تمرة محمد سعيد 
البلوشي

فرع العامرات

الهنوف محمد سالم
فرع شناص

سيف أحمد سالم المعمري
فرع عبري الجبيل

راشد محمد احمد الريامي
فرع فلج القبائل

نور ناصر حميد الجابري
فرع الدهاريز

جنان عادل عبداهلل 
البلوشي

فرع مدينة السلطان قابوس

سليمان داوود عبد اهلل 
الكندي

فرع نخل

سارة خالد هالل التوبي
فرع إزكي

االيهم ناصر خميس 
الجهوري

فرع الخضراء

محمود العبد سويد 
الحراصي

فرع الرستاق

بسمة مسعود حامد 
القصابى
فرع بهالء

سرينو ماجي
فرع الخوير 33

أيوب حمد سالم الحوقاني
فرع فرق الصناعية

شهد خالد محمد
فرع قريات

محمود سعيد عيسى 
الراجحي 

فرع الخضراء

سلطان علي سعيد 
الحمحامي 

فرع بطحاء هالل

ناجي علي مبارك البطاشي
فرع قريات

حمد مسلم سالم 
الوهيبي

فرع برج الصحوة

راشد حمد راشد
فرع جامعة السلطان قابوس

عماد عبد اهلل سالم 
الكلباني

فرع الحرس السلطاني العماني

سالم سلطان سالم 
الحبسي

فرع المضيبي

علي مرهون جمعة اللمكي
فرع قلعة العوامر

شمسه سعيد مهيش
فرع سوق صحار

شيماء ربيع عبداهلل
فرع المصنعة

أنس صالح سعيد الشكري
فرع الخوض

شاهول أمين زاهر
فرع غالء 

سعيد سلطان سعيد
فرع سمد الشأن

نور احمد اسحاق الحمداني
فرع الموالح

السيدة شروق بدر
فرع الخوض

عمر عارف محمد الرئيسي
فرع المعبيلة الصناعية

ليان خليفة احمد الغماري
فرع الموالح

منذر ناصر حمد الرشيدي
فرع بركاء

ياسر العويسي
فرع الكامل

عمار ياسر راشد
فرع مرفع دارس

محمد علي راشد الكلباني
فرع سوق عبري

خالد الكلباني
فرع عبري الجبيل

سلطان سيف علي 
الشكيلي

فرع سوق بهالء

يحيى خلفان سعيد التوبي
فرع إزكي

محمود محمد حمود
فرع العوابي

محمد عبد اهلل محمد
فرع فرق

صالح ناصر خلفان الرحبي
فرع العامرات

عبد اهلل بدر ناصر
فرع الغبرة

سالم محمد فايل
فرع صاللة الصناعية

سعيد محمد سالم
فرع ينقل

صبري سالم مبارك 
البلوشي

فرع الخوير 33

ساره سعيد خلفان 
النعيمي

فرع غالء الصناعية

رائد طويلي حمود 
الحرسوسي 

فرع هيماء

محمود خميس سعيد 
النعيمي 

فرع ضنك

زهرة علي قاسم اللواتي
فرع مدينة السلطان قابوس

محمد سالم عبد اهلل
فرع الوشيل

اسحاق محمد سعيد 
الشكيلي 

فرع نزوى

زهرة سعيد علي الحبسي
فرع المعبيلة الشمالية

إبراهيم سيف سالم
فرع المعبيلة الجنوبية

جميلة محمد علي الغداني
فرع جامعة السلطان 

قابوس

صباح مطشر عوض
فرع جامعة السلطان 

قابوس

سمر سيد حساب ماريا
فرع الخوض

جوزيف جيو
فرع الرسيل

سعيد عبداهلل حميد 
الهاشمي

فرع الخوض

فايقة مسعود سيف 
الندابي

فرع جامعة السلطان قابوس

زكية سيف حساب وليد
فرع جامعة السلطان 

قابوس

رقية خميس منير 
اليوسفي

فرع المعبيلة الشمالية
عدنان طالب درويش 

الرئيسي
فرع السيب

سمرجايم سريرانجا
فرع برج الصحوة

ه . ص . س . البلوشي
فرع الموالح

خليل ابراهيم عيسى 
الفوري

فرع السيب

م . ع . خ . العامري
فرع الموالح

يوسف خلفان مبارك 
العامري

فرع السيب

عبد الكريم محمد زاهر 
الهنائي

فرع برج الصحوة

محمد راشد سعيد
فرع الرميس

م . ع . ح . الدرمكي
فرع الموالح

ماماز لويزو
فرع السيب

هدى محمد حمد 
الحضرمي

فرع دوار العذيبة

فايزة عبد اهلل محسن 
العميري

فرع العامرات

ناصر سعيد سالم 
الفارسي

فرع قريات

ريهاب بورايو
فرع العامرات

وعد اهلل شريف
فرع المستشفى السلطاني

شيخة راشد سعيف
فرع قريات

أيمن مياه علي البلوشي
