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 جوائز المزيونة من بنك مسقط

مكانكم محفوظ
أسماء الفائزين بجوائز شهر يناير

تهانينا!

جوائز المحافظات - 500 ر.ع
أحمد سعيد شهلوب فرع جامعة السلطان قابوس

العوفي
فرع صاللة شارع 23 يوليويوسف عرفاويفرع بركة الموزع. س. المحرزيفرع صحارسالم عبدالله بخيت الشبليفرع العامراتماجد خلفان سالم الغصيني

االسعد عامر علي فرع جامعة السلطان قابوس
المقرشي

فرع صاللة شارع 23 يوليومحمد احمد علي المشايخيفرع فنجاءسيف خلفان سعيد الرياميفرع مرتفعات صحمخالد سالم سعيد السنانيفرع دوار العذيبةتوماس فيليب

محمد مرزوق ضحي فرع جامعة السلطان قابوس
اليحىائي

فرع صاللة شارع 23 يوليوديليب مورارجي آشرفرع إزكيع. م. الراشديفرع شناصخميس حميد رشيد المقباليفرع دوار العذيبةحمد علي خلفان الرحبي

ناصر منصور ناصر فرع المعبيلة الجنوبية
القصيمي

فرع الدهاريزمحمد شهاب الدينفرع سمائلع. م. العامريفرع فلج القبائلعبد المحسن أبو الحسنفرع دوار العذيبةأنوباما فاسوديفان

فاطمة هالل محمد فرع المعبيلة الشمالية
العدوي

فرع صاللة شارع 23 يوليومحمد سهيل مسلم المعشنيفرع فنجاءسعيد ناصور منصور الرحبيفرع سوق صحارعبدالله سيف سويد الباديفرع دوار العذيبةخليفة ناصر عبدالله المقبالي

فرع صاللة شارع 23 يوليوياسين اسماعيل سعيد اوسنغاليفرع إزكيورثة م. ز. الهاشميفرع مرتفعات صحمراشد سعيد المزينيفرع بوشرأحمد عبدالله خليفة الرياميسميرة قاسم خلففرع جامعة السلطان قابوس

عائشة سعيد عبدالله فرع الخوض
اليحيائي

فرع صاللة شارع 23 يوليوصالح عبدالله محمد السويديفرع منحعبدالله مرهون زايد مرهونفرع مرتفعات صحمعيسى ضحي علي الباديفرع الخويرمنير موسى عبد الرحيم البلوشي

فرع صاللة شارع 23 يوليوكونراد كريستوفر فرع إزكيغ. ض. الغاويفرع سوق صحارهاني علي عبدالله العجميفرع الخويرروات راجندرا سينغسيد عمادات عبدالقادرفرع الخوض

محمد خليفة محمد فرع جامعة السلطان قابوس
الغساني

فرع السعادةسعيد احمد مستهيل الكثيريفرع إزكيع. س. الراشديفرع مرتفعات صحممحسن جوهر بالل الخالديفرع ميناء الفحلع. أ. قطن

محمود محمد سبيل فرع الخوض
الصابري

فرع صاللة شارع 23 يوليوأحمد سهيل علي الكثيريفرع لزغيحيى عبدالله محمد القاسميفرع البدايةنبهان سعيد حامد السنانيفرع الخويرشيخة سليمان سيف الهادي

أحمد سيف عبدالله فرع جامعة السلطان قابوس
العدوي

فرع صاللة شارع 23 يوليوص. ا. ا. ص.فرع منحورثة خميس مشتاقفرع فلج القبائلمحسن إكرامفرع الخويرآالء عصمت أسعد

فرع صاللة شارع 23 يوليونور مسلم النخيرهفرع سمائلز. ح. الحضرميفرع صحارمحمد قناص سعيد الشبليفرع ميناء الفحلس. ع. االسماعيليديفيد أنتوني كاليتونفرع جامعة السلطان قابوس

فرع مدينة السلطان نسيم الله عصمت الله دينماري ستيال فيبالفرع جامعة السلطان قابوس
قابوس

فرع صاللة الصناعيةمحمد جاويد خانفرع بركة الموزن. س. النبهانيفرع الرستاقحمد سيف علي المعولي

فرع صاللة شارع 23 يوليوالشريفة أحمد سعيد المعلمفرع سمائلز. س. المحاربىفرع الملدةجاسم محمد سعيد الرواحيفرع الخوير 33ايمن عامر عمبر القناعيناصر سيف سالم الحراصىفرع المعبيلة الشمالية

