
مكانكم محفوظ

جوائز حساب شبابي - 100 ر.ع

جوائز يوم الميالد لحساب االطفال - 100 ر.ع

مجموع الجوائز أكثر من

ر.ع 
تهانينا

للفائزين بجوائز المزيونة
لمنتصف العام

الجائزة الكبرى لمنتصف العام - 250٫000 ر.ع

أصالة لألعمال المصرفية المميزة - الجوائز الخاصة لمنتصف العام  - 50٫000 ر.ع

جوائز أصالة لألعمال المصرفية المميزة - 25٫000 ر.ع

الجوهر لألعمال المصرفية الحصرية - الجوائز الخاصة لمنتصف العام  - 25٫000 ر.ع

جوائز الجوهر لألعمال المصرفية الحصرية لمنتصف العام - 15,000 ر.ع

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

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

جوائز حساب زينة للمرأة - 1٫500 ر.ع

جوائز حساب األطفال - 100 ر.ع

جوائز المحافظات لمنتصف العام - 5,000 ر.ع

دانة الحمراشدي
فرع الرستاق

بدار البارحي
فرع البداية

م. اللواتي
فرع الكورنيش

بشير العميري
فرع سيتي سنتر

لؤي الحمادي
فرع المصنعة

أيان د.
األعمال المصرفية الخاصة وإدارة الثروات

زوينة الكندي
فرع مرفع دارس

مأمون الحضرمي
فرع نخل

خالد الراسبي
فرع جعالن بني بو علي

سالم البيماني
فرع الخوض

عادل م. ع.
فرع الحي التجاري

عادل ج.
فرع الموالح

أبتهال العيسري
فرع األنصب

محمد البلوشي
فرع الحي التجاري

سالم الجعفري
فرع األشخرة

عبد الحكيم الريامي
فرع إزكي

محمد العبري
فرع الوشيل

عبدالله المجيني
فرع سوق بهالء

عبدالله السعيدي
فرع الخابورة

يوسف الشعيلي
فرع منح

محمد المطرافي
فرع مرباط

محمد االسماعيلي
فرع فرق الصناعية

محمد الداودي
فرع جامعة السلطان قابوس

سالم الحكماني
فرع المعبيلة الجنوبية

سلطان المعمري
فرع السيب

مختار أحمد
فرع السيب

صفية الشبيبي
فرع دوار العذيبة

سيد وسيم
فرع غالء

سيف الوهبي
فرع مدينة السلطان قابوس

تجمل إقبال
فرع الخوير

زكية  الهنائي
فرع وادي الكبير

ط. البلوشي
فرع جبروة

حمد محمد
فرع العذيبة شارع 18 نوفمبر

الحارث المعمري
فرع كورنيش صحم

سالم ال ابراهيم
فرع عوقدين

البدور العدوي
فرع جامعة السلطان قابوس

هزاع الشحي
فرع الخابورة

زوينة الكندي
فرع مرفع دارس

م. الحضرمي
فرع سمائل

ناصر العوفي
فرع الرستاق

تركي الزيدي
فرع ينقل

نوف المعمري
فرع الهيال

أزهار المنذري
فرع مرتفعات عبري

زمزم السعدي
فرع روي

محمد مظفر
فرع صور

إبراهيم البلوشي
فرع الحرس السلطاني العماني

خالد حمد
فرع العوابي

رجاء الهنائي
فرع سوق بهالء

محمد  فاضل 
فرح محوت

سيف البلوشي
فرع جامعة السلطان قابوس

ح. النبهاني
فرع سمائل

سندس الرواحي
فرع الموالح

إ. البلوشي
فرع شناص

سيف السناني
فرع مرتفعات صحم

ع. المعمري
فرع الرستاق

طالب البلوشي
فرع الثرمد

احمد الحديدي
فرع فرق

صالح العبري
فرع الحمراء

س. السيابي
فرع سمائل

خورام زمان
فرع لزغ

محمود اليعقوبي
فرع مرتفعات عبري

سامية الفارسي
فرع ينقل

الوسن الهنائي
فرع المعبيلة الصناعية

مرتضى العبري
فرع العوابي

رؤى الحضرمي
فرع الحي التجاري

الحجاج العمري
فرع شافع

طه الشحي
فرع الخضراء

براء سعيد
فرع دوار العذيبة

خميس البلوشي
فرع قريات

سميحة الصبحي
فرع العامرات

يقين السيابي
فرع سيتي سنتر

مهرة الرحبي
فرع فنجاء

يعرب البطاشي
فرع قريات

عبد العزيز عبد الله
فرع الملدة

وليد الشحري
فرع طاقة

محمد البلوشي
فرع الخوض

مهند الزكواني
فرع جامعة السلطان قابوس

سيف الخاطري
فرع الوشيل

مروان الرزيقي
فرع بدية

ناصر السيابي
فرع جامعة السلطان قابوس

سجى الوهيبي
فرع الحرس السلطاني العماني

فاطمة  الخنزوري
فرع الخوض

أمل البادي
فرع البريمي الشارع الرئيسي