فرع قريات

نجالء احمد يوسف 
الميمني

فرع المستشفى السلطاني

براديب شيفرام
فرع دوار العذيبة

ياسر خميس فريه العبري
فرع بوشر

سليم زايد خليفة 
البوسعيدي

فرع القرم

هبه خلفان سالم 
المعمري

فرع القرم

نيالم فياس
فرع شاطئ القرم

 سميرة عبد الرسول 
قاسم الزدجالي

فرع بيت الريم

سيف محمد محمود 
الطوقي

فرع الخوير 

حسام محمد شامس
فرع شاطئ القرم

أسر ثامبي راجا
فرع ميناء الفحل

فضيله حمد سليم 
الهشيمي
فرع الخوير

أنيل كوشى ماثيو
فرع الخوير  

ثرية عبداهلل حمود الحارثي
فرع مدينة السلطان قابوس

باتل إقبال ياكوب
فرع روي

ماجد حمد مبارك الريامي
فرع الحي التجاري

ياسين علي حسن اللواتي
فرع الحي التجاري

أندريا اليكساندرو
فرع الحي التجاري

م. ر. ي . الرئيسي
فرع روي

 يوسف احمد حسن 
اللواتي

فرع وادي الكبير

جاسم جمعة آدم 
البلوشي

فرع مسقط

نبيل صابر جمعان اليماني
فرع مسقط

عبد الرحمن علي موسى 
الرئيسي
فرع روي

فاروق أحمد علي
فرع روي

براشانت غودا
فرع صحار

ورثة علي سعيد الوشاحي
فرع شناص

فاطمة احمد عبد اهلل 
المرزوقي

فرع مرتفعات صحم

سلطان حسن أحمد 
المعمري

فرع شناص

سيف راشد سعيد 
المقبالي

فرع صحار

حسين احمد محمد
فرع مرتفعات صحم

عبداهلل بخيت سليمان
فرع صحار

سعيد ناصر محمد 
السعدي
فرع لوى

مريم عبد اهلل محمد 
الحضري

فرع سوق صحار

سرحان عبد اهلل محمد
فرع لوى

حمد محمد صالح 
السلطي

فرع الغشب

زوينة حمد خلف الصالحي
فرع بطحاء هالل

صالح سالم ناصر الجابري
فرع الوشيل

سلطان حمد راشد 
المالكي

فرع بركاء

زليخة راشد محمد 
السريري

فرع بركاء

عادل حميد سندي 
اليعربي

فرع الغشب

احمد محمد سيف 
الشكيلي

فرع الملدة

احمد حمود سرور الهنائي
فرع الرستاق

سامية سعيد مهنا 
الريامي

فرع نخل

سالم سعيد هالل الرمحي
فرع الرستاق

احمد علي حمد 
االسماعيلي

فرع نزوى

شيخة سعيد سالم 
الشعيلي

فرع سوق بهالء

سعيد عبد اهلل سالم 
الخروصي

فرع نزوى

هالل سالم سليمان 
العبري

فرع الحمراء

سعود ناصر يعقوب 
الفهدى

فرع نزوى

فهد فاضل سنيدي 
التميمي

فرع فرق الصناعية

احمد محمد حامد 
النبهاني

فرع فرق الصناعية

موسى احمد سعيد 
اليحيائي
فرع بهالء

احمد سعود سليمان 
الكندي

فرع مرفع دارس

فالح سالم سرحان 
الشكيلي
فرع بهالء

صفية صالح سليمان 
العزري

فرع إزكي

أمل حميد عبد اهلل 
السليماني

فرع منح

عائشة ثويني سعيد 
الهنائي

فرع سمائل

زيانة حمد سليمان 
الفارسى

فرع فنجاء

محمد ناصر محمد 
الحضرمي

فرع سمائل

محمد هالل محمد 
الراشدي

فرع سمائل

محمد احمد محمد
فرع سمائل

حمد هاشل ناجم الرحبي
فرع فنجاء

هيثم ناصر درويش
فرع منح

زين العابدين علي منصور 
الوردي

فرع إزكي
م. ي . ا . الرئيسي
فرع عبري العراقي

م. س. ر. البلوشي
فرع ينقل

س. س. س. البلوشي
فرع عبري الجبيل

م. ا . س. العزري
فرع سوق عبري

ي. س. م. الجابري
فرع الهيال

ا . س. محمد
فرع عبري العراقي

ح. م. المانعي
فرع ينقل

م . م . ناصر
فرع عبري الجبيل

ف . و . س . الغافري
فرع الدريز

ا . س. ا . الكلباني
فرع الهيال

وضحى موفق توفيق
فرع البريمي

حسن محمد احمد الشحي
فرع خصب

عبداهلل ناصر حمد
فرع البريمي الشارع الرئيسي

احمد محمد عبد اهلل
فرع دباء البيعة

رافي شانكار
فرع خصب

عايشة سليمان راشد 
الشحي

فرع دباء البيعة

صبايا سالم نوف