أسماء سعيد محمد فرع المعبيلة الجنوبية
الطوقي

فرع صاللة شارع 23 يوليوخالد محمد فرج الكثيريفرع إزكيأ. ح. التوبيفرع سوق بركاءج. م. المالكيفرع دار األوبرا السلطانيةن. م. العجيلي

فرع طاقةسعيد احمد سعيد الشحريفرع فنجاءسيف عزيز سيف الرحبيفرع الملدةنعيمة سالم محمد البلوشيفرع المحجخالد سعيد مرهون الحسنيمازن سيف أحمد الحراصىفرع جامعة السلطان قابوس

فرع صاللة شارع 23 يوليوسالم عبدالله سعيد الكثيريفرع سمائلس. م. الجابريفرع بركاءم. ع. و ع. أ.فرع الخويرمحمد مبارك سيف ولدواديورثة صالح حمود السيابيفرع المعبيلة الصناعية

فرع صاللة شارع 23 يوليوسوديش كومارفرع إزكيز. س. الزكوانيفرع العوابيسالم سيف خميس الرياميفرع الخوير 33حاتم هالل حمدانخلف مرهون خلف العبريفرع جامعة السلطان قابوس

فرع صاللة شارع 23 يوليوناصر احمد نصراللهفرع البريميعبدالله محمد مبارك اليعقوبيفرع السويقمريم علي ابراهيم البلوشيفرع القرمغوينم محسن سعيد العوفيسلمى حمد ناصر الحميديفرع جامعة السلطان قابوس

عائشة عبدالله دادين فرع الخوض
البلوشي

فرع البريمي الشارع ناصر مصبح عبدالله الشامسيفرع بركاءن. ن. المالكيفرع الخويربازينجرل يوحنا جونسي
الرئيسي

فرع صاللة شارع 23 يوليومحمد احمد سعيد

فرع صاللة شارع 23 يوليوعالء الدينفرع البريميعبدالله محمد سعيد الكعبيفرع الملدةورثة سيف هاللفرع الخويرح. ع. عبداللطيففوزية محمد عبد الكريمفرع المعبيلة الجنوبية

فرع صاللة شارع 23 يوليوحامد محمد جمعان الصيعريفرع دباء البيعةسعيدة أحمد سيف الشحيفرع الرستاقر. ن. البكريفرع الخويرخ. ز.نجم محمد حامد التميميفرع الخوض

فرع السعادةعامر محمد سعيد قهورفرع البريميعيسى سعيد الكلبانيفرع نخلحمود علي محمد الحضرميفرع الخويرمثلى هالل علي العامريس. ح. الناعبيفرع الرسيل

راشد أيوب سليمان فرع المعبيلة الجنوبية
الحديدي

فرع صاللة شارع 23 يوليوسهيل أسلم محمد العمريفرع خصبمنى احمد محمد المعينيفرع بطحاء هاللطالب محمد طالب المعمريفرع الخويرخميس سعيد محمد الوهيبي

سيف مصباح حسن فرع جامعة السلطان قابوس
المبيحي

فرع سمد الشأنرحمه عامر عبدالله المعوليفرع البريمياميرة سعيد مخيبي جدادفرع الغشبجميلة مقدم طالب الشقصيفرع بيت الريممحمد هالل أحمد الحبسي

فرع مدينة السلطان محمد سعيد سليمان الهاديعماد الدين علي العميريفرع جامعة السلطان قابوس
قابوس

فرع سناومحمد عبدالله ياسر المهريفرع البريميعبدالله مطر خميس العلويفرع بركاءه. د. العجمي

فرع بديةسليم سالم حمود الوهيبيفرع دباء البيعةراشد عبدالله راشد الشحيفرع السويقحديد فراج عيد السعديفرع شاطئ القرمم. ع. الخالديكاذية خلف ناصر اوالدثانيفرع جامعة السلطان قابوس

فرع مدينة السلطان ميمونة سلطان المغيريناجي سيف عامر بني عرابيفرع المعبيلة الجنوبية
قابوس

فرع بديةعبدالله علي ناصر الحجريفرع محضةج. خ. الكعبيفرع سوق بركاءط. س. فيجاياكومار

