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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.

و. م. س. البادي
فرع الخوير 33

سيف حمود حميد األشخري
فرع صحار

عامر رشيد خان
فرع الوطية

اجاي كومار ديفكران ناير
فرع روي الشارع الرئيسي

خ.  س.  خ.  السيابي
فرع بوشر

سامي سالمين خلفان 
المعمري

فرع المعبيلة الجنوبية

خالد سيف سالم الهنائي
فرع فرق الصناعية

نانسي فيالفلورس ريس
فرع جامعة السلطان قابوس

خليفه عبيد علي السعدي
فرع سوق صحار

سودارسون كارثيكيان 
رامانجام

فرع الملدة

عمران خان
فرع المعبيلة الشمالية

مطر مصبح الشامسي
فرع البريمي الشارع الرئيسي

ع. ص.  س. الخروصي
فرع البداية

علي عزيز منصور الجلنداني
فرع إبراء

راشد سليمان حمدان 
الفهدي

فرع جامعة السلطان قابوس

ديليب مورارجي أشر
فرع صاللة شارع 23 يوليو

ع.  ع. م. اليعقوبي
فرع عبري الجبيل

سعيد سالم سعيد 
المعولي

فرع الرستاق

تسنيم بيرفيز
فرع جامعة السلطان قابوس

حامد عبد الستار مالمحمد
فرع جامعة السلطان قابوس

سلمان حميد الناصري
فرع سوق بهالء

إبراهيم سيف عامر الرقادي
فرع العذيبة شارع 18 نوفمبر

م.  س. س.  الغافري
فرع الرستاق

س. م.  ح.  الطوقي
فرع الخوير

ع. د. س.  البطاشي
فرع جبروة

ع.  ع. ن. العلوي
فرع صور

حمد سعيد خلفان العامري
فرع السيب

س.  جليل
فرع روي

س. م. ر. الزكواني
فرع روي

ع.  ن.  ع.  لشكو
فرع روي

ردينه مواهب عوض 
الحضرمي

فرع مركز البهجة

نهاد عبد اهلل محمد 
الزدجالي

فرع الحي التجاري

نوال سعود محمد 
الخروصي

فرع ميناء الفحل

ف.  ح. ع.  السليماني
فرع الخوير 33

ليلى حاجي عبد اهلل 
العوادي

فرع سوق صحار

ميمونة سلطان المغيري
فرع مدينة السلطان قابوس

ثريا سليمان سعيد 
الحديدي

فرع فرق الصناعية

سليمة علي مبارك 
الفارسي

فرع صور الشرية

موزة علي حميد العبري
فرع شناص

روجينا قاسم محمود 
الزدجالي

فرع جامعة السلطان قابوس

جهاد عبد اهلل محمد 
الفهدى

فرع بركة الموز

الوضاح طالل حمود التوبي
فرع الموالح

شيماء احمد حمد المعمري
فرع الوشيل

عبدالرحمن موسى العميري
فرع مركز البهجة

يارا هالل سعيد المعشري
فرع ميناء الفحل

علي محمد خميس 
العجمي

فرع بطحاء هالل

ثريا اسحاق عبد اهلل 
السالمي
فرع نخل

ناصر سعيد ناصر الهنائي
فرع برج الصحوة

زينه خميس راشد القريني
فرع البداية

سعود سالم راشد 
الحراصي

فرع فرق الصناعية

خالد رائد مهنا البيماني
فرع ميناء الفحل

عمر خالد عمر الخروصي
فرع الوشيل

خالد سالم خلفان الجابري
فرع روي الشارع الرئيسي

محمد طالب خميس 
الحوسني

فرع الهجاري

محمد احمد شوقي اللواتي
فرع روي

بدور زيد سليمان العامري
