
ر.ع

مجموع الجوائز أكثر من

مكانكم محفوظ

جوائز حساب شبابي - 100 ر.ع

جوائز يوم الميالد لحساب االطفال - 100 ر.ع

تهانينا
 للفائزين بجوائز المزيونة

لنهاية العام
الجائزة الكبرى لنهاية العام - 250٫000 ر.ع

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

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

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

جوائز الجوهر لألعمال المصرفية الحصرية لنهاية 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 لنهاية العام - 5,000 ر.ع

الزهراء الكلباني
فرع الهيال

خالد القطيتي
فرع الخابورة

م. النقبي
فرع سوق صحار

عمر الكندي
فرع فرق

محمد البوسعيدي
فرع فرق

راكان البلوشي
فرع سوق بركاء

ضئي الراشدي
فرع الخوض

ثامر المسكري
فرع صور الشرية

ليان العوضي
فرع الخضراء

ف. العيسائى
فرع سوق صحار

ح. مصطفى 
فرع الحي التجاري جنوب

أ. النبهاني
فرع بهالء

مالك الحاتمي
فرع جامعة السلطان قابوس

نوف الرواس
فرع جامعة السلطان قابوس

ميثم الجابري
فرع بوشر

محمد التوبي
فرع الخوير

داوود النعماني
فرع إبراء

هزاع العلوي
فرع ينقل

مازن المعمري
فرع مرتفعات عبري

منذر الدوحاني
فرع بركاء

أحمد أمبو سعيدي
فرع نزوى

راشد العاصمي
فرع العذيبة شارع 18 نوفمبر

داود الخروصي
فرع جامعة السلطان قابوس

محمد البلوشي
فرع الخوض

م. الريامي
فرع السيب

ب . بوليانكودان
فرع برج الصحوة

علي التمتمي
فرع قريات

نصر القصايي
فرع بوشر

م. الناصري
فرع دار األوبرا السلطانية

أ. البلوشي
فرع دار األوبرا السلطانية

س. الريامي
فرع مسقط

أ. أمين
فرع بيت حطاط

أ. البلوشي
فرع الرميس

إبراهيم الشعيلي
فرع أدم

ت. الحراصي
فرع سمائل

محمد البادي
فرع مرتفعات صحم

ريم العبري
فرع الحمراء

شيماء المعمري
فرع الوشيل

إبراهيم اللمكي
فرع الرستاق

بسام الديغيشي
فرع سوق بركاء

عبدالله الشكيلي
فرع الحمراء

ليان السعدي
فرع العامرات

سلمى بيت خميس
فرع الدهاريز

حياة الفارسي
فرع مدينة السلطان قابوس

سيف الحوسني
فرع الخابورة

سعيد السعدي
فرع الملدة

زاهر الحضرمي
فرع نخل

حميد الناصري
فرع عبري الجبيل

عبد الله سليم
فرع سناو

باسم المنجي
فرع العامرات

محمد الشيذاني
فرع جامعة السلطان قابوس

سيف الرزيقي
فرع الغبرة

راشد المعمري
فرع مرتفعات صحم

س. البلوشي
فرع الخضراء

سعيد الفارسي
فرع بركاء

طارق المقباليي
فرع الوشيل

محمد الشكيلي
فرع سوق بهالء

سلطان الشكيلي
فرع بهالء

س. العامري
فرع إزكي

ر. السبتي
فرع فنجاء

حمير المعمري
فرع عبري الجبيل

عادل البلوشي
فرع عبري العراقي

خليل بني عربه
فرع وادي الطائين

شهد الحضرمي
فرع نخل

عدي المعولي
فرع سوق بركاء

خالد البادي
فرع الخابورة

آية الشهيمي
فرع وادي الطائين

الريم العيسائي
فرع البريمي

تالين الجابري
فرع الخوير

عبدالله الخروصي
فرع العوابي

الوفاء المخيني
فرع صور الشرية

جواد الحاتمي
فرع الغشب

أ. المندري
فرع بركة الموز

جهاد البلوشي
فرع الخوض

علي الراجحي
فرع جعالن بني بو حسن

محمد البرطماني
فرع إزكي

إبراهيم اللويهي
فرع الغشب

مرام الحارثي
فرع الموج

سيف المقبالي
فرع الملدة

حمد الهدابي
فرع بطحاء هالل

س. الحارثي
فرع فنجاء

سلطان الشكيلي
فرع الغشب

طارق الشحي
فرع دباء البيعة

أحمد الكعبي
فرع البريمي

سالم الشحري
فرع صاللة شارع 23 يوليو

سالم بخيت
فرع صاللة شارع 23 يوليو

سعيد الغيالني
