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مجموع الجوائز
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جوائز المناطق - 1٫000 ر.ع

محمد نبي بخش بهادورمحافظة مسقط )شمال(
فرع الخوض

علي مانين سعيد الحبسي
فرع الخوض

مظهر سليم خان
فرع الرسيل

أحمد يعقوب البطاشي
فرع المعبيلة الشمالية

نصر عبدالله البلوشي
فرع الرسيل

محمد يعقوب محمد
فرع المعبيلة الشمالية

ربيعة سليمان مسلم األغبري
فرع المعبيلة الشمالية

عبدالله محمد روحي
فرع المعبيلة الشمالية

علي سيف سالم السبتي
فرع الخوض

عبد المجيد عبدالله سيف
فرع الحرس السلطاني العماني

سليمان حميد سعيد المعمري
فرع جامعة السلطان قابوس

طالل سعيد ناصر السيابي
فرع المعبيلة الجنوبية

محمود محمد إبراهيم
فرع جامعة السلطان قابوس

صالح أحمد ناصر العوفي
فرع جامعة السلطان قابوس

وحيده درويش علي البلوشي
فرع الرسيل

محمد سعيد علي البيمانيمحافظة مسقط )غرب(
فرع مركز البهجة

عبدالله سعيد الزدجالي
فرع الموالح

سالمة عبدالله اليزيدي
فرع السيب

محمد سالم خالد المشيفري
فرع الرميس

ناصر علي سيف الحوسني
فرع العذيبة شارع 18 نوفمبر

خالد خميس حمدان اليوسفي
فرع السيب

صالح عبدالله سعيد المعمري
فرع السيب

جيرارد جارليث
فرع المكتب الرئيسي

ورثة سلطان
فرع الرميس

هالل جمعة محمد الحارثي
فرع مركز البهجة

علي محسن سعيد البطراني
فرع برج الصحوة

هند سهيل جالل القاضي
فرع الموالح

خلفان خميس شنون العامري
فرع السيب

منير سعيد سالم اليحيائي
فرع الموالح

فيصل حمود سالم العامري
فرع مركز البهجة

هالل بدر هالل البروانيمحافظة مسقط )شرق(
فرع العامرات

رحمة عامرعيسى الصقري
فرع دوار العذيبة

آجي إلياس
فرع الغبرة

عبد العزيز محمد الحارثي
فرع العامرات

أنور سالم حمود العاصمي
فرع الغبرة

فاطمه خميس حارب التمتمي
فرع غالء

خالد عبد العزيز صالح الكندي
فرع المستشفى السلطاني

عبدالله سعيد حسن الشيدي
فرع غالء

نهى سالم هالل الخليلي
فرع الغبرة

سيف أحمد حمود الحبسي
فرع دوار العذيبة

خدابخش درويش البلوشي
فرع العامرات

ميراز عباس علي 
مركز خدمات غالء الصناعية

شوقي حماد سعيد الرقادي
فرع بوشر

شمسة سعيد سالم العبري
فرع العامرات

خالد عثمان محمد
فرع دوار العذيبة

ناصر مرموريمحافظة مسقط )وسط(
فرع الخوير

مشتاق موسى محسن
فرع القرم

علي ثاني رشيد العامري
فرع بيت الريم

ط. م. أحمد
فرع الخوير

منيرة محمد البلوشي
فرع ميناء الفحل

هيثم سعيد حميد المحمودي
فرع القرم

ميدفيديف إيرينا
فرع الخوير 33

س. ع. علي
فرع الخوير

عبدالله علي عبدالخالق اللواتي
فرع مدينة السلطان قابوس

عبد الباري عبد الرسول
فرع القرم

ساجدة جعفر محمد سجواني
فرع الصاروج