علي السعدي
فرع دباء البيعة

اجاي شارما
فرع السعادة

ز.  أحمد 
فرع صاللة شارع 23 يوليو

عبد الرحبي
فرع سمد الشأن

مريم الحبسي
فرع إبراء

فاطمة المشرفي
فرع صور الشرية

سالم السنيدي
فرع جعالن بني بو علي

عبد العزيز الراسبي
فرع الكامل

خالد الرسبي
فرع جعالن بني بو علي

الريم المقبالي
فرع صحار

مصبح الحسيني
فرع الخوير

ناصر اليعربي
فرع الرستاق

أروى المقبالي
فرع صحار

علي الحضرمي
فرع مركز البهجة

ريم الصالح
فرع الغشب

ميران عبد الرسول
فرع السيب

خالد الجعفري
فرع األشخرة

أبرار الرواحي
فرع إزكي

سالم أوالد ثاني
فرع بركة الموز

سعود العريمي
فرع جعالن بني بو علي الجديد

نوف العريمي
فرع صور الشرية

سارة الشحي
فرع دباء البيعة

راشد الفالحي
فرع إبراء

حمد العلوي
فرع لوى

شذى الرحبي
فرع فنجاء

مرام البلوشي
فرع جامعة السلطان قابوس

ح. اليحيائي
فرع سوق بهالء

زهد الفارسي
فرع فنجاء

دانة الصواعي
فرع جعالن بني بو حسن

ليث الصبحي
فرع نخل

ريتاج الناعبي
فرع العامرات

شهاب الفارسي
فرع سوق بركاء

فاطمة العريمي
فرع ميناء الفحل

خالد السكيتي
فرع عبري العراقي

عاصم الرواحي
فرع المضيبي

و. الحضرمي
فرع سمائل

األزهر العبري
فرع الحمراء

ع. الربخي
فرع سوق بهالء

مؤيد البلوشي
فرع الموالح

عبد العزيز سالم
فرع البداية

دعاء المعادي
فرع دوار العذيبة

ج. الصقري
فرع مرفع دارس

شيماء الناصري
فرع الدريز

أزهر الفارسي
فرع نخل

ناصر الجابري
فرع فلج القبائل

سلطان البداعي
فرع البداية

محمد المعمري
فرع الهيال
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كونديارا سوجايا
فرع الخوير

منيرة البلوشي
فرع الخوير 33

أ. المعلم
فرع صاللة شارع 23 يوليو

يوسف الهطالي
فرع المعبيلة الشمالية

ناصر التمتمي
فرع قريات

س. المعمري
فرع شناص

ا. الوضاحى
فرع السيب

مصطفى اللواتي
فرع روي

منصور  العامري
فرع الشركات

رحمة الوضاحى
فرع شاطئ القرم

محمد إسحاق
فرع روي

ط. الخياري
فرع الرستاق

عبدالله الجابري
فرع جامعة السلطان قابوس

ح. العامري
فرع صور

م. الفهدى
فرع روي

موسى الريامي
فرع جامعة السلطان قابوس

محفوظة الشبلي
فرع الطريف

فرانسيس ديسينو
فرع صحار

ف. الحجري
فرع الغبرة

محمد الحوسني
فرع جامعة السلطان قابوس

سلطان الحضرمي
فرع مسقط

عالء الحسني
فرع الخوض

عماد الصاكوت
فرع صور العفية

علي الحوسني
فرع المكتب الرئيسي

فيشال جوينكا
فرع بيت حطاط

خميس المشرفي
فرع صور الشرية

ورثة  سالم
فرع الدريز

علي الحمودة
فرع جعالن بني بو علي

زوينة الهاشمي
فرع بهالء

مارك جرين
فرع واحة المعرفة

سماح خ.
فرع الخضراء

خميس العيسائي
فرع صحار

أسماء الحبسي
فرع سناو

محمد الرحبي
فرع العامرات

مسعود الجمودي
فرع بركة الموز

سدير كوناث
فرع المعبيلة الصناعية

جيتندرا الدهي
مركز خدمات صحار

عامر المعشني
فرع طاقة

هزاع العيسائي
فرع ينقل

مصطفى التمتمي
فرع بركة الموز

اليمامة الجهوري
فرع البداية

أسماء البادي
فرع البريمي الشارع الرئيسي

بشرى البلوشي
فرع صور الشرية

عزيز السعدي
فرع السويق

طارق العويسى
فرع سوق بركاء

سامي الوهيبي
فرع فرق

سجى الفارسي
فرع صور العفية

عائشة الحبسي
فرع الخوير

همسة سعيد
فرع الصاروج

أ. الرواحي
فرع سمائل

حنان االزكوي
فرع جامعة السلطان قابوس

ز. المنذري
فرع الرستاق

ح. الشريقي
فرع مرفع دارس

صباح الغافري
فرع الملدة

ه. الوهيبي
فرع مسقط

هناء احمد
فرع مرباط

ل. البدري
فرع بركاء

أمل  الزعابي
فرع الخوير 33

مريم العجمي
فرع لوى

زيانة الحراصي
فرع الغشب

الهام شهباز
فرع صاللة شارع 23 يوليو