سلطان رشيد سيف فرع جامعة السلطان قابوس
الحبسي

فرع البريمي الشارع سالم حمد راشد الكنديفرع المصنعةس. ع. الغفيليفرع القرممحمد علي محمد اللواتي
الرئيسي

فرع سمد الشأنموزة سيف سالم الحبسي

فرع البريمي الشارع راشد عبدالله مسعود الخنبشيفرع المصنعةد. س. الشبيبيفرع الخويرسيف مبارك منصور البوسعيديعلي عبدالله علي الرئسيفرع الخوض
الرئيسي

فرع إبراءهديب سليمان هديب النهدي

طالب مبارك فاضل فرع السيب
المنذري

فرع سناونصرة سعيد خيلة الشرجيفرع البريمييحيى عبدالله خالد البلوشيفرع سوق بركاءع. س. الجراديفرع ميناء الفحلر. س. البوسعيدي

فرح محوترامح خالد العونيفرع البريميمحمد بوتا محمد صادقفرع بطحاء هاللسالم جمعة ابراهيم الجديديفرع القرمشتتي سنتوش ديجوث. ال سعيدفرع مركز البهجة

فرع إبراءعلي صالح ناصر المسكريفرع دباء البيعةمحمد عبدالله محمدفرع الرستاقم. جوزيففرع الصاروجمحمد حمد محمد الحارثيس. مارغريتفرع مركز البهجة

محمد حمود سليمان فرع السيب
العامري

فرع إبراءسيد غياث الدينفرع محضةس. ي. الشهيميفرع سوق بركاءم. إ. الفارسيفرع الخويرت. م. البوسعيدي

فرع سمد الشأنأحمد زايد سليمان الرحبيفرع خصبمريم محمد سليم الضهوريفرع بركاءخ. م. الحمدانيفرع دار األوبرا السلطانيةجورج ستوارت أليتاريسا .ك. هغديفرع المكتب الرئيسي

فرع سمد الشأنسلطان سالم سعود الحبسيفرع محضةع. راشدفرع بركاءأ. ع. المالكيفرع الخوير 33نجيب خالد عبدالله الخنجريعلي حويمد محمد العامريفرع السيب

فرع إبراءفاطمه راشد جمعة المسكريفرع محضةه. س. الكعبيفرع العوابيمريم سعيد خميس المصلحيفرع وادي الكبيرخديجة علي عبد الحسين اللواتيعابد باشافرع الموالح

فرع بديةشامس سلطان شامس الحجريفرع محضةس. ح. الكعبيفرع العوابيالوارث حارث محمد الخروصيفرع رويسالم حميد سعيد الوهيبيسليمان علي هالل الناعبيفرع السيب

فرع وادي الطائينأحمد سيف حمود الجابريفرع دباء البيعةمحمد عبدالله محمد الشحيفرع الرستاقم. ح. العبريفرع الكورنيشمحمد عاصف محمد حنيفآرون رادكريشنان مينونفرع العذيبة شارع 18 نوفمبر

فرع البريمي الشارع ايمان طاهر السيد جابرفرع الملدةبدرية عبدالله حمدفرع الحي التجاري جنوبحسن احمد محمد النبهانيسالم علي سيف الشكيليفرع برج الصحوة
الرئيسي

فرع سمد الشأنسليمان حمود سعيد الرحبي

فرع الدقممحمد منير خانفرع خصبأحمد محمد علي الكمزاريفرع سوق بركاءخ. س. الوهيبيفرع رويفاطمه محمد حبيب المعوليس. ي. الوهيبيفرع مركز البهجة

حمود مبارك سعيد فرع السيب
المحرمي

فرع سناوحليمة منصور سليمان الحبسيفرع محضةس. س. الكعبيفرع الملدةحمد حميد سليمفرع رويسالم عبدالله علي الفالحي

حسينة رضوان سالم فرع السيب
الحضرمي

فرع البريمي الشارع مريم علي عبدالله الكعبيفرع فرق الصناعيةشريفة خلف مسعود التوبيفرع روي الشارع الرئيسيتوماس فيليب
الرئيسي

فرع سناوسلطان محمد سلطان العزري

فرع سمد الشأنسعيد سيف سعيود الرحبيفرع خصبحمد عبدالله احمد الشحيفرع نزوىح. ح. الرقيشيفرع بيت حطاطاعجاز احمد خانن. س. الهاشميفرع المكتب الرئيسي