سيف حمد سيف
فرع الخوير

رشاد هاني أحمد الجمالي
فرع الخوير 33

س. ع. القاضي
فرع الخوير

إريك فريديانيسيا
فرع القرم

مقبول مال الله عليمحافظة مسقط )جنوب(
فرع جبروة

محمد عامر سعيد المحروقي
فرع جبروة

يحيى خميس علي المحاربي
فرع روي

طارق أحمد الغزالي
فرع الحي التجاري

بونام بوجال
فرع روي

الكشمينارايان سوبرامانيام
فرع الحي التجاري جنوب

س. م.  ميربراهيم
فرع مسقط

سالم حسن محمد
فرع روي الشارع الرئيسي

ك. خ. الجابري
فرع مسقط

محمد ياسين محمد
فرع روي الشارع الرئيسي

راشد محمد الوهيبي
فرع الحي التجاري

هيام يونس عبدالله الشعيبي
فرع روي

براسانا فادانا
فرع روي

ف. ك. محمد
فرع مسقط

سيد اسامة جنيد
فرع الحي التجاري

إبراهيم سعيد الصالحىمحافظة الباطنة )شمال(
فرع صحار

أحمد محمد البريكي
فرع صحار

علي صالح محمد الزعابي
فرع مرتفعات صحم

علي حمدان حسن الشيزاوي
فرع سوق صحار

سعيد مصبح سعيد العلوي
فرع صحار

عبدالله حسن الفزاري
فرع مرتفعات صحم

حمدان سالم الجهوري
فرع صحار

حميد خميس علي
فرع البداية

عبدالله محمد الكندي
فرع لوى

حسين عبدالله خميس
فرع مرتفعات صحم

خلفان حمد سيف المقبالي
فرع صحار

علي سعيد حمدان المسعودي
فرع البداية

علي ابراهيم الحمداني
فرع سوق صحار

أحمد سيف سليمان الجهوري
فرع البداية

يوسف عبدالله الكمشكي
فرع صحار

مازن أحمد الحمدانيمحافظة الباطنة )جنوب(
فرع سوق بركاء

سعيد عبدالله المنذري
فرع بطحاء هالل

خليل حمد غريب السالمي
فرع بطحاء هالل

خالد خليفة الناصري
فرع الرستاق

يحيى غريب عامر الناصري
فرع الرستاق

زاهر حمد زاهر الشريقي
فرع الرستاق

رحمة خلف ناصر الشقصي
فرع الغشب

شاكر جمعة عايل الصبحي
فرع بركاء

فيروز داود ياهو
فرع الغشب

مرهون خلفان الشقصي
فرع الغشب

عبدالله ناصر الحضرمي
فرع بركاء

داود سليمان المعولي
فرع نخل

يوسف سليمان الشكيلي
فرع بطحاء هالل

صبا سالم الدوحاني
فرع المصنعة

حمد محمد الخروصي
فرع الرستاق

سالم حميد الشكيليمحافظة الداخلية )شمال(
فرع بهالء

بشارة طالب الصبحي
فرع الحمراء

سلطان محمد الهنائي
فرع الحمراء

زايد عامر راشد الخاطري
فرع الحمراء

علي عبد الله السليماني
فرع فرق

سامية سالم سعيد الهطالي
فرع الحمراء

خلفان محمد القصابي
فرع نزوى

سليمان عبدالله األمبوسعيدي
فرع مرفع دارس

ورثة يعقوب
فرع نزوى

سالم موسى سيف العبري
فرع الحمراء

شيخة حميد الهنائي
فرع مرفع دارس

س. ع. االسحاقي
فرع نزوى

يعقوب مرهون الفرقاني
فرع نزوى

سيف ناصر حمود البحري
فرع فرق الصناعية

أحمد ناصر سالم الفرقاني
فرع مرفع دارس

أحمد سعيد ربيع السيابيمحافظة الداخلية )جنوب(
فرع سمائل

عمار سيف سليمان العمري
فرع إزكي

محمد عبيد العبيداني
فرع إزكي

