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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
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موزة جمعة غانم 
الجابري

فرع فلج القبائل

مفيد علم
فرع السيب

هالل سعيد سليمان العزري
فرع سناو

بكر سالم راشد الغداني
فرع الكورنيش

عبدالهادي يونس 
عبدالهادي

فرع ثمريت

ماهر محمد سعيد
فرع صاللة شارع 23 يوليو

سميرة سعيد صالح 
الذهلي

فرع الرستاق

بير محمد اسان
فرع برج الصحوة

بركات خان
فرع البريمي الشارع الرئيسي

عبدالعظيم سالم راشد 
المعمري

فرع الكامل

مريم مبارك تنف
فرع الثرمد

ع . ح . ح . النوفلي
فرع سمد الشأن

ع . ر . ع . المقبالي
فرع صحار

فكرول حسن انايت
فرع فلج القبائل

عبداهلل حمد حميد الحارثي
فرع مدينة السلطان قابوس

ا . ا . أ
فرع جامعة السلطان قابوس

هاني كامل عطية
فرع بيت حطاط

سلطان سيف خميس 
الهنائي

فرع بهالء

صديق هاشم فقير
فرع الحي التجاري

د . ه . ويلهيلم
فرع بوشر

 ناصر سعيد صلت
النبهاني

فرع المعبيلة الشمالية

رحمة ابراهيم عبداهلل
فرع المكتب الرئيسي

حمد علي حمد الوهيبي
فرع القرم

زهران زاهر محمد الرقيشي
فرع إزكي

محمد خلف ناصر الجابري
فرع لوى

شهاب حمد سالم الجابري
فرع فلج القبائل

مالك حمد سالم الحبسي
فرع غالء

ن . م . ن . الخصيبي
األعمال المصرفية الخاصه

شريكانث شنوي
فرع الحي التجاري

س . س . ت . المقبالي
فرع صحار

 شيخة عبيد
جاسم الزعابي

فرع شناص

سلمى راشد ناصر الغافري
فرع الدريز

مروة سليمان سعيد 
العبري

فرع فرق

مريم سعيد حبيب 
المعولي

فرع جامعة السلطان قابوس

سلمى سعيد عبداهلل 
الجامودي

فرع مرفع دارس

نجالء سالم ناصر الخصيبي
فرع العامرات

هدى عبداهلل مسلم 
المحروقي
فرع القرم

سيدة بيهليم محمد
فرع روي

صفية صالح ناصر الحشار
فرع السيب

وفاء سالم سعيد 
الحضرمي

فرع فرق الصناعية

نور علي مسلم 
العاصمي

فرع العامرات

أساور محمد علي الهنائي
فرع سوق بهالء

محمد مجيد عبيد 
الحوسني

فرع الخابورة

منتصر ناصر مبروك الهنائي
فرع بركة الموز

ثويني حارب ثويني
فرع مدينة السلطان قابوس

فيصل سعود محمد 
الصباري

فرع بهالء

سالم عبداهلل غدير 
الحكماني

فرح محوت

المعتصم محمد عبيد
فرع سوق صحار

سجى بدر ناصر الحوسني
فرع صحار

ميار عتيب محمد الحضرمي
فرع إزكي

علي ابراهيم علي 
الغافري

فرع الوشيل

سوار سعود حميد 
المسلمي

فرع سمد الشأن

محمد أحمد شوقي اللواتي
فرع روي

سمير كومار
فرع مصيرة

عبداهلل سالم السليمي
فرع إزكي

فاطمة ناصر حمود العامري
فرع العامرات

أسامة سالم سليمان 
التوبي

فرع منح

أحمد عارف أحمد الهاشمي
فرع برج الصحوة

هاجر خليل أحمد البلوشي
فرع الرميس

يقين فهد سعيد المعمري
فرع كورنيش صحم

شهد أنور محمد 
االسماعيلي

فرع مرفع دارس

ي . م . ح . الهنائي
فرع سيتي سنتر

هيام يونس سليمان 
العامري

فرع قلعة العوامر

عبداهلل خليفة ابراهيم
فرع صور

خميس سيف خميس 
الذهلي
فرع لوى

هبة محمد مصبح 
الحسيني

فرع سمد الشأن

زكريا يحيى سعيد العامري
فرع العامرات

عهود سعيد مسعود 
الشماخي

فرع سوق بهالء

رؤى نصيب جمعان بيت 
فرحان