فرع سناوعزيز مسلم سليم الوهيبيفرع البريميناصر خميس سالم العيسائىفرع الحمراءراشد حمدان ناصر الهنائيفرع رويراميش كومار ناجبالسليمان مبارك النعمانيفرع برج الصحوة

عبدالله سليمان راشد فرع برج الصحوة
الشريقي

فرع بديةسلمى ناصر سلطان السيفيفرع البريميالسيد السيد الميساويفرع بهالءحسن سعيد زهران الشقصيفرع روي الشارع الرئيسيافتخار أحمد خان

فرع سمد الشأنرحمة حمد على الشبيبيفرع البريميسيف راشد سيف الشمليفرع الحمراءفهد سالم ناصر العبريفرع الحي التجارياكاش بهارات أجروالمروان شهود الحاج حسينفرع السيب

فرع البريمي الشارع عبدالله ناصر حمد الخميسانيفرع فرق الصناعيةمحمد بدر هالل البوسعيديفرع بيت حطاطزينب سعيد سلطان الهاشميصفاء علي عبدالله الفزاريفرع الرميس
الرئيسي

فرع إبراءمحمد ناصر المسكري

فرع سفالة إبراءأسعد سعيد هدوب السلطيفرع سوق عبريليلى سيف راشد المقرشيفرع الحمراءسلمى سالم مسعود الخياريفرع رويمحمد عارف إسحاقاحمد زكي عبد الرحمنفرع برج الصحوة

فرع سناومحمد سعيد حمد الرواحيفرع عبري العراقيم. إ. الريسيفرع نزوىس. ع. االسحاقيفرع بيت حطاطخليفة خميس سليم الغسانين. م. البوسعيديفرع السيب

فرع إبراءناصر سالم علي الحارثيفرع ينقلإ. ع. العلويفرع نزوىع. خ. الكنديفرع الحي التجاريرامانوجولو تاييبشرى اسماعيل عبلةفرع العذيبة شارع 18 نوفمبر

زكريا سعيد محمد فرع السيب
السالمي

فرع المضيربعلي احمد علي الحارثيفرع ضنكخ. خ. السعديفرع سوق بهالءعماد مسلم سعيد الغافريفرع بيت حطاطيونس سالم سعيد الحسيني

عامر سعود سعيد فرع برج الصحوة
الزكواني

فرع إبراءفاطمه مسعود سالم الحارثيفرع الدريزع. ح. الغافريفرع بهالءمكتوم حارب سلوم المنذريفرع روي الشارع الرئيسيشفيقو ايتوفيتل

يحيى جمعة سوجاتي فرع السيب
البلوشي

فرح محوتالهام ساسي بن شعبانفرع عبري العراقيب. س. البحريفرع بهالءمحفوظة سليمان الهنائيفرع الحي التجاري جنوبشيلبا أجروال

فرع جعالن بني بو عليأحمد محمد حمدان الراجحيفرع ينقله. م. العميريفرع سوق بهالءهديب علي هديب الخليليفرع جبروةإبراهيم إسحاق دلمراد البلوشيعلي راشد حمد الدغيشيفرع السيب

فرع صورخميس فايل مسلم العريميفرع عبري الجبيلس. س. الحاتميفرع فرق الصناعيةريحانه علي سعيد الحوقانيفرع الحي التجاري جنوبناصر سعيد سالم الذهليم. ح. الجهوريفرع سيتي سنتر

حمدان سالم محمد فرع السيب
الحراصي

فرع صور الشريةجابر محمد خميس عبداللهفرع ينقلم. س. العلويفرع نزوىخ. ا. القصابيفرع رويأيوب مبارك إسماعيل البلوشي

فاطمه راشد عزيز فرع السيب
الدرمكي

فرع صور الشريةزينب خميس راشد الفارسيفرع الهيالمحمد علي راشد الكلبانيفرع أدمسليم سعود حميد العاصميفرع رويحمود راشد سيف الشعيبي

فرع صور العفيةايمن جمعة محمد العريميفرع ينقلح. ص. العلويفرع الحمراءمنى سيف راشدفرع رويخالد نجم الدين سليماننزار شيريافاالبيناكاثفرع السيب

فرع صور الشريةمحمد احمدفرع عبري الجبيلف. ر. محمدفرع الحمراءهدى بدر هالل العبريفرع الكورنيشعبدالله الحاج الله بخشع. ع. العامريفرع مركز البهجة