خ. إ. العمري
فرع سمائل

سالم منصور ناصر العمري
فرع إزكي

حمود راشد علي التوبي
فرع إزكي

مطر راشد محمد التوبي
فرع إزكي

يوسف عبدالله عامر العمري
فرع إزكي

سارة أحمد محمد الصقري
فرع منح

سعيد خلفان سالم
فرع سمائل

حميد الرواحي
فرع سمائل

سيف حمد محمد الريامي
فرع إزكي

أحمد طالب الهاشمي
فرع سمائل

علي غريب علي الخويطري
فرع إزكي

ناصر سعيد علي الحسيني
فرع لزغ

محافظة الظاهرة
موسى مسعود سعيد

فرع عبري العراقي
منى عوض حمد 

فرع عبري الجبيل
محمود مبارك الجديدي

فرع عبري الجبيل
فايزة سالم اليعقوبي

فرع عبري الجبيل
ع. م. الربخي

فرع ضنك
عبدالرحمن هالل الشكري

فرع ضنك
هزاع مطر حمد العلوي

فرع ينقل

م. خ. العيسائي
فرع ينقل

ر. س. الغافري
فرع الدريز

ن. م. الشهومي
فرع عبري الجبيل

م. م. العفاري
فرع سوق عبري

سلمى سالم اليعقوبي
فرع عبري الجبيل

بيجو كوريان
فرع عبري الجبيل

ماجد خليفة سالم البحري
فرع الهيال

خميس سعيد علي الناصري
فرع عبري الجبيل

محافظة البريمي
راشد سيف عبدالله الكعبي

فرع محضة
مريم علي حميد المعمري

فرع البريمي
بهرام خان حيدر

فرع البريمي الشارع الرئيسي
نبيل بديع عبد المجيد

فرع خصب
بهرام خان حيدر

فرع البريمي الشارع الرئيسي
راشد محمد الشحي

فرع دباء البيعة
د. أ. الشيزاوي

فرع البريمي الشارع الرئيسي

صابره فردوس
فرع خصب

عبدالله علي عبيد الشامسي
فرع البريمي

سعيد محمد الشامسي
فرع البريمي

فاطمه عبدالله مصبح
فرع البريمي الشارع الرئيسي

محمد سالم الهاشمي
فرع البريمي

مشتاق أحمد شيرمال
فرع خصب

علي سعيد محمد النعيمي
فرع البريمي الشارع الرئيسي

عبدالله محمد الكعبي
فرع البريمي

محافظة الشرقية )شمال(
سلمى علي ماجد الوهيبي

فرع بدية
أحمد علي ناصر الراشدي

فرع بدية
خ. س. الطوقي

فرع سمد الشأن
ناصر عبدالله علي الجحافي

فرع سناو
إبراهيم حمد بني عرابي

فرع وادي الطائين
ن. ع. الحارثي

فرع سمد الشأن
س. خ. مبارك

فرع سمد الشأن

موزة ناصر عبدالله
فرع إبراء

ميا أحمد النعماني
فرع المضيبي

سيف راشد السعدي
فرع إبراء

سعود علي حمد المحاربي
فرع بدية

سناء عبدالله الكويلي
فرع إبراء

س. ش. الحارثي
فرع سمد الشأن

كاظم سعيد سالم العمري
فرع بدية

عبدالله رجب ناصر البلوشي
فرع سفالة إبراء

محافظة الشرقية )جنوب (
سعدية سالم جميل الرزيقي

فرع صور الشرية
منصور ناصر علي السنيدي

فرع جعالن بني بو علي
علي صالح سالم الغيالني

فرع صور
خالد خميس جمعة العريمي

فرع صور
خميس سلطان خميس الحربي

فرع صور
عبدالله صالح السنيدي

فرع جعالن بني بو علي
ذاكر أحمدمين

فرع جعالن بني بو علي

عبدالعزيزعبدالله العلوي
فرع صور

علي سلطان خميس المشايخي
فرع الكامل

حمد جمعة سعيد الجعفري