فرع المعبيلة الشمالية

هيثم علي جمعة 
القرطوبي

فرع الخابورة

بدرية حامد سالم البدري
فرع بركاء

محمد سعيد خميس 
الحجي

فرع منح

ايه سعد سويد العريمي
فرع صور الشرية

علي عبد اهلل محمد 
الحسني

فرع وادي الطائين

ماجدة عبيد عبد اهلل 
الوهيبي
فرع منح

سورة سليمان محمد 
الشحي

فرع الخضراء

محمد عبد الرحمن محمد
فرع فلج القبائل

حمزة حمد محمد الهوتي
فرع العامرات

ناصر داود ناصر الرحبي
فرع األنصب

محمد علي محمد
فرع سدح

احمد علي محمد 
السليماني

فرع منح

اسراء حميد سعيد 
السعيدي
فرع صحار

حمد هالل حمد المقرشي
فرع عبري الجبيل

عفراء خالد سعيد التوبي
فرع بيت حطاط

باسم الشاني سالم 
المعولي
فرع نخل

حمدان سيف خميس 
اليحيائي
فرع ضنك

سالم محمد سالم المهري
فرع عوقدين

حسام حارث محمد خلفان
فرع الحرس السلطاني 

العماني

محمد إبراهيم عبد الرحيم
فرع فلج القبائل

مياوة محمد مسعود
فرع البريمي

عزة غانم محمد عبد اهلل
فرع الوشيل

اسحاق سالم عبد اهلل 
الوهيبي

فرع المحج

مرشد راشد سالم الريامي
فرع قلعة العوامر

محمود سليمان محمد
فرع العامرات

هينا بيجم محمد
فرع المضيبي

حمد عبد الرحمن محمد
فرع المعبيلة الجنوبية

راشد خميس خلفان
فرع بطحاء هالل

عبداهلل سعد عبد الصاحب
فرع صاللة شارع 23 يوليو

عدنان عبد القيوم عبد 
العزيز

فرع القرم

سعود بن راشد النعماني
فرع الحرس السلطاني 

العماني

نواف علي سعيد العبري
فرع البريمي

االزهر حمود سالم العامري
فرع الحرس السلطاني 

العماني

سامي سعيد السباع 
الهنائي

فرع الخوض

إبراهيم سالم خلفان 
الدوحاني

فرع المصنعة

خالد سالم سعيد العريمي
فرع الوشيل

محمد سعيد احمد 
الشعيبي

فرع جبروة

ماجد دل مراد يوسف 
البلوشي

فرع الخوير

معتصم حمود ناصر 
الرحيلي

فرع سوق صحار

فوزية عامر سعود الرواحي
فرع لزغ

فيصل غدير سالم الدرعي
فرع أدم

سهى بدر جعفر الخصيبي
فرع المعبيلة الجنوبية

احمد علي محمد العبري
فرع الوشيل

محمد سالم حمود سالم
فرع إزكي

عبد المنعم سالم 
الخاطري

فرع الغشب

عبد المجيد عبد اهلل 
المصلحي

فرع مرفع دارس

خالد علي محمد العبري
فرع الحمراء

حميد سيف حميد 
الغصينى

فرع العامرات

حمود سيف راشد الشيذاني
فرع المعبيلة الصناعية

منصور عبيد عوض 
البلوشي

فرع هيماء

ردينة خميس سعيد 
الشكيلي
فرع بهالء

إبراهيم سعيد حمد 
الشكيلي

فرع مرتفعات عبري

ه . ج.  ع.  العبيداني
فرع بوشر

عالء حمود ناصر السيابي
فرع الخوير

أمل حسن محمد العامري
فرع جامعة السلطان 

قابوس

عائشة راشد محمد 
المقبالي

فرع جامعة السلطان 
قابوس

وفاء محمد الجهوري
فرع جامعة السلطان 

قابوس

رحمة ناصر سالم الرحبي
فرع جامعة السلطان 