فرع جعالن بني بو حسنملوك سعيد سالم المسروريفرع عبري الجبيلبدر علي خلفان المرشوديفرع فرقصالح موسى صالح الصبحيفرع روي الشارع الرئيسيسعيد سيف سعيد الرحبيأ. ا. محمدفرع المستشفى السلطاني

فرع صورخلفان سليم خميس الشعيبيفرع عبري الجبيلراشد سعيد علي الحاتميفرع فرقعلي عبدالله سالم العنقوديفرع رويسالم مبارك راشد الزكوانينزار أحمدفرع غالء الصناعية

فرع جعالن بني بو حسنعبدالله سالم مشيميل الشكيليفرع ينقلز. م. الزيديفرع الحمراءسالمة خميس سليم الربانيفرع الكورنيشحمد سرور سليم الغزيليجافيد إقبال محمدفرع دوار العذيبة

طارق أحمد عبد الرحمن فرع العامرات
الكندي

فرع صورمحمد سليم مبارك المغاربيفرع عبري الجبيلجوخة محمد علي اللمكيفرع نزوىج. ن. امبوسعيديفرع مسقطم. ر. محمد

حميدة سعود حبيب فرع العامرات
الجابري

فرع صورسليم خميس سلطان الغزاليفرع مرتفعات عبريس. م. العلويفرع فرقسليمان مسعود سالم المنذريفرع الكورنيشباالكريش نان كوالنجارا مادوم

فرع الكاملمريم راشد علي الجعفريفرع سوق عبرير. م. الصوافيفرع فرق الصناعيةهارون سليمان علي الكنديفرع وادي الكبيرتوماس أبراهامخالد حمد سليم الهاشميفرع الغبرة

فرع صورمعتز مصطفى حسنفرع ينقلس. ع. العلويفرع بهالءخلوف محمد صالح المفرجيفرع شناصفردوس شاكر محمود الحسنيمحمد عبدالله علي الجابريفرع الغبرة

بخيت سعيد سالم فرع الغبرة
الشنفري

فرع جعالن بني بو عليخميس حمد علي الستميفرع عبري الجبيلع. س. العبريفرع فرق الصناعيةغانم سعيد سيف اليحمديفرع مرتفعات صحمسعيد علي سالم البادي

فرع صورفهد علي سالم العيسائيفرع عبري الجبيلش. ر. العلويفرع سوق بهالءفاطمه حمد ناصر الهنائيفرع صحارسعيد سليمان سعيد الفارسيخولة محمد طالب الزكوانفرع الغبرة

فرع الكاملسعيد واني سالم الهاشميفرع ينقلع. ع. الفارسيفرع بهالءسليمان صالح علي اليحيائيفرع لوىعلي سليمان سرحان الريسيمحمد مسلمفرع دوار العذيبة

عدنان ناصر عبدالغني فرع العامرات
البلوشي

فرع الكاملصفية عبدالله حمد الهاشميفرع سوق عبريح. س. الكلبانيفرع مرفع دارسمحمد خليفة خليفة محمدفرع مرتفعات صحمبتول محمود علي اللواتي

فرع صورسالم محمد سالم العريميفرع الهيالفاطمه راشد عبدالله الكلبانيفرع فرقمحمد سالم ناصر المغيريفرع الخضراءسالم محمد فاضل القرينيجوزيف زسولتفرع الغبرة

فرع األشخرةخميس سعيد خميس الجعفريفرع الدريزإ. س. المعمريفرع سمائلع. م. العامريفرع صحارعبدالله شنين   راشد المقباليعفاف محمد سليمانفرع دوار العذيبة

راية محمد عبد الله فرع الغبرة
الشذاني

فرع جعالن بني بو عليحمد خميس محمد السعديفرع ينقلس. س. العلويفرع إزكيع.م. الحضرميفرع البدايةمصبح علي سليمان القريني

فرع جعالن بني بو عليعائشة حمد عبدالله السعديفرع عبري الجبيلغاوية سالم سعيد العلويفرع سمائلس. س. الرحبيفرع فلج القبائلعبدالله ضحي سلطان الجابريس. ك. باالجوبالفرع المستشفى السلطاني

أحمد علي عبدالله فرع دوار العذيبة
البلوشي

فرع صور الشريةالمظفر سالم عبداللهفرع الهيالمزنة خليفة سالم الشهوميفرع إزكيع. ع. العوفيفرع شناصسعيد خميس عبيد المزروعي

