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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.

بدرية خلفان مطر 
الوشاحي

فرع سفالة إبراء

علي محمد علي العامري
فرع إزكي

محمود راشد خليفة 
الفهدي

فرع مرفع دارس

سلطان سعيد سالم 
الحجري

فرع المعبيلة الصناعية

محمد عبدالكريم حميد
فرع بوشر

يونس سليمان محمد
فرع دباء البيعة

ن . ع . خ . البلوشي
فرع البريمي

أبراهام توماس
فرع غالء الصناعية

عزان مبارك حمد الكلباني
فرع فرق الصناعية

مروى مبارك حمدون 
المنجي
فرع إبراء

ناصر عيسى ناصر الهاشمي
فرع جعالن بني بو علي

ميرشما شاجي توماس
فرع دوار العذيبة

سالم حميد حسن 
النعماني

فرع الخوض

ع . س . س . الحوقاني
فرع روي

هالل مسلم هويشل 
الكيومي

فرع البداية

ناصر - سليمان
فرع القرم

سعيد سيف سعيد اللمكي
فرع الموالح

اسحاق سالم عيسى
فرع السيب

أحمد علي سلمان كشوب
فرع صاللة شارع 23 يوليو

خالد سيف سليمان 
الصبحى

فرع الخوير

ي . م . ع . الرئيسي
فرع مسقط

ن . غ . س . الجهوري
فرع دوار العذيبة

عبد الرحمن محمد اشرف
فرع السويق

ر . ع . م . البلوشي
فرع صحار

ح . ع . يكان
فرع الحي التجاري جنوب

س . س . سعيد
فرع بيت حطاط

عبد اهلل علي مصبح 
النوفلي

فرع صحار

خالد حسين نفيد
فرع المعبيلة الصناعية

ناصر سعيد راشد السناني
فرع قريات

ح . ف . سلطان
فرع وادي الكبير

زينب سعيد منذر المنذري
فرع دار األوبرا السلطانية

نورة سيف سلطان 
الحوسني

فرع الموالح

أميرة محفوظ حمد 
الحسني

فرع الحي التجاري

عايدة حمد سعيد الجعفري
فرع األشخرة

أمل أحمد عيسى الريامي
فرع ازكي

زكية ناصر سعود الشبيبي
فرع الملدة

عقيلة محمد حسن
فرع جامعة السلطان قابوس

ريم صالح حبيب المعولي
فرع روي الشارع الرئيسي

موزة سيف عامر الشرياني
فرع الرستاق

نبيلة خميس غالم 
البلوشي

فرع العذيبة 18 نوفمبر

ابرار ابراهيم محمد
فرع منح

سجى بدر نصر الحوسني
فرع صحار

علي سلطان محسن 
اللواتي

فرع سوق بركاء

احمد عارف احمد الهاشمي
فرع برج الصحوة

عبدالرحمن سيف علي 
المقبالي

فرع الهيال

زينب صادق جعفر العجمي
فرع المصنعة

عمر سليمان علي الشماخي
فرع عبري الجبيل

خميس سيف خميس 
الكعبي

فرع محضة

سارة بدر سالم البوصافي
فرع ميناء الفحل

غسان سالم حساب سالم
فرع السيب

الوليد خالد حميد 
السعيدي
فرع الهيال

زكريا حمد زكريا العميري
فرع الرسيل

رايا عبداهلل خميس 
الخنبشي

فرع مرتفعات صحم

محمد حسين محمد
فرع سوق بهالء

سليمان عبدالسالم 
البلوشي

فرع البريمي الشارع الرئيسي

ثويني حارب ثويني 
السعيدي

فرع مدينة السلطان قابوس

عبد الرحمن خلفان ابراهيم
فرع الموالح

ريان سعيد عبد اهلل 
الحضرمي

فرع قلعة العوامر

اللي فيصل سعيد العبري
فرع الحمراء

وئام ناصر درويش العزري
فرع منح

فاطمة عبد اهلل ناصر 
اللواتي

فرع فلج القبائل

روان ناصر خلفان النبهاني
فرع مرفع دارس

نهال خميس محمد 
الصبحى

فرع المحج

مروج ناصر سليم االبروي
فرع صور الشرية

زلفة قاسم محمد السالمي
فرع مرفع دارس

عمر ناصر مسعود الناعبي
فرع الحمراء

محمد سعود صالح الريامي
فرع إزكي

االيهم سامي سيف 
البطاشي

فرع العامرات

عبد العزيز سالم ناصر 
الكلباني

فرع الهيال

عبير علي ناصر القسيمي
