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جوائز المناطق - 1٫000 ر.ع
مسقط

شمال العاصمة
عائشة يوسف البلوشي

فرع الخوض
قصي عبدالله سالم

فرع المعبيلة الجنوبية
سعيد احمد سلومه باعوين

فرع جامعة السلطان قابوس
محمد عبدالله سعيد العبري

فرع الخوض
فيد ميتيش كاناكسينه

فرع الرسيل
سيف عبدالله البوسعيدي

فرع جامعة السلطان قابوس
سعيد عبدالله سعيد البدري
فرع جامعة السلطان قابوس

عمر سالم مبارك الريامي
فرع جامعة السلطان قابوس

أروى زكريا يحيى الريامي
فرع جامعة السلطان قابوس

ع.  م. الناعبي
فرع جامعة السلطان قابوس

مسعود علي محمد العيسري
فرع الرسيل

كوثر طه مكي
فرع جامعة السلطان قابوس

غالب علي مسلم
فرع الخوض

ماهر سليمان منير اليوسفي
فرع المعبيلة الشمالية

مسقط
غرب العاصمة

محمد سالم سعيد العبري
فرع الموالح

ع.  الحكماني
فرع السيب

سنان مالك سعيد البطاشي
فرع الموالح

س. ج.  العامري
فرع برج الصحوة

ن.  س. الحارثي
فرع برج الصحوة

ث.  ب. كوتي
فرع السيب

ز. أ. الحديدي
فرع السيب

عائشة عبدالله العموري
فرع الموالح

ورثة ماهر سالم العلوي
فرع العذيبة شارع 18 نوفمبر

ف. خ.  الحديدي
فرع السيب

طالب سليمان النبهاني
فرع مركز البهجة

سعيد خلفان راشد الشريقي
فرع الموالح

ع.  م.  الرقادي
فرع برج الصحوة

سعيد زايد حميد العامري
فرع السيب

س.  م.  البوسعيدي
فرع السيب

مسقط
شرق العاصمة

سليمان عيد فاضل الدرويشي
فرع العامرات

مطلوب مراد البلوشي
فرع الغبرة

ع. م. الحبسي
فرع المستشفى السلطاني

نورالدين حسني حسن
فرع العامرات

عبدالله محمد الوهيبي
فرع غالء الصناعية

ياسر خميس الزويدي
فرع بوشر

سالم راشد عبدالله الوهيبي
فرع قريات

س. ص. البطاشي
فرع دوار العذيبة

سوجيث كومار
فرع دوار العذيبة

ف.  ع.  الوهيبي
فرع دوار العذيبة

ناصر خلفان المشرفي
فرع قريات

شيندي صاغر رامشندرا
فرع غالء

عزة محمد األخزمي
فرع العامرات

مبارك سالم مبارك الروتاني
فرع قريات

أحمد سعيد سيف
فرع غالء الصناعية

مسقط
وسط العاصمة

يوسف كمال ميرزا
فرع دار األوبرا السلطانية

مهران يعرب سالم البرواني
فرع الخوير 33

مريم عبد القادر الشهورزي
فرع ميناء الفحل

إبراهيم محمد عامر الرجيبي
فرع ميناء الفحل

خالد عبدالله محمد
فرع ميناء الفحل

صفية عبدالله المزروعي
فرع ميناء الفحل

جين أنتونيجا ستانج
فرع دار األوبرا السلطانية

أحمد مال الله العجمي
فرع دار األوبرا السلطانية

علي ناصر سعيد السالمي
فرع الخوير 33

شهاب سالم عامر البرواني
فرع ميناء الفحل

سيف سليمان محمد الهادي
فرع الخوير

م.  أ. الزدجالي
فرع ميناء الفحل

ناصر يوسف جمعة السناني
فرع القرم