فرع الكاملعلي سالم مطر العلويفرع عبري الجبيلآمنة محمد سالم الجابريفرع شافعأحمد راشد حمد المرهوبيفرع الخابورةطالب خميس عبيد الحوسنيميا علي مياحي البلوشيفرع قريات

فرع صور الشريةخديجة عوض نصيب العلويفرع الهياله.ع. الكلبانيفرع إزكيورثة م. س. الرياميفرع شناصيوسف حمد علي الكندياله بخش الله بخش جموكفرع العامرات

فرع صورساجد نعيم أكبرفرع الدهاريزرامس مسلم بخيت كشوبفرع فنجاءخالد سالم خلفان السيابيفرع صحارجعفر مهدي إبراهيم المداحناصر محمد غانم الراحبيفرع دوار العذيبة

فرع صورمحمد سهيل أنورفرع صاللة شارع 23 يوليوحسن سليم عبد الكريم بيت سليمفرع لزغمحمد يوسف سيف السيابيفرع البدايةعبدالله سالم خميس الخروصيخالد مسعود صالحفرع دوار العذيبة

فرع صور الشريةبشارة جمعة خميس الغيالنيفرع صاللة شارع 23 يوليوناراسيما سوامول تيرومانيفرع لزغب. ع. الرحبيفرع سوق صحارسليم خميس المقباليسالم خلفان سالمفرع العامرات

فرع صوروليد حمد محمدفرع طاقةسعيد محمد عامر المعشنيفرع سمائلم. ع. الرواحيفرع شناصسلطان ماجد خلفان الزعابيفرجيس روكيفرع بوشر

فرع صور الشريةسالم حمود عامر الطالعيفرع صاللة الصناعيةجواد حسن جابر راشدفرع قلعة العوامرع. م. العامريفرع الخابورةحليمة عبدالله خميس الحوسنيعلي هاشل علي الحسنيفرع الغبرة

طاهرة حمود إبراهيم فرع بوشر
الزدجالي

فرع الكاملسعاد عبدالله خميس الراشديفرع عوقدينالله رياض الفرحانفرع سمائلعبدالرحمن سعيد الصارميفرع صحارمحمد سالم عبدالله العمبوري

جوائز حساب المزيونة لألطفال - 100 ر.ع
فرع نزوىي. س. الغافريفرع بطحاء هاللفاطمة محمد خميس العجميفرع الوشيلالمعتصم محمد الهنائيفرع العوابيمحمد أحمد ناصر المعمريفرع إزكير. ع. العامري

 فرع مدينة السلطانأميرة علي خميس العلوي
قابوس

فرع الكورنيشمي حسنين محمد اللواتيفرع المضيربأحمد ناصر حمود الحجريفرع صحارالريم خليفةفرع الغشبالعنود مرهون سالم الغفري

فرع الموالحبدور فيصل خلفان الغماريفرع قرياتنوف سيف سعيد النايريفرع المحجسالم سليمان عبد الله الناعبيفرع قلعة العوامرب. س. الرياميفرع الثرمدتركي فيصل سعيد القريني

فرع رويالحسن عبد المنعم الذهبفرع العامراتتمارا محمد سعيد البلوشيفرع بهالءمحمد سليمان سعيد الهنائيفرع صور العفيةأدهب وليد سعيد العلويفرع الكاملحميد راشد محمد الراسبي

فرع الخوضهالل بدر هالل البوسعيديفرع شناصدانه أحمد ناصر صالحفرع الرستاقتسنيم عبيد عبد الله الرياميفرع المحجليان سعود حمد الناعبيفرع منحيسرا عبيد عبدالله الوهيبي

 فرع جعالن بني بو عليسالمة جمعة حمد السعديفرع بركاءح. ع. البوسعيديفرع صور العفيةنجود خميس محمد المحجريفرع الدهاريزعبد الرحمن سالم مسلم المعشنيفرع شافعالغيداء علي خليفة الكلباني
الجديد

فرع إزكيا. س. السليميفرع كورنيش صحمف. ي. العبد السالمفرع بوشرتالين وائل محمد الصالحفرع سمائلح. ب. البطاشيفرع الوطيةسالم يوسف سالم عبد الله

فرع سفالة إبراءسليم ناصر سالم الحارثيفرع الرستاقمراح المور سالم المقباليفرع مرفع دارسعبد الله علي سليمان البحريفرع فلج القبائلمريم علي راشد الكنديفرع العامراتليان خالد سعيد سالم السعدي