فرع فرق

ميعاد المعتصم ناصر 
الهاللي

فرع الرستاق

كاذية سالم سيف
فرع البداية

اليقظان خالد ناصر الهنائي
فرع جامعة السلطان قابوس

اشراق سعيد سالم العزري
فرع الخوير

ناصر عامر خلفان السيابي
فرع سمائل

صالح حمود احمد
فرع سمد الشأن

محمود سليمان محمد
فرع العامرات

مانوج كومار بجار
فرع الخوير

مالك محمد سالم الجابري
فرع وادي الكبير

خميس سعيد
فرع بدية

المر احمد رجب الشحي
فرع الخابورة

محمد عبد اهلل محمد
فرع الوشيل

عبد الرحمن راشد حميد
فرع عبري العراقي

سيف سالم سيف الحارثي
فرع الكامل

محمد مصبح محمد
فرع محضة

أيمن سعيد حارب العامري
فرع قلعة العوامر

مروان خليفه عبداهلل 
الشكيلي

فرع سيتي سنتر

أحاد مبارك سليمان
فرع الثرمد

عبداهلل احمد علي 
الخروصي

فرع العذيبة 18 نوفمبر

محمد سالم عبداهلل
فرع الوشيل

فوزية عامر سعود
فرع لزغ

عبد اهلل عقيل علوي باعمر
فرع صاللة شارع 23 يوليو

خليل خميس احمد 
السلطي

فرع قريات

المؤيد سليم مطر
فرع سوق عبري

هبه عبد اهلل سالم
فرع منح

منذر جمعة سعيد البريكي
فرع كورنيش صحم

زوينة ياسر مرهون
فرع المعبيلة الصناعية

أمل سعيد سليمان الندابي
فرع إزكي

محمد علي عامر الهنائي
فرع الحمراء

سالم عبيد محمد
فرع جعالن بني بو علي 

الجديد
مهند سعيد حميد

فرع الخوض
سليمان محمد سليمان

فرع الخضراء
أمجد سالم راشد العبري

فرع عبري العراقي
احمد عبد اهلل خميس

فرع سوق صحار
زوينة خلفان سالم

فرع العذيبة 18 نوفمبر
مليكة سعيد عبداهلل 

الهنائي
فرع الحمراء

سالم سلطان سالم
فرع الخوض

أميرة مرهون راشد
فرع الهجاري

منذر سعيد سالم السيابي
فرع المعبيلة الجنوبية

حمود سليم سلطان 
الشكيلي
فرع بهالء

سامي سليمان علي 
الوائلي

فرع الحرس السلطاني 
العماني

يعقوب صالح ناصر الحارثي
فرع جامعة السلطان 

قابوس

منصور ناصر منصور 
الحارثي

فرع الخوض

يوسف محمد سيف 
المقبالي

فرع جامعة السلطان 
قابوس

داود حمد محمد العميري
فرع الخوض

محمد ناصر عبداهلل
فرع جامعة السلطان 

قابوس

تميمه راشد حمود 
الدغيشي

فرع جامعة السلطان 
قابوس

وسيم يوسف سعيد 
البلوشي

فرع المعبيلة الجنوبية

خالد رشيد سيف الحبسي
فرع جامعة السلطان 

قابوس

محمد سيف راشد 
الحبسي

فرع جامعة السلطان 
قابوس

محمد حمود حمد العامري
فرع السيب

شمسىة سعيد سالم 
االبروي

فرع المكتب الرئيسي

علي مبارك سالم 
الطريفي

فرع الموالح

حمدان منصور حمدان 
الجابري

فرع السيب

ث . ث . شهاب
فرع مركز البهجة

فاطمة عبداهلل البرواني
فرع برج الصحوة

راشد محمد راشد العوفي
فرع السيب

حمود حميد محمد البادي
فرع السيب

حمود حساب أميرة حمود
فرع السيب

خلفان ربيع سويد 
السبيعي

فرع برج الصحوة
عبدالحميد محمد 

البلوشي
فرع غالء الصناعية

مسلم سالم سعيد 
العبيداني
فرع الغبرة

حمود صالح حبيب الرزيقي
فرع قريات

سيف سالم خلفان 
النبهاني

فرع دوار العذيبة

سليم حميد سالم 
العويسي

فرع غالء

أحمد عبد اهلل حمود 
الشكيلي
فرع الغبرة

علي مسلم محاد 
المعشني
فرع الغبرة

عبداهلل راشد سيف 
الشعيبي

فرع العامرات

خديجة خلفان سرور 
الحبسي

فرع بوشر

عيسى عبداهلل احمد 
البلوشي

فرع دوار العذيبة
زهرة علي اللواتي

فرع الخوير
إكرام السعيد إبراهيم