ميمونة سلطان المغيري
فرع مدينة السلطان قابوس

ع.  ح. السليماني
فرع الخوير

مسقط
جنوب العاصمة

م.  م.  البلوشي
فرع روي

براتيش  تشاندي
فرع الحي التجاري

اميت تشاندراشخار اثالي
فرع بيت حطاط

فاسودفان اراثاداثيل
فرع الحي التجاري جنوب

سعيد سليمان سعيد الوهيبي
فرع بيت حطاط

ش.  خ.  مهنا
فرع وادي الكبير

ش. أ.  أشرف
فرع روي

ع. ص. الميمني
فرع روي

عادل مسعود المسلمي
فرع وادي الكبير

م. ص. الفهدي
فرع روي

ش.  م.  قمر
فرع روي

م.  ر. عبداللطيف
فرع روي

و.  س.  هالل
فرع روي

س.  م.  موسى
فرع روي

حمود سعيد عبدالله الزدجالي
فرع وادي الكبير

منطقة الباطنة
شمال

يوسف خليفة سالم الكحالي
فرع الخابورة

محمد عبدالله البلوشي
فرع فلج القبائل

يوسف خصيف السعدي
فرع الخضراء

بطي راشد بطي المقبالي
فرع لوى

أحمد محمد باقر العجمي
فرع صحار

رحمة مسعود عبدالله
فرع مرتفعات صحم

نكاتل يحيى خلفان الخروصي
فرع لوى

هالل عبدالله محمد البلوشي
فرع صحار

بدرية عبدالله ناصر الخالدي
فرع الخابورة

سويدان خميس سعيد الخالدي
فرع مرتفعات صحم

علي ابراهيم علي المعيني
فرع صحار

خميس سالم حمد المقبالي
فرع الخابورة

ادميان سيد علي
فرع مرتفعات صحم

بالما تشاالماليتي
فرع شناص

محمد راشد سعيد المعمري
فرع لوى

منطقة الباطنة
جنوب

حمد هالل حمد السعدي
فرع بطحاء هالل

خليفة سالم خلفان المعمري
فرع الغشب

علي فاضل سيف العجمي
فرع السويق

راشد سالم راشد الهنائي
فرع الرستاق

عادل علي ابراهيم البلوشي
فرع سوق بركاء

مريم المجيني
فرع الثرمد

عبدالله مبارك سعيد الغافري
فرع السويق

ليلى عبدالله الهنائي
فرع الرستاق

طالب موسى علي الرجيبي
فرع الرستاق

منى طالب هاشل البلوشي
فرع المصنعة

سانجويو دالوثاثا غاالباث
فرع الوشيل

حمد علي سليمان العبري
فرع الغشب

ناصر جمعة مبارك الهاجري
فرع الملدة

هاني ياسر خليفة الشكيلي
فرع الغشب

مايده عبدالله علي البريكي
فرع نخل

منطقة الداخلية
شمال

سيف خلفان المزروعي
فرع فرق

راشد خميس علي الغطريفي
فرع فرق

أ.  س.  الخصيبي
فرع أدم

سعيد ناصر الشريقي
فرع فرق الصناعية

ي.  ن.  العبري
فرع الحمراء

وليد حمد البيماني
فرع بهالء

أحمد ناصر علي الشريقي
فرع فرق

نوال أحمد علي المنذري
فرع نزوى

يعقوب سليمان الفهدي
فرع فرق الصناعية

عبد الكريم أحمد الهنائي
فرع نزوى

هشيني مخلوف
فرع فرق الصناعية

زوينه سيف سليمان القصابي
فرع بهالء

ص.  س.  القمشوعي
فرع الحمراء

س. ع. االسحاقي
فرع نزوى

سالم خميس مبارك الفهدي
فرع فرق الصناعية

منطقة الداخلية
جنوب

م.  ع.  الصقري
فرع سمائل

سليمان محمد العامري
فرع قلعة العوامر

مصطفى محمد الفهدي