فرع األشخرة

خالد راشد حمد السنيدي
فرع جعالن بني بو علي

آمنة حمد حميد الجعفري
فرع األشخرة

شارنبا غورابا
فرع صور

محمد سالم المعشني
فرع صور

عبدالله سالم الشكيلي
فرع جعالن بني بو حسن

محافظة ظفار
داليا محمد فوزي

فرع صاللة شارع 23 يوليو
نبيل شيخ محمد 

فرع ميناء صاللة
خديجة سعيد سالم اإلبراهيم

فرع صاللة الصناعية
نورعيسى عمر الكثيري
فرع صاللة شارع 23 يوليو

س. ا. فرج
فرع السعادة

محمد رياض
فرع صاللة شارع 23 يوليو

ديوكي براساد ميشرا
فرع ميناء صاللة

سامي جمعان بيت ربيعة
فرع صاللة شارع 23 يوليو

أحمد فتحي محمود
فرع ثمريت

مبخوت سالم سعيد
فرع صاللة شارع 23 يوليو

خ. م. المعشني
فرع صاللة شارع 23 يوليو

ر. ب. المعشني
فرع طاقة

رجب مستهيل رجب
فرع صاللة شارع 23 يوليو

جهاغير خان أشرف
فرع صاللة شارع 23 يوليو

محمد إسحاق
فرع عوقدين

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

ك. ع. سعيد
فرع مركز البهجة

ع. ع. اللواتي
فرع الصاروج

ب. ح. البوسعيدي
فرع سوق بركاء

أ. ه. الحارثي
فرع سمد الشأن

جمال ناصرسعود الشيذاني
فرع الخوض

م. ه. الحبسي
فرع بيت الريم

خليفة حمدان سالم العبري
فرع الرستاق

خميس حميد راشد السعيدي
فرع سوق صحار

ا. خ. جمعان
فرع صاللة شارع 23 يوليو

م. س. اليوسفي
فرع المعبيلة الشمالية

جوائز الجوهر لألعمال المصرفية الحصرية  - 10٫000 ر.ع

عبد اللطيف عبدالله
فرع دار األوبرا السلطانية

محمد إدريس غالم
فرع البريمي الشارع الرئيسي

ن. ع. الحارثي
فرع سمد الشأن

فقير محمد درمحمد
فرع روي

علي جمعة سعيد البدراني
فرع صحار

طالب سعود علي العامري
فرع المعبيلة الشمالية

فهد محمد حمود الصبحي
فرع نخل

ساره مبارك سليمان المعشري
فرع العامرات

خالد عبدالرحمن الزرافي
فرع المعبيلة الشمالية

هالل أحمد هالل العيسري
فرع بيت حطاط

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

نبراس سعيد سالم الهطالي
فرع الخوير

جواهر أحمد البلوشي
فرع الخوير 33

عائشة ناصرعلي الراسبي
فرع الخوير 33

عزة عبدالله زهران المسكري
فرع األنصب

سعاد عبدالله سليمان
فرع منح

خليفة حمد سيف الفارسي
فرع القرم

منى سيف جمعة المسروري
فرع بوشر

فاطمه عبدالله حمود الجابري
فرع دوار العذيبة

سامي سالم سالم المنذري
فرع دار األوبرا السلطانية

عوض فرحان بيت مرزوق
فرع صاللة شارع 23 يوليو

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

موسى سالم حميد الحضرمي
فرع الخوض

حمود سالم خلفان اليحيائي
فرع المحج

العبد سالمين علي الشريقي
فرع بركة الموز

يوسف ناصر عبدالله المعمري
فرع مرتفعات صحم

سليمان غروب القطيطي
فرع الخابورة

عبدالله محمد الخروصي
فرع لوى