قابوس

موسى خلفان محمد
فرع جامعة السلطان 

قابوس

حسين جمعة عبد اهلل 
فرع جامعة السلطان 

قابوس

سعيد مبارك راشد 
الهطالي

فرع المعبيلة الشمالية

علي ياسر علي 
الحمراشدي

فرع جامعة السلطان 
قابوس

حمد سيف حمد العامري
فرع المعبيلة الشمالية

محمد جمعة قاسم 
المخيني

فرع الرسيل

سليم عبداهلل هالل 
البوسعيدي

فرع المكتب الرئيسي

ن.  ص.  ج.  الجلنداني
فرع السيب

ح. س. خ.  العامري
فرع السيب

صالح سليمان علي 
المجيني

فرع المكتب الرئيسي

س.  ز.  ح.  العامري
فرع السيب

مازن سليمان خليفه 
التوبي

ابراج النهضة

س. م.  م.  اللواتي
فرع العذيبة شارع 18 نوفمبر

م.  م.  ر. المعولى
فرع السيب

م. ج. ه. الجابري
فرع السيب

خميس محمد سعيد 
العدوي

فرع الموالح
حوراء سيد محمد

فرع الغبرة
حمد سعيد حامد الهادي

فرع العامرات
فاروق جيمي ماساني

فرع غالء الصناعية
عفيفه سيف بدر 

البطاشي
فرع قريات

ناصر سالم خميس 
الكليبي

فرع دوار العذيبة

ثاراييل مورالدهاران ناير
فرع غالء الصناعية

عبداهلل سعيد سيف 
الحارثي

فرع الغبرة

صالح عبد اهلل صالح 
الضباري

فرع دوار العذيبة

راجيش رامامورتهي
فرع غالء الصناعية

محمد حمود سبيت 
المقيمي

فرع دوار العذيبة
رضا جمعة عبد اهلل اللواتي

فرع الخوير
محمد صالح علي الوهيبي
فرع مدينة السلطان قابوس

حسنين يوسف حسنين 
يوسف

فرع الخوير

سيما اختر و اختر سليم
فرع مدينة السلطان قابوس

عبداهلل خميس الصخبري
فرع مدينة السلطان قابوس

خالد محمد داد
فرع مدينة السلطان قابوس

وارث عبداهلل زاهر 
االسحاقي

فرع بيت الريم

بهدوكث نوروز تاج حمادي
فرع مدينة السلطان قابوس

علي عبد االمير عبد اهلل 
اللواتي

فرع الصاروج

ن. س.  م. الخروصي
فرع ميناء الفحل

حمد راشد علي الحبسي
فرع الحي التجاري

ش.  ع.  البرواني
فرع الحي التجاري جنوب

علي غالب حمدان الكشري
فرع روي

عبد الرحمن علي موسى 
الرئيسي
فرع روي

د. م. إ
األعمال المصرفية الخاصه

سهيل احمد مراد محمد
فرع الكورنيش

عارف حميد حمد 
الحبيشي

فرع وادي الكبير

نعيم محمد سعيد 
البلوشي

فرع الحي التجاري

مصطفى عبد العزيز 
الجندى

فرع بيت حطاط

مونياندي بارثيبان
فرع الحي التجاري

وداد جعفر علي الموسوي
فرع مرتفعات صحم

ايالنجوفان باندورنجان
فرع صحار

قمر عبد اللطيف احمد
فرع صحار

الزار هبسي باي
فرع صحار

سعيد محمد سالم 
الخروصي

فرع البداية

خلفان حمد سيف 
المقبالي

فرع صحار

فاطمة خميس حمد 
الفزاري

فرع مرتفعات صحم

محمد سيف سليمان 
الجهوري

فرع الخضراء

عبد الرحمن محمد 
الشبلي

فرع سوق صحار

فاطمة جمعة عبد اهلل 
البريكي

فرع الخابورة
عزة سليمان منصور 

الهاشمي
فرع نخل

خليفه سعود سعيد 