فرع بركة الموز

خ. ي. العميري
فرع فنجاء

ر. م. الرحبي
فرع سمائل

سالم عوض سالم المنذري
فرع بركة الموز

مريم عبدالله عامر العمري
فرع إزكي

حمد محسن سعيد التوبي
فرع منح

ناصر سعيد ناصر الوردي
فرع إزكي

م.  س.  الجابري
فرع سمائل

م.  أ.  العامري
فرع سمائل

موزة سالم ناصر العزري
فرع إزكي

سعود سعيد سليمان السليمي
فرع إزكي

محمد خلفان الندابي
فرع إزكي

علي محمد عامر الراشدي
فرع إزكي

جميلة عامر سعيد الفارسيمنطقة الظاهرة
فرع ينقل

حمد خليفة سيف الشندودي
فرع عبري الجبيل

ح.  ر.  العلوي
فرع الدريز

أ.  ط.  الغافري
فرع الدريز

ي.  س. الناصري
فرع مرتفعات عبري

ف.  س.  السليماني
فرع ينقل

اسماعيل سعيد حميد الشهومي
فرع الهيال

سالم سيف سليمان الربيعي
فرع عبري الجبيل

مهدي خميس سالم اليعقوبي
فرع سوق عبري

طرفة سيف خلفان الحوسني
فرع سوق عبري

زمزم مبارك البلوشي
فرع سوق عبري

أزهر صالح مبارك الحاتمي
فرع عبري العراقي

سالم نصيب سعيد الكلباني
فرع عبري الجبيل

عبدالله صبيح الكلباني
فرع الهيال

فايزة سالم سليم اليعقوبي
فرع عبري الجبيل

علياء علي محمد الشحيمنطقة البريمي
فرع دباء البيعة

سليم علي النوي قمصيت
فرع البريمي

ح.  ع.  الشحي
فرع خصب

سعيد راشد سيف الزيدي
فرع البريمي

سالم حمد سالم الهاشمي
فرع البريمي

محمد عبدالله الشحي
فرع دباء البيعة

علياء محمد علي العلياني
فرع البريمي

حمدان خلفان علي الشامسي
فرع البريمي الشارع الرئيسي

أ.  أ.  السعدي
فرع خصب

سعيد محمد سعيد الشحي
فرع دباء البيعة

محمود حمد مرزوق البادي
فرع البريمي

أحمد علي سعيد علي الشامسي
فرع البريمي الشارع الرئيسي

ب.  ع. الضهوري
فرع خصب

زوينه سليمان هويشل
فرع البريمي

سلطان علي راشد الجساسي
فرع البريمي

منطقة  الشرقية
شمال

نعمه سعيد سالم المسكري
فرع إبراء

ن. ع.  المعولي
فرع سمد الشأن

ناصر محمد مالك المسكري
فرع إبراء

ريا حمدان سعيد الحجري
فرع بدية

ح. م.  البدوي
فرع سمد الشأن

حسين علي
فرع بدية

ع. ع. الوضاحي
فرع سمد الشأن

ع.  م.  الحارثي
فرع سمد الشأن

سليمة محمد الوهيبي
فرح محوت

عبدالله محمد العيسري
فرع إبراء

كايكي بيرول
فرع مصيرة

س. س.الحبسي
فرع سمد الشأن

خالد حمد سالم المبسلي
فرع سفالة إبراء

أحمد عبدالله سيف المعشري
فرع إبراء

م. خ. الرواحي
فرع سمد الشأن

منطقة الشرقية
جنوب 

هناء صالح عبدالله العريمي
فرع صور الشرية

خميس سالم يوسف الغداني
فرع صور

سانجيف كومار
فرع صور العفية

محمد خميس حمد الدرعي
فرع جعالن بني بو حسن

بدر ثابت ناصر الراسبي
فرع صور الشرية

عبدالله صالح محمد السنيدي
فرع جعالن بني بو علي