فرع مدينة السلطان قابوس
عثمان انور محمد

فرع الخوير
سعيد علي مسعود 

الهنائي
فرع الخوير

روى محمد سعيد الرحبي
فرع الخوير

محمد خميس عايل 
السلطي

فرع الخوير

حميدة احمد عوض
فرع الخوير

عبداهلل سيف علي 
الحاتمي

فرع الخوير 33

ليلى مصطفى سليم 
الوردي

فرع القرم

ق . م . ب . المخينى
فرع مدينة السلطان قابوس

خالد علي عيسى البلوشي
فرع وادي الكبير

اعجاز احمد خان
فرع بيت حطاط

ه . م . بواني
فرع الكورنيش

بيتر فينود
فرع بيت حطاط

مقبول سليمان ابراهيم
فرع الحي التجاري

أزرا بيغم محمد
فرع روي

أوميد نيلشيان
فرع بيت حطاط

تايي رامانوجولو
فرع الحي التجاري

عبد الرحمن علي موسى 
الرئيسي
فرع روي

عارف نصيب احمد 
الرئيسي

فرع مسقط

عبد اهلل محمد عبد اهلل
فرع صحار

سعيد رجب عبد اهلل 
الميمني

فرع مرتفعات صحم

بيثانكر براشانت
فرع صحار

زهرة بخيت مكتوم 
السنانى

فرع الخابورة

سعيد محمد سعيد
فرع صحار

يحيى زايد سيف العبد 
السالم

فرع كورنيش صحم

موزة محمد علي المعمري
فرع لوى

سالم احمد سالم 
الجهوري

فرع البداية

فاطمة بيغم محمد
فرع مرتفعات صحم

صالح علي صالح الشبلي
فرع صحار

محمود شيرو البلوشي
فرع سوق بركاء

سليمان حميد سعيد 
السيابي

فرع الوشيل

خالد جمعة محمد 
البلوشي

فرع الثرمد

احمد بخيت راشد المعمري
فرع بطحاء هالل

محمد ناصر راشد اليحيائي
فرع الغشب

أصيلة مبارك راشد 
المقبالي

فرع السويق

سيف علي سيف الصبحي
فرع سوق بركاء

عبد اهلل مرهون سالم 
الحاتمي

فرع الرستاق

عظيم سالم علي 
البلوشي

فرع المصنعة

سالم حميد سعود 
الرواحي

فرع بركاء

سليمان سالم حمود 
العفيفى
فرع نزوى

سعيد سالم سعيد 
السناني

فرع مرفع دارس

عبدالكريم محمد
فرع هيماء

داوود سيف محمد 
السيابي

فرع فرق الصناعية

عادل هالل حمود 
المحروقي

فرع أدم

حميدة سيف حمد 
الفرقاني

فرع مرفع دارس

هالل حمد هالل 
البوسعيدي

فرع فرق

حمدان حمود سعيد 
الجنيبي
فرع أدم

صالح راشد مسعود 
العبري

فرع الحمراء

محمود أحمد العطا
فرع نزوى

عزيز جابر حمود الرشدي
فرع سمائل

سعيد علي السيابي
فرع سمائل

عبد اهلل سعيد حميد 
السيابي

فرع سمائل

سليم حمود سالم 
الرحبي

فرع سمائل

حمد سليمان عبد اهلل
فرع سمائل

حمد ناصر عامر السليمي
فرع سمائل

محمد سيف محمد التوبي
فرع ازكي

حمود حمد سعيد 
الهاشمي
فرع ازكي

منصور منصور علي الوردى
فرع ازكي

خميس خلفان حميد 
الشيادي

فرع ازكي

احمد عبد اهلل حمود
فرع سوق عبري

موسى سليمان سعيد 
الجساسي

فرع مرتفعات عبري

عائشة حمد محمد 
الجساسي

فرع سوق عبري

عائشة راشد حمد الفارسى
فرع ينقل

فريش عبيد مسعود 
اليعقوبي

فرع عبري الجبيل

محمد سعيد علي
فرع ينقل

سلمى عبد اهلل خميس 
المنذري

فرع مرتفعات عبري

حمد سليمان السعدي
فرع ضنك

ع . س . ن . الزيدى
فرع ينقل

سعيد سالم راشد 
الكلباني

فرع عبري العراقي

عبداهلل ناصر حمد
فرع البريمي الشارع الرئيسي

سليمان سعيد سليمان
فرع البريمي

سعيد عبداهلل محمد 
البلوشي

فرع دباء البيعة

نايف محمد عبداهلل
فرع خصب

علم خان غالم - اهلل داد
فرع البريمي الشارع الرئيسي

راشد سيف عبداهلل 
الكعبي

فرع محضة

صالح محمد طه
فرع خصب

سالم حمد راشد الكندي
فرع البريمي الشارع الرئيسي