جائزة يوم الميالد - 100 ر.ع
فرع العامراتسميحة حمد سعيد الصبحيفرع سوق بهالءرتاج حمدان حمد القصابيفرع إزكيي. س. الرواحيفرع ميناء الفحلرؤى أحمد محمد عبد اللهفرع البدايةسالم سعيد نبهان الحوسني

فرع لوىفاطمة خلف سعيد المعمريفرع الملدةيمنى سلطان عليفرع الرستاقهدى عامر صالح الذهليفرع صور الشريةد. خ. الداووديفرع فلج القبائلمهره خليفه سلطان الجابري

جوائز حساب شبابي - 100 ر.ع
فرع الغبرةسيف راشد سيف الرزيقيفرع بديةصغير سليم علي الوهيبيفرع الخابورةعمران سعيد جمعة خرباشفرع الحي التجاريأحمد محمد علي اللواتيفرع الخوضجهاد محمد رمضان البلوشي

 فرع جامعة السلطانعبد الله أحمد محمد البلوشيفرع فلج القبائلأحمد سعيد محمد الجابريفرع بركاءغ. س. المالكي
قابوس

فرع الخوضمحمد موسى عبد الله البلوشيفرع بوشرطيف حبيب عبد الله الخصيبي

فرع سوق عبريمازن مسعود خليفة الرياميفرع المعبيلة الجنوبيةقيس يعقوب سعيد البوصافيفرع البريميسالم عبد الله محمد المنذريفرع الخوضمحمد ناصر سالم اللمكيفرع سوق عبريعلي مرهون علي المقبالي

 فرع جامعة السلطانعبد الملك سيف محمد الطائي
قابوس

فرع لوىعبد الله خليفة علي الريسيفرع سوق بركاءم. ز. محمودفرع بهالءمريم سعيد المر الناعبيفرع السيبقصي مبارك عبدالله العامري

فرع عبري الجبيلزايد سلطان محمد العلويفرع وادي الكبيرحسن عبد الزهرة حسن اللواتيفرع بديةأحمد سعيد الرزيقيفرع روي الشارع الرئيسييحيى مبارك سالم الجابريفرع العامراتأسامة ناصر عبدالرسول الزدجالي

فرع إزكيب. م. الرواحيفرع الهيالحمد علي سيف الكلبانيفرع منحزكريا علي خميس الحاجيفرع األشخرةسالم خميس سليم الجعفريفرع المعبيلة الجنوبيةسالمة يعقوب سعيد الرحبي

فرع مرفع دارسعبد الله علي محمد الجاموديفرع الخضراءأماني سلطان طالب السعديفرع مصيرةيونس مبروك سليم الوهيبيفرع لوىفاطمة عبداألمير هاشم العجميفرع سمائلخالد خلفان ثابت الجابري

 فرع العذيبة شارع 18محمد ماجد المحروقيفرع برج الصحوةمروان ربيع خميس الشكيليفرع صورمحمد راشد خميس الغدانيفرع بركاءب. ع. البحري
نوفمبر

فرع إزكيم. س. الغاوي

فرع الخوضاالجنان خالد خميس العامريفرع الرسيلم. أ. النبهانيفرع الوشيلمازن صقر سيف الكيوميفرع سيتي سنترو. م. صادقفرع سمد الشأنجمعة مسعود جمعة العامري

 فرع البريمي الشارعموزة راشد عامر الشبلي
الرئيسي

فرع العوابيزوينه سعيد خميس اليعربيفرع رويعفراء وارث سعيد السليمانيفرع الرميسموسى جمعة سعيد السيابيفرع منحناصر سعود سالم العبدلي

جوائز حساب زينة للمرأة - 1٫500 ر.ع
فرع مسقطأ. ح. البوسعيديفرع فنجاءتقية علي حارب السيابيفرع مرتفعات صحمشيخة خرباش الشيديفرع جبروةجول أفروال سعيدول رحمانفرع الرستاقم. س. الفجراني

فرع القرمكوثر زايد خميس العنقوديفرع القرمليلى مصطفى سليمفرع الخوضعائشة إبراهيم عبد الرحمن البلوشيفرع سمد الشأنفايقة عامر سعيد الحبسيفرع الكورنيشنيتا باريش سامبات