فرع صاللة شارع 23 يوليو

ريم حمد ناصر
فرع الخضراء

حمد مبارك سالم
فرع بدية

منال حمود مرهون 
الهطالي

فرع فرق الصناعية

خليفة زايد حمد الوردي
فرع فرق

محمد جابر محمد
فرع الرستاق

عبداهلل سالم علي
فرع الكامل

سلطان راشد علي
فرع الدريز

شيماء أحمد ناصر النبهاني
فرع منح

عباس عيسى علي
فرع المعبيلة الشمالية

محمد سعيد أحمد 
الشعيبي

فرع جبروة

سناء سعيد سليمان 
الهنائي

فرع بهالء

يسرى سيف محمد
فرع دوار العذيبة

أريج عمر محمد
فرع عوقدين

سعيد بطي سهيل 
الكلباني

فرع مرتفعات عبري

محمد حمود المحروقي
فرع منح

علي حمد سالم الهاشمي
فرع جعالن بني بو علي

عبدالعزيز عبداهلل علي 
الجهوري

فرع البداية

سعود محمد علي المالكي
فرع الخوير 33

عبدالمجيد أحمد اوالد ثاني
فرع بركة الموز

مازن عبداهلل علي الربيعي
فرع بطحاء هالل

عباس اسماعيل عباس 
البلوشي

فرع صحار

ياسين سويد سليم 
الجابري

فرع فرق الصناعية

مبارك حمد هويشل
فرع دوار العذيبة

عوض محمد ناصر
فرع برج الصحوة

محمود سليمان محمد
فرع العامرات

ناصر سالم ناصر
فرع بهالء

فيصل علي محمد 
الهطالي

فرع العوابي

حمود أحمد خميس 
المعولي

فرع البداية

محمد صفيفان
فرع روي

محمد ناصر خميس
فرع فرق الصناعية

سليمان علي سالم
فرع محضة

جريشما جيجو
فرع الحي التجاري

محمد خلفان حمد
فرع الرميس

فاطمة سعيد حميد
فرع سفالة إبراء

عبداهلل ابراهيم عبداهلل
فرع الحمراء

مسلم راشد
فرع الغشب

عبداهلل علي حمود
فرع سناو

فاطمة علي ناصر العبدلي
فرع منح

عبدالعزيز سالم سعيد
فرع الهيال

أحمد حمد مرهون
فرع الغشب

خليل ابراهيم علي
فرع لوى

شيخة ناصر علي 
امبوسعيدي

فرع الحرس السلطاني 
العماني

ماهر سليمان منير 
اليوسفي

فرع المعبيلة الشمالية

مريم علي محمد البلوشي
فرع جامعة السلطان قابوس

عفيفة سليمان ناصر 
الحراصي

فرع جامعة السلطان قابوس

عدنان محمد سيف 
الخايفي

فرع جامعة السلطان قابوس

محمد قادر بخش البلوشي
فرع الخوض

عزيز علي سالم الراجحي
فرع الخوض

صباح خالد البلوشي
فرع جامعة السلطان قابوس

سمير ناجمان سارتو 
البلوشي

فرع المعبيلة الجنوبية

أحمد دكال مير دوست 
البلوشي

فرع الخوض

ح . ر . خليل
فرع سيتي سنتر

فاطمة جميع محمد 
البرواني

فرع العذيبة شارع 18 نوفمبر

يحيى محمد يحيى العدوي
فرع مركز البهجة

مديحة سليمان عبداهلل
فرع السيب

ناصر حميد سند اليحيائي
فرع السيب

س . م . س . الحارثي
فرع سيتي سنتر

يحيى ناصر منصور 
الخصيبي

فرع الموالح

سيلو دايفيد باتريك
فرع مركز البهجة

علي حمود محمد المعولي
فرع السيب

اسحاق سعيد أحمد 
الرواحي

فرع مركز البهجة

زليخة داد محمد دشتي
فرع العامرات

بيهروز كارمكاني
فرع دوار العذيبة

كاملة محمد سالم 
الوهيبي

فرع الغبرة

فتحية محمد سعيد 
المغيري

فرع دوار العذيبة

خميس طريف سليم
فرع قريات

ثاني سليمان خميس
فرع العامرات

محمد ناصر سعيد 
اليحمدي

فرع العامرات

محمود علي طالب
فرع دوار العذيبة

صالح مرهون راشد الوهيبي
فرع العامرات

خليفة محمد سعيد 
الوهيبي

فرع قريات

هينز جيرولد
فرع الخوير

اياجودين محمد
فرع الخوير

ورثة أحمد عبداهلل النهدي
فرع الخوير

سليم مرهون سالم 