عمر جمعة عبيد الهدابي
فرع فنجاء

حمد ناصر الصارمي
فرع سمائل

سليمان علي سليمان الدفاعي
فرع سمائل

علي محمد القمشوعي
فرع لوى

جوائز حساب زينة للمرأة - 1٫000 ر.ع

ح. م. البلوشي
فرع المعبيلة الجنوبية

سامية عامر سالم الحارثي
فرع السيب

شمسة صالح علي المجيني
فرع الحي التجاري

زهور محمد اليحمدي
فرع السيب

فايزة محمد البلوشي
فرع المصنعة

بتول محمد اللواتي
فرع الحي التجاري

ف. س. البلوشي
فرع مسقط

يسرا سعيد سالم الخالدي
فرع العذيبة شارع 18 نوفمبر

عواطف الجاك الحسن
فرع الخوض

ايدا فيليسيانو روكيتا
فرع المستشفى السلطاني

ن. ع. الحارثي
فرع سمد الشأن

أ. ح. البوسعيدي
فرع مسقط

زمزم أحمد حمد السيابي
فرع سمائل

نيله رافال اللمكي
فرع جامعة السلطان قابوس

شمسة سالم ناصر الرحبي
فرع لزغ

خديجة إبراهيم عباس العجمي
فرع فلج القبائل

نعمت هاشم محسن
فرع العذيبة شارع 18 نوفمبر

عزيزة مسلم سعيد العامري
فرع دوار العذيبة

سوبها موهان
فرع القرم

أميرة حمود المشرفي
فرع منح

جوائز حساب شبابي - 100 ر.ع

قيصر نبيل محمد
فرع الموالح

سارة سعيد علي القاضي
فرع القرم

منذر جمعة سعيد البريكي
فرع كورنيش صحم

أحمد مهنا سيف الغافري
فرع الرستاق

محمد راشد البلوشي
فرع الحي التجاري

خالد خلفان المعمري
فرع الغشب

أدهم محمد المعمري
فرع الملدة

عبدالله سالم الوهيبي
فرع األشخرة

مناهل جمعة محمد
فرع إزكي

عبدالله علي سعيد الهادي
فرع بيت حطاط

رزان عبدالله الهنائي
فرع مرفع دارس

اسراء والي محمد البلوشي
فرع سيتي سنتر

جنيد خليل شمل البلوشي
فرع بيت حطاط

هيا عامر محسن الغريبي
فرع الخوض

عبدالله أحمد سعيد المهري
فرع السعادة

جعفر عبدالله خلفان الصقري
فرع مرفع دارس

تهاني عبدالله النهدي
فرع برج الصحوة

محمد يونس علي الشحي
فرع خصب

محمد سامي بيت رجب
فرع السعادة

بدر سيف سعيد الفوري
فرع الرميس

سلطان خلفان البلوشي
فرع عبري الجبيل

خولة صالح الحراصى
فرع الثرمد

فاطمه عبدالله حمد السليمي
فرع لزغ

ريان سعيد سلطان البوسعيدي
فرع مدينة السلطان قابوس

عبدالعزيز ناصر الناصري
فرع عبري الجبيل

فيصل خالد عمر الرواس
فرع عوقدين

رقية سالم الغافري
فرع الرستاق

جابر خميس الزرعي
فرع جعالن بني بو علي

ناصر علي الهنائي
فرع مرتفعات عبري

أحمد محفوظ الغداني
فرع سفالة إبراء

يوسف عبدالله خلفان الجابري
فرع الدقم

حسام حميد حمد العبدلي
فرع منح

نايف عبدالله حميد اليحيائي
فرع ضنك

مروة حريز سالم الرحبي
فرع فرق الصناعية

المعتصم حمد الحسني
فرع الخوير

جمعة عبيد جمعة الكعبي
فرع محضة

ماجد سعيد الهاشمي
فرع فرق الصناعية

أحمد سيف محمد الريامي
فرع بهالء

جمانة سالم عوض المنذري
فرع بركة الموز

عبدالله حمدان العبري