ذكرى سليم عبدالله الجعفري
فرع األشخرة

عبدالله سعيد راشد المهيري
فرع صور الشرية

سعيد سالم حمد الهاشمي
فرع الكامل

حنان حميد علي الهاشمي
فرع جعالن بني بو حسن

خميس حمد علي الستمي
فرع جعالن بني بو علي

علي سالم علي الهاشمي
فرع الكامل

صالح منصور المسروري
فرع جعالن بني بو حسن

موزة حمد الهاشمي
فرع الكامل

ز. م. الغيالني
فرع صور

ع.  ص.  محمودمنطقة ظفار
فرع صاللة شارع 23 يوليو

سعيد مسلم جمعان فاضل
فرع عوقدين

ع.  ع. اإلبراهيم
فرع صاللة شارع 23 يوليو

أ.  م.  بانديا
فرع صاللة شارع 23 يوليو

عبدالرحمن سنجور مطران
فرع عوقدين

ي. عرفاوي
فرع صاللة شارع 23 يوليو

محمود ناصر محمد أكرم
فرع عوقدين

س.  ع.  تبوك
فرع صاللة شارع 23 يوليو

نوبية مسلم بخيت مسن
فرع ثمريت

س.  م.  باهمبورا
فرع صاللة شارع 23 يوليو

م.  م.  سعيد
فرع صاللة شارع 23 يوليو

عمر محمد الشيخ
فرع عوقدين

ص.  ا. ص.
فرع صاللة شارع 23 يوليو

محمد عوض
فرع ميناء صاللة

سانديب كومار
فرع ميناء صاللة

جوائز أصالة لألعمال المصرفية المميزة - 20٫000 ر.ع
سعيد خميس العبدالسالم

فرع مرتفعات صحم
محمد علي محمد الجيالني

فرع صور الشرية
ز. ع. الكندي

فرع معسكر المرتفعة
ب. عبد الحسين 

فرع الخوير
علي مسلم سعيد الهاشمي

فرع أدم
س. م. المحروقي

فرع ميناء الفحل
سيف خميس علي الجهوري

فرع البداية
عبدالله سعيد حامد الظامري

فرع السيب
نيليما فياس

فرع شاطئ القرم
رحمه حميد ناصر المعمري

فرع الغشب

جوائز الجوهر لألعمال المصرفية الحصرية  - 10٫000 ر.ع
رقيه زايد خليفة الشقصي

فرع بهالء
علي عوض خميس بيت عرفة

فرع طاقة
محمد يوسف محمد خان

ابراج النهضة
ميمونة سلطان المغيري

فرع مدينة السلطان قابوس
سعيد محمد حمد الجابري

فرع مدينة السلطان قابوس
موزة خميس علي البادي

فرع مرتفعات صحم
م.  م. الحارثي

فرع سوق بركاء
نظير داد رحمن إسماعيل

فرع المعبيلة الجنوبية
ح. م. الزدجالي

فرع روي
أحمد عبد الله الصخبوري

فرع العامرات

جوائز حساب تحويل الراتب - 500 ر.ع لمدة عام كامل )للرواتب التي تزيد عن 1٬000 ر.ع(

عبدالله درويش جمعة البلوشي
فرع الملدة

محمد فرحان بشير صديقي
فرع الخوير 33

رافيندرا راتيالل دارامشي
فرع فرق

أحمد صباح عوض با تميره
فرع الدهاريز

محمد علي سيف الذهلي
فرع شناص

سليمان يحيي الهطالي
فرع جامعة السلطان قابوس

سمية سالم مصبح الحسيني
فرع جامعة السلطان قابوس

هاجر عبدالله الجابري
فرع الخوير 33

كاذيه احمد هالل المعمري
فرع سمد الشأن

أ. ه.  الحضرمي
فرع فنجاء

جوائز حساب تحويل الراتب - 500 ر.ع لمدة عام كامل )للرواتب التي تقل عن 1٬000 ر.ع(
سليمان عبدالله سيف الغصيني