 فرع الحرس السلطانيلينا حسام يوسففرع رويمريم عبد الله الخليليفرع برج الصحوةشريفة علي موسى الطائيفرع الخوضموزة هالل حمود المنجي
العماني

فرع صاللة شارع 23 يوليوغادة عمر عبد العزيز الرواس

جوائز حساب تحويل الراتب - 5٠٠ ر.ع لمدة عام كامل )للرواتب التي تقل عن ١٬٠٠٠ ر.ع(
 فرع مدينة السلطانكريشنامورثي أوجيفيناثانفرع الغشبيحيى مسلم سالم المنذري

قابوس
فرع سوق بركاءو. ث. البدريفرع الدقمحنان إبراهيم كاملفرع الموالحعلي خميس مهنا السعدي

فرع مرتفعات صحمحسين عبد الله محمد السعيديفرع الحي التجاريكينغزلي جوس بوفاسفرع إزكيأ. م. الرواحيفرع الرستاقخميس سلمان الهطاليفرع بيت حطاطعامر خميس عامر المبسلي

فرع منحعبد الرحمن حمدان الهديفيفرع الخضراءمبارك عبد الله مبارك المشيفريفرع شناصخليفة سالم سويدان المقباليفرع البدايةأحمد ناصر محمد الصالحيفرع سوق بركاءد. ح. اليحمدي

جوائز حساب تحويل الراتب - 5٠٠ ر.ع لمدة عام كامل )للرواتب التي تزيد عن ١٬٠٠٠ ر.ع(
فرع مرتفعات صحمعبيد سعيد سيف البريكيفرع صحاربشرى محمد سعيد المعمريفرع المكتب الرئيسيه. م. اللواتيفرع الخضراءهاجر سالم محمد الراجحيفرع الموجعبد الله راشد عيسى اإلسماعيلي

فرع القرمسليم سعيد ناصر الوهيبيفرع الحمراءعزيزة خميس سالم الخاطريفرع عبري الجبيلسالم محمد سعيد المعمريفرع صور الشريةعليا خميس مبارك العريميفرع الرستاقسالم خلفان مرهون اللمكي

فرع عبري الجبيلإيمان سعيد حمود الخليليفرع جعالن بني بو عليوفاء سالم علي السنيديفرع سيتي سنتركرم سلمان خالدفرع عبري العراقيحليمة خميس عديل العبريفرع الحي التجاري جنوبسهيل أنجم رافي

جوائز الجوهر لألعمال المصرفية الحصرية  - 5,000 ر.ع
فرع فلج القبائلسالم عمر محمد المعمريفرع ميناء الفحلي. ر. الحوسنيفرع السيبحمد سعيد خلفان العامريفرع سوق بهالءعلي سالم خلفان الهطاليفرع الخوضعهود علي محمد الـشيدي

فرع لوىعلي سعيد خزام المعمريفرع سوق عبريمحمد سالم حمد المجرفيفرع صحارناصر راشد عبد الله الناعبيفرع الموالحهالل محمد حمد المياحيفرع مصيرةراشد سالم حميد الغزالي

فرع رويع. ع. الرئيسيفرع لوىفيصل سعيد راشد المقباليفرع الحي التجاري جنوبطارق حبيب محسن اللواتيفرع الهيالخ. س. الكلبانيفرع فرق الصناعيةي. ه. الكندي

فرع الصاروجع. ع. اللواتيفرع رويا. خ. العامريفرع جبروةجيمس جيفري جياسيالنفرع عبري الجبيلس. ع. القتبيفرع الخوضهيام سعيد موسى الميمني

 فرع مدينة السلطانناصر سليمان ناصر العزريفرع ميناء الفحلا. هيرنافرع جبروةمرتضى تقي عبد الله القبطانفرع دوار العذيبةحمود سلطان حمود العزري
قابوس

فرع بركاءم. ع. الصبحي

جوائز أصالة لألعمال المصرفية المميزة - 25٫000 ر.ع
 فرع جامعة السلطانل. م. العنقوديفرع الغبرةس. م. المزروعي

قابوس
فرع فرقبدر هالل زاهر البوسعيديفرع المكتب الرئيسيخ. ه. الخليليفرع فرق الصناعيةي. ه. الكندي

 فرع مدينة السلطانس. س. الرواحيفرع الرسيلم. م. النهديفرع سوق بركاءط. ج. اليحيائيفرع مسقطح. أ. الرئسي
قابوس

 فرع جامعة السلطانم. س. الهنائي
قابوس