حسن احمد محمد
فرع خصب

عبداهلل ناصر حمد
فرع البريمي الشارع الرئيسي

ماجد سعيد مسعود 
المسكري

فرع إبراء

سيف سلطان محمد 
الحبسي

فرع المضيبي

جمعة عبيد سليم
فرع سفالة إبراء

س . س . ه . الحبسي
فرع سمد الشأن

سليم العبيد فريش
فرع سناو

س . خ . ع . الحارثي
فرع سمد الشأن

سعيد سليم سيف 
السعدي

فرع إبراء

ح . ح . ع . الجهضمي
فرع سمد الشأن

هزاع سعيد محمد 
الغافري
فرع إبراء

سعيد عبداهلل سنسول 
الحبسي
فرع سناو

فيصل علي عثمان
فرع صور الشرية

مبارك حمد سالم الراسبي
فرع الكامل

حمد مبارك حمد
فرع صور

أشوك كومار بتيل
فرع صور العفية

عائشة جمعة محمد
فرع صور الشرية

خلف جمعة سلطان 
الفارسي

فرع صور الشرية

سالم سعيد احمد 
العويسي

فرع جعالن بني بو حسن

فتحية جمعة عامر 
الفارسي
فرع صور

خالد خلفان حمد العلوي
فرع صور الشرية

أسيا ابراهيم خميس 
البلوشي

فرع صور الشرية
بخيت سهيل مسلم

فرع صاللة شارع 23 يوليو
غبيش عبداهلل غبيش

فرع صاللة الصناعية
حسين حسين علي

فرع السعادة
محمد سالم فرح

فرع عوقدين
أحمد عبد اهلل عوض النجار

فرع صاللة شارع 23 يوليو
وريس خان مياه خان

فرع صاللة شارع 23 يوليو
سريندر مان

فرع شليم
علي عمر عبد اهلل آل 

إبراهيم
فرع صاللة شارع 23 يوليو

منى االبرك جمعان
فرع الدهاريز

أحمد زيدي محروس بيت 
سعيد

فرع عوقدين

محمد عبد اهلل سعيد الهنائي
فرع الخوض

حمزة حمد محمد الهوتي
فرع العامرات

هديل حفيظ حمود الجفيلي
فرع الموالح

يوسف ياسر محمد العجمي
فرع سيتي سنتر

عيسى احمد سعيد الشقصي
فرع بهالء

شجون عمر فضيل السعدي
فرع المصنعة

أريام سامي مطر بيت حميد
فرع مرباط

مالك ناصر سليم االبروي
قرع صور الشرية

رفيف عدنان خميس البلوشي
فرع جامعة السلطان قابوس

تالين وائل محمد ال صالح
فرع بوشر

عدنان عبد الحق ابراهيم البلوشي
فرع غالء

علي محمد علي النبهاني
فرع برج الصحوة

فولي محمد مناور
فرع السيب

عامر علي سليم الحبسي
فرع المعبيلة الجنوبية

ر . خ . ع . الندابي
فرع جامعة السلطان قابوس

جنيد افتخار خان
فرع روي الشارع الرئيسي

هديل عبد الصاحب عبد العلي
فرع الحي التجاري

حميد زعل عبد اهلل الفارسي
فرع الخوير

سالم مسعود سليمان البطاشي
فرع ميناء الفحل

ثينابان دكشينامورثي
فرع الغبرة

شريفة علي حمود التوبي
فرع فرق

كريمة عبد اهلل راشد الريامي
فرع نخل

جميل محمد عبد اهلل المالكي
فرع بركاء

عبد اهلل احمد علي المعمري
فرع فلج القبائل

علي محمد عبد اهلل البلوشي
فرع صحار

ز . ح . س . المحروقي
فرع مرتفعات عبري

فتحية ناصر سالم الكلباني
فرع ينقل

س . ن . س . الرواحي
فرع سمائل

سالم عبد اهلل الناعبي
فرع ازكي

فاخرة سليمان حمد
فرع نزوى

كيرام عطا اهلل
فرع إبراء

سامويل ايدايليب
فرع صاللة شارع 23 يوليو

أسلم سعيد أسلم الكثيري
فرع صاللة الصناعية

زايد منصور زايد الشحي
فرع خصب

محمد سليمان حماد
فرع البريمي الشارع الرئيسي

فهد سعيد مبارك البهلولي
فرع صور الشرية

صالح جمعة حسون العريمي
فرع صور الشرية

عادل سعيد سالم الحجري
فرع بدية

ا . ن . الخروصي - فرع جامعة السلطان قابوس

ب . م . ع . اللواتي - فرع الصاروج

ثريا سعيد حارب المحروقي - فرع الخوير

عبد الرحمن هالل ناصر الراسبي - فرع الكامل