فرع بيت الريم
هاني راشد محمد الصالحي

فرع فرق
سليمان النخيره العاصم

فرع المضيبي
شمسة أحمد الوهيبي

فرع جبروة
سالم عبيد عامر المخمري

فرع شناص
حمود سعيد عبدالله الناعبي

فرع ميناء الفحل
آسريا سانجور موسى البكري

فرع الغشب
راشد حسين

مركز خدمات غالء الصناعية
محمود سلطان الشيباني

فرع أدم
مروة سعيد محمد الجابري

فرع بيت حطاط

جوائز حساب زينة للمرأة - 1٫000 ر.ع
ز. م. الرئيسي

فرع مسقط
غزالة ناز أشرف

فرع سيتي سنتر
رحاب علي عبد الرضا اللواتي

فرع بيت الريم
وداد حمدان درويش الفارسي

فرع سوق بركاء
موزة سيف سعيد الكندي

فرع لوى
ميثاء سيف محمد الكلباني

فرع الهيال
فخرية خميس راشد الصالحي

فرع بطحاء هالل
فخرية علي سالم الحبسي

فرع الخوض
أروى سالم محمد الغيثي

فرع صحار
أصيلة حازم سعيد الجابري

فرع فلج القبائل

برابافاذي شيتاباثي
فرع روي

ابتسام خليفة الريامي
فرع نزوى

بدرية سليمان سالم الفهدي
فرع جامعة السلطان قابوس

شيلبا جورج
فرع الحي التجاري

ليالما توماس فارغيز
فرع روي

بدرية احمد موسى الكندي
فرع الحي التجاري

أمل عبدالله حمد الهزيلي
فرع سوق بهالء

رحمة يوسف صالح الشيزاوي
فرع صحار

جليلة إبراهيم هالل البوسعيدي
فرع نزوى

كولكارني سافيتا
فرع الخوير

جوائز حساب شبابي - 100 ر.ع

قيس احمد علي الشرياني
فرع العوابي

أيمن علي خميس المحروقي
فرع منح

سيف علي سيف الهنداسي
فرع الملدة

م.  ع.  البصراوي
فرع صاللة شارع 23 يوليو

يعقوب مسلم الرحبي
فرع األنصب

زينب سعيد حمود الزكواني
فرع بركة الموز

حمد راشد علي المقبالي
فرع فلج القبائل

خالد عبدالله علي السعيدي
فرع كورنيش صحم

علياء علي سعيد المجيني
فرع الثرمد

ماجد خميس البلوشي
فرع منح

منير احمد المحروقي
فرع الموالح

فهد حميد ناصر السلماني
فرع الحرس السلطاني العماني

حسن حمد محمد الهنائي
فرع المعبيلة الشمالية

عبد العزيز خالد القريني
فرع الخابورة

أحمد سعيد الرزيقي
فرع بدية

سالم خميس سليم الجعفري
فرع األشخرة

محمد حمد علي الرقادي
فرع لزغ

إبراهيم سعيد الكندي
فرع مرفع دارس

محمد احمد تبوك
فرع الدهاريز

بدر سليمان المعولي
فرع السويق

محمد نمر حميد
فرع عبري الجبيل

محمد علي سيف الغريبي
فرع الدريز

حميد حمد سالم الناصري
فرع عبري الجبيل

محمد سعود محمد الحارثي
فرع دوار العذيبة

عبير هالل محمد الريامي
فرع الوشيل

فهر ميران سبيل الزدجالي
فرع وادي الكبير

نايف سعيد مبارك السلطي
فرع الغشب

سعود عبدالله سعيد الجابري
فرع فلج القبائل

سعيد محمد سعيد الجابري
فرع لوى

عمر سالم سعيد الحاتمي
فرع الدريز

مروان خلفان الريامي
فرع مرفع دارس

محمد راشد البلوشي
فرع الحي التجاري

الفيصل هالل حمود
فرع الموالح

أحمد صالح سعيد المسكري
فرع المكتب الرئيسي

عزان مبارك خميس الرشيدي
فرع كورنيش صحم

معاذ حميد سالم الشكيلي
فرع الثرمد

الحسين طالل هالل الراشدي