العبري

فرع الرستاق

سليمان محمد البحري
فرع الرستاق

خميس سعيد ناصر 
المغيزوي

فرع السويق

س. ش.  ح.  النعماني
فرع بركاء

ناصر سعيد طالب 
السالمي

فرع الغشب

خلفان سعيد الشكيلي
فرع الغشب

محمد حمد القرني
فرع السويق

ه. ر.  ح.  الشماخي
فرع بركاء

علوي عبد اهلل حمد 
المعولي
فرع نخل

أ.  ع.  الكندي
فرع فرق

س.  أ. س. العدواني
فرع فرق

حمد سواد حميد 
العاصمي

فرع أدم

م.  س.  س.  الكندي
فرع بهالء

أزهر عبدالحمزه الشيباني
فرع فرق

سعيد خالد هالل الهنائي
فرع الحمراء

أ. ع.  س. الرقمى
فرع أدم

صالح سالم صالح الرباني
فرع بهالء

خالد محمد سيف 
الصباحي
فرع نزوى

سامية سليم البوسعيدي
فرع فرق الصناعية

صفية سالم سعيد التوبي
فرع إزكي

هدى سيف سالمين 
التوبي

فرع بركة الموز

بدرية موسى صالح 
الصبحي

فرع إزكي

جمعة ناصر سالم 
الجلنداني

فرع سمائل

سلمى حمود محمد 
التوبي

فرع بركة الموز

خليفه خلف ريحين 
اوالدثاني
فرع إزكي

عمر علي حمود الحسيني
فرع سمائل

حفصة عبد اهلل علي 
الندابي
فرع لزغ

سند سليمان خلفان 
التوبي

فرع إزكي

ح. ع.  ه. السبتي
فرع فنجاء

محمد حمد عامر الشيباني
فرع سوق عبري

رجاء سيف الغافري
فرع عبري العراقي

ورثة عبد اهلل محمد
فرع الدريز

المحسن عبداهلل سليم 
المهمري

فرع سوق عبري

سعيد محمد سليم 
المعمري

فرع عبري الجبيل

محمد عبد اهلل سالم 
السديري
فرع ينقل

م. ع.  عزيز
فرع عبري الجبيل

راشد سويد راشد البادي
فرع ينقل

صبا نمر حميد الشهومي
فرع سوق عبري

هادوي سالم عبود 
الغافري

فرع الدريز

عبداهلل ناصر حمد 
الخميساني

فرع البريمي الشارع الرئيسي

حمد سعيد حمد سعيد 
الرشدي

فرع البريمي الشارع الرئيسي

شمسه حمد سيف 
الرواحي

فرع البريمي الشارع الرئيسي

سعيد ابراهيم عبد اهلل 
الشحي

فرع دباء البيعة

حامد سلطان علي 
السعدي

فرع البريمي

راشد عبد اهلل راشد 
الشحي

فرع دباء البيعة

علي عبد اهلل علي الشحي
فرع دباء البيعة

نبيل سليمان محمد 
الشحي

فرع خصب

سليمة راشد سالم 
المقبالي

فرع البريمي

موزه سعيد خميس 
الشامسي

فرع البريمي

بدر سالم محمد الحجري
فرع بدية

حمود محمد راشد 
البوسعيدي

فرع إبراء

ع. م. س. الحارثي
فرع سمد الشأن

س. م.  ر.  الرواحي
فرع سمد الشأن

عبداهلل ناصر عبد اهلل 
البطاشي

فرع وادي الطائين

سالم عامر عمران الحارثي
فرع المضيرب

سالم منصور سالم 
السالمي

فرع إبراء

اسعد درويش موسى 
الفارسي

فرع الدقم

محمد علي محمد الحجري
فرع سفالة إبراء

س.  ر.  م.  البوسعيدي
فرع سمد الشأن

س.  ع.  م.  الهاشمي
فرع الكامل

جمعة محمد سعيد 
المخيني
فرع صور

جمعة خميس سليم 
المخيني

فرع صور الشرية