المعمري

فرع ميناء الفحل

نادر علي صالح الحراصي
فرع الخوير 33

ماجدة عيسى علي 
الزدجالي

فرع الخوير

صالح علي عبداهلل
فرع الخوير

أحمد عبدالقادر سلطان
فرع الخوير

محمود علي سعيد 
الجساسي

فرع ميناء الفحل

مانويل جوس
فرع مدينة السلطان قابوس

علي محمد حمد الغافري
فرع بيت حطاط

منذر سيف حمد 
البوسعيدي

فرع الشركات

علي راشد حمد الحكماني
فرع روي الشارع الرئيسي

زمزم محمد حساب نادية
فرع مسقط

ستيش اثاني
فرع مسقط

سالم سعيد سالم 
الوهيبي

فرع بيت حطاط

فاطمة محمد حبيب 
المعولي

فرع روي

مازن جواد حساب شهالء
فرع الحي التجاري جنوب

مثالي سالم محمد 
الوهيبي

فرع الحي التجاري جنوب

حمد عشير حميراني
فرع بيت حطاط

هاجر راشد حميد الفارسي
فرع الخابورة

مريم عبدالرحمن علي 
البلوشي

فرع فلج القبائل

علي حمدان حسن 
الشيزاوي
فرع صحار

عايشة خليفة سالم الزيدي
فرع مرتفعات صحم

أمل خميس مبارك الغداني
فرع الهجاري

خلفان محمد حمد البريكي
فرع مرتفعات صحم

أسماء علي سالم السعدي
فرع الخضراء

علي محمد أحمد البلوشي
فرع شناص

أحمد عبداهلل زايد
فرع الخابورة

فاندانا سريش بانديت
فرع مرتفعات صحم

أيمن عبداهلل يعقوب 
القنوبي

فرع الثرمد

هيثم توفيق محمود
فرع الثرمد

مريم محمد سليمان
فرع الثرمد

سعيد سالم الفورا الحاتمي
فرع الرستاق

سليمان سعيد أيوب 
اليعربي

فرع الرستاق

عبدالوهاب محمد
فرع الثرمد

خليفة جميل سيف 
النعماني

فرع المصنعة

يوسف خلفان مبارك 
المغيري

فرع المصنعة

خليفة الحبشي خلفان
فرع السويق

بدرية أحمد عبداهلل 
البلوشي

فرع الملدة

ناصر سالم أمير العبادي
فرع فرق

عبداهلل حارث منصور
فرع نزوى

زهران عبداهلل زهران 
النبهاني
فرع فرق

أحمد عبداهلل مسلم 
الهنائي
فرع فرق

سامي سيف علي القصابي
فرع بهالء

محمد عبداهلل النبهاني
فرع فرق

داود يوسف سالم
فرع فرق

ايمان أحمد الشربيني 
منصور

فرع نزوى

حميد راشد سليمان 
المحروقي

فرع أدم

ورثة محمد الفرجاني
فرع مرفع دارس

حمود عامر علي الخاطري
فرع إزكي

أدم سالم أدم السليماني
فرع منح

باالكريشنان بوثونانا
فرع سمائل

خالد أحمد علي
فرع سمائل

نبهان سعيد أحمد 
النبهاني

فرع بركة الموز

زهور يعقوب سيف الجابري
فرع سمائل

نصراهلل سليمان سيف 
المحروقي

فرع إزكي

حمد سالم سيف الندابي
فرع سمائل

عمر علي حمود الحسيني
فرع سمائل

موسى سالم جابر العزري
فرع سمائل

عويشة بدر خليفة الكلباني
فرع الهيال

نوح سالم سيف المعمري
فرع الهيال

رجاء راشد علي المعمري
فرع سوق عبري

أحمد سالم سعيد المعمري
فرع عبري الجبيل

حمود راشد حميد
فرع الهيال

محمود ابراهيم أحمد 
الرئيسي

فرع عبري العراقي

خالد خميس جميل 
الشكري

فرع ضنك

سعود مسعود راشد
فرع عبري الجبيل

خليفة عبداهلل علي 
العدواني

فرع الهيال

يحيى عبداهلل مرزوق
فرع عبري الجبيل

عزيزة سليمان شير 
البلوشي

فرع البريمي الشارع الرئيسي

سعد جمعة سعيد 
السناني

فرع البريمي

سلمى عمير محمد
فرع البريمي الشارع الرئيسي

أحمد علي محمد
فرع خصب

فاطمة عبداهلل خميس 
الشبلي

فرع البريمي

عبداهلل سلطان علي
فرع خصب

عايشة راشد سالم الكندي
فرع البريمي الشارع الرئيسي