فرع سمائل

محمود حمد الهذيلي
فرع سوق بهالء

علي محمد سعيد الرواحي
فرع سمائل

هاجر عبدالسالم عبد الله
فرع صور العفية

محمد ابراهيم الشرجي
فرع مركز البهجة

بيان خميس سالم الرديني
فرع البداية

راشد محمد حميد البادي
فرع الحرس السلطاني العماني

مهند مبارك الغافري
فرع الملدة

عبد العزيز ناصر المشيفري
فرع الرسيل

محمد عبيد العزري
فرع األشخرة

ياسين سويد سليمان الجابري
فرع فرق الصناعية

الزبير احمد البلوشي
فرع لوى

عابد عبدالله سعيد الشنوي
فرع قريات

موزة عبدالله الشحي
فرع خصب

جوائز حساب المزيونة لألطفال - 100 ر.ع
عبدالمعزعبد الله محمد

فرع صحار
مريم وليد سالم الحارثي

فرع ميناء الفحل
المعال ناصر البلوشي

فرع عبري العراقي
محمد صالح عبدالله

فرع مدينة السلطان قابوس
مزنة سعود

فرع مدينة السلطان قابوس
ايناس مبارك غريب البدوي

فرع سمد الشأن
ع.  ح.  البلوشي

فرع مسقط
عايض عبدالله العلوي

فرع صور الشرية
زهى ناصر سالم الحوسني

فرع مدينة السلطان قابوس
الحارث سالم حمدان المعيني

فرع السويق

ز.أ. الفارسي
فرع فنجاء

أحمد محمود الزدجالي
فرع لزغ

عائشة مانع محمد الحبسي
فرع المضيبي

محمد حمدي محمد الريامي
فرع ميناء الفحل

محمد سالم المقبالي
فرع صحار

زكريا محمد
فرع قريات

سعود راشد سيف المقبالي
فرع صحار

سيف طالل الحسني
فرع كورنيش صحم

عالء أحمد خليفة الجهضمي
فرع بوشر

يوسف يعقوب مبارك االبروي
فرع إبراء

فيصل عبدالله السليمي
فرع إزكي

عصام سعيد سالم امبوسعيدي
فرع مرفع دارس

صالح احمد صالح البلوشي
فرع المصنعة

مريم سلطان
فرع المحج

زينب سعيد مساعد الكندي
فرع دوار العذيبة

فهد محمود علي العبري
فرع الحمراء

علي وحيد مرتضى الحميد
فرع الخوير

آدم عبدالعزيز سعيد اليحيائي
فرع بهالء

يامن محمد حامد الهنائي
فرع سيتي سنتر

عبدالرحمن محمد سالم
فرع المصنعة

محمد قاسم اليعقوبي
فرع عبري الجبيل

منار مسعود حميد الغافري
فرع الغشب

الماس علي ناصر العامري
فرع سناو

محمد عبدالله الكندي
فرع لوى

شاهين سعيد خلفان الراشدي
فرع مرفع دارس

بسمة مسعود حامد القصابي
فرع بهالء

عبدالله شامس الخروصي
فرع العوابي

هبه سعيد سالم الراشدي
فرع الحرس السلطاني العماني

ريتال احمد سعيد العزري
فرع الموالح

جنان خالد احمد الوضاحي
فرع سوق بركاء

جائزة يوم الميالد - 100 ر.ع
محمد راشد سالم المحروقي

فرع الخوض
جنى يعقوب يوسف البلوشي

فرع مرتفعات صحم
حمد عبدالله سعيد الفهدي

فرع إزكي
شهد إبراهيم ناصر السيابي

فرع برج الصحوة
حور علي عبيد الحوسني

فرع الخابورة
سهى سالم سيف السعيدي

فرع الخابورة
عمر ناصر مسعود الناعبي

فرع الحمراء
عبدالله عبيد عبدالله

فرع مصيرة
ف.  س.  مستهيل

فرع صاللة شارع 23 يوليو
جنان خالد أحمد الوضاحي

فرع سوق بركاء

بنك مسقط. أفضل كل يوم.

bankmuscat.comتفضل بزيارتناتفضل بزيارتنا