فرع البريمي الشارع الرئيسي

سالم حمد سالم 
الهاشمي

فرع البريمي

محمد سليمان حمد
فرع البريمي الشارع الرئيسي

نصيب سيف سلطان 
النعيمي

فرع البريمي
رحمة عبداهلل صالح 

النعماني
فرع سمد الشأن

هدى عبداهلل حماد 
الزكواني

فرع سمد الشأن

أزهر سالم دغميل العامري
فرع بدية

راجيف باالكريشنان
فرع بدية

سالم جمعة المر
فرع سناو

أحمد الفاتح عثمان
فرع سناو

سمية خميس بخيت
فرع إبراء

عامر العبد حمدون 
الوهيبي
فرع سناو

شمسة حمود جميل 
الوردي

فرع سمد الشأن

زكية علي ناصر الرواحي
فرع المضيبي

عبداللطيف عبداهلل 
محمد العريمي
قرع صور الشرية

شارانابا جرابا
فرع صور

غالية هديب خميس 
الراسبي

فرع الكامل

وفاء مسلم حمد 
الهاشمي

فرع الكامل

سالم خميس محمد 
العريمي

قرع صور الشرية

عثمان صالح سليم 
البلوشي

فرع جعالن بني بو علي

سلمى سعيد جمعة 
القلهاتي

قرع صور الشرية

محمد سالم محمد 
العامري

فرع جعالن بني بو علي

ورثة سلطان علي 
المشرفي

فرع جعالن بني بو حسن

فتحية جمعة عامر 
الفارسي
فرع صور

أحمد سالم عبداهلل 
المشايخي

فرع طاقة

ميساء سالم عبداهلل 
الشنفري

فرع السعادة

يحيى سعيد بخيت 
العمري

فرع عوقدين

ويلسون جون بينتو
فرع صاللة شارع 23 يوليو

سالم عوض عاشور بيت 
شاجانة

فرع صاللة شارع 23 يوليو

نايف فرح جبران
فرع السعادة

احمد محمد فرح
فرع صاللة شارع 23 يوليو

علي عوض سعيد
فرع مرباط

فرناند ديليون
فرع عوقدين

زبير أسالم محمد
فرع عوقدين

امجد ماجد احمد الخروصي
فرع العوابي

محمد عامر علي الهنائي
فرع فرق

محمد المعتصم السيابي
فرع الرميس

احمد خالد احمد الخنبشي
فرع عبري العراقي

سمية ياسر حمود الحارثي
فرع الخوض

احمد مصطفي محمد العدوي 
فرع الحمراء

خالد بدر سالم الفارسي
فرع ينقل

ماهرة عبد اهلل سالم الحضرمي 
فرع المعبيلة الجنوبية

سليم راشد المنذري
فرع إزكي

سالم عبد اهلل غدير الحكماني
فرح محوت

باندي سوريانارايان
فرع دوار العذيبة

ح . م . س . المحرمي
فرع السيب

ح . س . ر . المعمري
فرع الموالح

محمد علي صالح المعولي
فرع المعبيلة الجنوبية

ناصر سيف سالم الحراصي
فرع المعبيلة الشمالية

مصطفى أحمد عالء الدين
فرع روي

م. س. س. الفهدى
فرع روي

ناصر سعيد عامر الشعيلي
فرع ميناء الفحل

محمد عبد اهلل علي البلوشي
فرع دار األوبرا السلطانية

ماني بيجو إراتهاراييل
فرع غالء الصناعية

سليمان سعيد حمد العبري
فرع بهالء

غنية سعيد محمد
فرع الغشب

عبد اهلل يوسف عبد اهلل
فرع الملدة

معتوق يوسف سيف العجمي
فرع مرتفعات صحم

حازم سعيد محمد الجابري
فرع فلج القبائل

سعيد راشد بريد البادي
فرع عبري الجبيل

ب . ن. ه. المعمري
فرع عبري الجبيل

خلفان سعيد راشد السيابي
فرع لزغ

يونس حمد سالم السيابى
فرع لزغ

حميد مبارك حميد الدرعي
فرع فرق الصناعية

خالد عبد اهلل سالم الوهيبي
فرع إبراء

اوزما عامر عدنواال
فرع صاللة شارع 23 يوليو

ش . ص
فرع صاللة شارع 23 يوليو

عايشة سالم مصبح الكعبي
فرع محضة

خولة سعيد محمد الكلباني
فرع البريمي الشارع الرئيسي

حمد خميس محمد السعدي
فرع جعالن بني بو علي

سعيد ناصر منصور الكلباني
فرع صور

خالد سليمان علي الرواحي
فرع سمد الشأن

بدرية يوسف عثمان - فرع صحار

بدرية علي سعيد السيابي - فرع الغشب

تسنيم بيرفيز - فرع جامعة السلطان قابوس
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