فرع بدية

حمود البوسعيدي
فرع إبراء

سليمة الكاسبي
فرع جعالن بني بو علي

سالم السلطي
فرع صور

و. الراشدي
فرع إزكي

صالح الزعابي
فرع شناص

محمد الغنبوصي
فرع جعالن بني بو علي

غزال القريني
فرع البداية

الجلندى الفليتي
فرع سوق بركاء

عمر العبري
فرع شناص

عمار الكلباني
فرع الموالح

مصعب الحسيني
فرع الخوير

هبة الصابري
فرع سيتي سنتر

سليمان البلوشي
فرع لوى

أسعد البحري
فرع المعبيلة الصناعية

ميريانا بهجت 
فرع بوشر

زهير البلوشي
فرع المعبيلة الصناعية

نبيل الجابري
فرع نخل

جنات البدري
فرع بطحاء هالل

علي الكلباني
فرع عبري العراقي

ميساء الحراصي
فرع مركز البهجة

معتصم الغالني
فرع الوشيل

أروى المسلمي
فرع سناو

مناسك األخزمي
فرع قريات

طارق المنوري
فرع المصنعة

حور العميري
فرع كورنيش صحم

سارة الحوسني
فرع فلج القبائل

تركي المنوري
فرع المصنعة

الهيثم السلطاني
فرع أدم

فيصل أحمد
فرع الخوير 33

فاطمة العمري
فرع سدح

عمار أحمد خان 
فرع روي الشارع الرئيسي

بيان البحري
فرع نخل

ريا الخنشاشي
فرع مرتفعات صحم

عبد الله الرقيشي
فرع سيتي سنتر

سلمان الهاشمي
فرع الكامل

علي البدواوي
فرع شناص

أمجاد الحراصي
فرع نخل

زهران الربيعي
فرع جامعة السلطان قابوس

عمر الجنيبي
فرع ينقل

سعيد الوشاحي
فرع شناص

حنان الفارسي
فرع السيب

حمد الجنيبي
فرع جعالن بني بو علي

علي جعبوب
فرع السعادة
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ك. العامري
فرع السيب

أحمد جمال 
فرع فلج القبائل

أ. السعدي
فرع المصنعة

ن. الحبسي
فرع سمد الشأن

مصطفى ش.
فرع المعبيلة الصناعية

بدرية المعمري
فرع السويق

أ. البلوشي
فرع المصنعة

ن. مرتضى
فرع القرم

س. الهاشمي
فرع البريمي

هالل العريمي
فرع مصيرة

سالم الحجري
فرع المعبيلة الجنوبية

فتحي الحبسي
فرع العامرات

محمد عبد الباسط
فرع غالء الصناعية

علي الريامي
فرع بيت الريم

عبدالله العزري
فرع سناو

وفاء الجابري
فرع العامرات

طالب الوهيبي
فرع جامعة السلطان قابوس

هـدى الراشدي
فرع سناو

فرحان شاه
فرع بدية

هيثم أحمد
فرع السعادة

مالك الجابري
فرع شناص

حنان الناصري
فرع سوق عبري

ليجو بيجي
فرع روي الشارع الرئيسي

حمد الشحي
فرع الخوير 33

براتيك كروبالي 
فرع دوار العذيبة

رباب حامد 
فرع صاللة شارع 23 يوليو

ك. الالهوري
فرع سوق صحار

محمد المهري
فرع سمد الشأن

لطيفة الكندي 
فرع فلج القبائل

أمنة العجمي
فرع مرتفعات صحم

محمد ساوود
فرع افينيوز مول

محمود الهنائي
فرع فلج القبائل

جعفر صادق 
فرع فلج القبائل

سالم الهنائي
فرع بهالء

عبدالله الصوافي
فرع المحج

خالد السعدي
فرع المصنعة

س. أبهي 
فرع سوق صحار

بهية الغافري
فرع الدريز

زاهر الصبحي
فرع بركاء

عبدالله العجمي
فرع صحار

رانجان كومار
فرع فلج القبائل

صديق رحمن
فرع عوقدين

بثينة المحروقي
فرع أدم

يونس الهاشمي
فرع جامعة السلطان قابوس

م. الـتوبي
فرع إزكي

هالل الهاشمي
فرع بركاء

مرهونة الرواحي
فرع نخل

مريم الرواحي
فرع الخابورة

شمسة الجابري
فرع الخوير 33

أ. الـلواتي
فرع الحي التجاري

موزة الهنائي
فرع مركز البهجة

أصيلة العبري
فرع الحمراء

مايلي ديليما 
فرع عوقدين

شيخة السعدي
فرع المصنعة

ف. البلوشي
فرع الصاروج

كوثر الرقادي
فرع األنصب

ف. الظاهري
فرع سوق صحار

رواية الريامي
فرع الحمراء

ر. السيابي
فرع وادي الكبير

راوية خصيف 
فرع مرتفعات صحم

م. العلوي
فرع ينقل