راشد مرزوق محمد
فرع البريمي

سعيد سليم عبداهلل 
الكلباني

فرع البريمي

لطيفة علي سعيد 
النعيمي

فرع البريمي الشارع الرئيسي

ناصر محمد شافي العزري
فرع سفالة إبراء

غلوم مصطفى
فرع إبراء

ز . س . ح . الحسيني
فرع سمد الشأن

عزيز سالم خميس الهاجري
فرع بدية

س . ع . الشبيبي
فرع سمد الشأن

حمد مبارك سالم
فرع بدية

ي . س . س . المعولي
فرع سمد الشأن

خ . ح . ناصر
فرع سمد الشأن

ونية سالم سعيد الوهيبي
فرع مصيرة

خ . ح . هاشل
فرع سمد الشأن

فاطمة سالم هديب 
الهاشمي

فرع صور الشرية

المرازقة
فرع الكامل

محمد خميس علي العلوي
فرع جعالن بني بو علي

فهد علي سالم العيسائي
فرع صور

حمد سويلم خميس 
الجعفري

فرع األشخرة

عبداهلل سعيد ناصر 
المشايخي

فرع جعالن بني بو حسن

عبدالرحيم الزجاري
فرع صور العفية

شاجيل مهيل صالح 
المشايخي

فرع جعالن بني بو حسن

محمد سالم خميس 
العلوي

فرع صور العفية

جمعة راشد محمد
فرع صور

قاسم سروار محمد
فرع عوقدين

طفول مها أحمد المعشني
فرع طاقة

محمد اهلل شعبان محمد
فرع صاللة شارع 23 يوليو

بخيت نصيب
فرع عوقدين

أحمد فرج خميس بيت 
جميل

فرع طاقة

أحمد سعيد علي 
السعدوني

فرع طاقة

سالم فرج سعيد الكثيري
فرع صاللة شارع 23 يوليو

مستهيل سالم أحمد 
العمري

فرع السعادة

أحمد سالم بخيت تبوك
فرع السعادة

شيماء عبدالقوي حسين 
اليافعي

فرع صاللة شارع 23 يوليو

الحارث سامر سالم السليمي
فرع إزكي

هدية وليد سالم الشامسي
فرع ضنك

اليزن أحمد محمد الجابري
فرع العامرات

حمد طالل علي الشعيلي
فرع القرم

قصي عبداهلل خميس الرواحي
فرع العامرات

ياسين سليمان سالم االسماعيلي
فرع الموالح

عزا فايز عبداهلل البلوشي
فرع بدية

معاذ عدنان عبيد الهدابي
فرع المصنعة

عمر أنور سعيد الكندي
فرع الموالح

ضحى خلفان سالم المحروقي
فرع منح

نيجن كريم
فرع غالء

خالد عبداهلل محمد
فرع السيب

محمد خلفان سعيد العميري
فرع السيب

رحاب سالم عبداهلل الهنائي
فرع جامعة السلطان قابوس

علي سيف سالم السبتي
فرع الخوض

ر . س . ر . السعيدي
فرع الكورنيش

سيف ناصر عيسى الرحبي
فرع روي

هالل حمد سيف البوسعيدي
فرع القرم

عبداهلل حمد مرزوق البادي
فرع الخوير

سعيد محمد عيسى المغيري
فرع الغبرة

فخرية سعيد خلفان العنقودي
فرع فرق

خالد صالح محمد اللمكي
فرع الرستاق

زكريا صالح سعيد
فرع الرستاق

سالم محمد مصبح المقبالي
فرع صحار

فادية حمد خليفة الحوسني
فرع الخضراء

عبداهلل خليفة علي الريامي
فرع سوق عبري

أحمد سعيد محمد الدرعي
فرع عبري الجبيل

محمد حميد سعيد السيابي
فرع فنجاء

أحمد سعيد ربيع السيابي
فرع سمائل

ريحانة محمد ناصر النعماني
فرع فرق

نادية مبارك عبداهلل الشرجي
فرع سناو

سعيد محمد مسعود
فرع طاقة

س . م . سهيل
فرع طاقة

أحمد سعيد محمد الشحي
فرع دباء البيعة

بهرام خان حيدر
فرع البريمي الشارع الرئيسي

سليمة عبداهلل محمد الهاشمي
فرع الكامل

أحمد عبداهلل جمعة العلوي
فرع صور الشرية

أشرف بالل سالم الهاجري
فرع بدية

عبداهلل سيف - فرع القرم

علي سالم هالل الرحبي - فرع الخوير

رحمة صالح أحمد الميمني - فرع جبروة

أ . م . ح . البوسعيدي - فرع جامعة السلطان قابوس