خميس مرزوق خميس 
الحربي

فرع جعالن بني بو حسن

مريم حمد محمد الفارسي
فرع صور الشرية

عائشة عبد اهلل جمعة 
البلوشي

فرع صور العفية

س.  س.  س. الحكماني
فرع الكامل

رتال علي سالم الرتيلي
فرع جعالن بني بو علي

سعيد عبد اهلل علي 
السنيدي
فرع صور

ع. ع. س.  الغيالني
فرع األشخرة

 جميله جامع علمي
فرح عمر

فرع صاللة شارع 23 يوليو

ع.  م.  احمد
فرع مرباط

سيالبان ناراياناجوند
فرع صاللة شارع 23 يوليو

محمد سالم النوبي
فرع السعادة

مثال أحمد أجهام 
الشحري

فرع صاللة شارع 23 يوليو

عبدالمنعم فاتح سبيت 
سنجور

فرع صاللة شارع 23 يوليو

احمد مستهل سعيد
فرع صاللة شارع 23 يوليو

شاهيد محمد شاهجان
فرع ميناء صاللة

ايمان عبداهلل علي الزبيدي
فرع صاللة شارع 23 يوليو

سالم محاد سلمان تبوك
فرع السعادة

رسل سليمان حمد
فرع الهجاري

مروة سالم مسلم زعبنوت
فرع المزيونة

تيمه أحمد سلطان الرواحي
فرع فنجاء

الزهراء علي خليفة الكلباني
فرع شافع

أ.  ج.  ع.  المعولي
فرع سمد الشأن

حور خالد غريب المنذري
فرع السيب

محمد عبيد سعيد المعمري
فرع صحار

أفنان سليمان ناصر الفارسى
فرع ينقل

غيث محمد خميس المياسي
فرع شناص

سعيد المر سيف الفارسى
فرع ينقل

يسرى ماجد سعيد الجبوري
فرع دوار العذيبة

عمار علي ناصر المسكري
فرع برج الصحوة

محمد مسعود بن سعيد البوسعيدي
فرع الموالح

خليفة عبد اهلل بن سعيد الجنيبي
فرع الحرس السلطاني العماني

مسعود على محمد العيسري
فرع الرسيل

نزار جعفر المبارك
فرع الحي التجاري

ز.  ع. س. الفارسي
فرع مسقط

م.  س.  د.  العزري
فرع مدينة السلطان قابوس

ع . س.  س.  الحسني
فرع الخوير 33

سهام محمد عبدالرسول
فرع دوار العذيبة

احمد عامر سليمان الشقصي
فرع بهالء

منى سيف عامر الهنائي
فرع الغشب

سعيد خميس محمد المالكي
فرع بركاء

سالم علي محمد البادي
فرع مرتفعات صحم

ليلى جمعة سالم البلوشي
فرع الخابورة

عبداهلل سالم هاشل البحري
فرع عبري الجبيل

فاطمة مسعود صالح الشملي
فرع عبري الجبيل

ميمونة ناصر علي العبدلي
فرع منح

علي سالم خلفان عبدالباقي
فرع فنجاء

احمد محمد سليمان الصبحي
فرع الحمراء

عزمه محمد سليمان الحسيني
فرع سمد الشأن

ناصر علي رحمه اهلل
فرع صاللة شارع 23 يوليو

عماد عوفيت علي المرضوف
فرع صاللة شارع 23 يوليو

سعيد سليم عبد اهلل الكلباني
فرع البريمي

س. س. س.  م.  الكعبي
فرع محضة

احمد علي احمد الحسيني
فرع صور

صالح سالم خادم الحربي
فرع صور الشرية

تيسير فيروز احمد الحارثي
فرع إبراء

سليم محمد زكري - فرع جامعة السلطان قابوس

أ.  أ.  ق. محمد - فرع بيت حطاط

هاشل جعفر هاشل الهاشمي - فرع نخل

عبداهلل محمد سالم العبدلي - فرع القرم