فرع بهالء

عابد عبدالله سعيد
فرع قريات

علياء علي سعيد المجيني
فرع الثرمد

خميس عبدالله سعيد
فرع الحمراء

نوف محمد سالم الزهيمي
فرع قريات

عائشة محمد المقبالي
فرع مرتفعات عبري

محمود عبدالله زاهر العزري
فرع فرق

ريهانون جانات بيتو
فرع الهجاري

يوسف خلفان حميد الغيثي
فرع سوق صحار

سندس راشد سالم الحوسني
فرع الخابورة

محمد غابش زايد
فرع الملدة

جوائز حساب المزيونة لألطفال - 100 ر.ع

مايا إيفان مبارك
فرع القرم

مشاري أسعد البلوشي
فرع القرم

سهى سالم سيف السعيدي
فرع الخابورة

عبدالله سعيد مسلم الجعفري
فرع األشخرة

يحيى طالل ماجد البادي
فرع كورنيش صحم

ناصر داود ناصر الرحبي
فرع األنصب

ق. ع. العامري
فرع قلعة العوامر

باسل سعيد سالم الحارثي
فرع مدينة السلطان قابوس

مايد نايف محمد السعدي
فرع شناص

مازن ناصر سعيد الكثيري
فرع الخضراء

يوسف الخزيمي
فرع شناص

روضة مسلم الهاشمي
فرع مرتفعات عبري

روان سعيد سليمان المسكري
فرع جامعة السلطان قابوس

محمد عارف أحمد الهاشمي
فرع برج الصحوة

شهد سالم عبدالله المقبالي
فرع البريمي

ريان قيس سالم السيابي
فرع مركز البهجة

االيهم ناصر الجهوري
فرع الخضراء

ريا عبدالله الخنبشي
فرع مرتفعات صحم

شهد محمد العلوي
فرع فرق

أحمد عيسى إبراهيم الرئيسي
فرع المستشفى السلطاني

عمار أحمد خان شعيب
فرع روي الشارع الرئيسي

الريم خليفة 
فرع صحار

سالم عبدالله الحكماني
فرح محوت

سعيد عبدالله سعيد األشخري
فرع صحار

شيم حميد جابر المعمري
فرع الهيال

المدثر سعيد المالكي
فرع الحرس السلطاني العماني

محمد سالم المقبالي
فرع صحار

آمنة عبدالله خميس الرئيسي
فرع الموالح

سدن حمود الحضرمي
فرع الحرس السلطاني العماني

سيف محمد صالح المعمري
فرع الخابورة

تيماء حمد خلفان السنيدي
فرع جعالن بني بو علي

الجوري جمعة راشد المقبالي
فرع المعبيلة الجنوبية

علياء محمد المحروقي
فرع بركة الموز

حميد عبدالله الحميد
فرع ينقل

بسام سعيد الدغيشي
فرع سوق بركاء

أوس أحمد محمد العزري
فرع ميناء الفحل

مهند محمد الرزيقي
فرع العامرات

مصطفى سلطان الرمحي
فرع الرستاق

الزهراء محمد العمري
فرع بركة الموز

أحمد بدر حمدان الفالحي
فرع الموالح

جائزة يوم الميالد - 100 ر.ع

محمد عدنان المعمري
فرع صحار

رزان ناصر خميس الحوسني
فرع البداية

حمد محمد حمد
فرع العذيبة شارع 18 نوفمبر

وسام أحمد الصبحي
فرع مركز البهجة

مؤيد سعيد
فرع سوق بهالء

مهند سليمان النوفلي
فرع كورنيش صحم

لبنى محمد الخروصي
فرع ميناء الفحل

أحمد سالم سعيد 
فرع بدية

سمير كومار ماهيشواري
فرع مصيرة

ف. ح. بيت سعيد
فرع ميناء صاللة

بنك مسقط. أفضل كل يوم.
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