
جوائز أصالة لألعمال المصرفية المميزة - ٢٥٫000 ر.ع

الجائزة الكبرى الشهرية - ٥0٫000 ر.ع

جوائز الجوهر لألعمال المصرفية الحصرية  - ٥٫000 ر.ع

جوائز الجوهر لتحويل الراتب - ٥00 ر.ع لمدة عام كامل )مخصصة للرواتب التي تزيد عن 1,000 ر.ع(

جوائز تحويل الراتب  - ٥00 ر.ع لمدة عام كامل )مخصصة للرواتب بين ٥00 ر.ع. - ٩٩٩ ر.ع(

جوائز حساب زينة للمرأة - 1٫000 ر.ع

جوائز حساب شبابي - 100 ر.ع

جوائز المحافظات - ٥00 ر.ع

جوائز حساب األطفال - 100 ر.ع

سعود الحسني
فرع شاطئ القرم

حمد التوبي
فرع الخوير 33

أ. حسن
فرع الثرمد

م. الفهدى
فرع روي

ز. اللواتي
فرع روي

ر. الهطالي
فرع نخل

ميمونة المغيري
فرع مدينة السلطان قابوس

أ. العامري
فرع السيب

ت. عبد الله
فرع القرم

أحمد المعمري
فرع لوى

جمال عبد الرزاق
فرع ميناء الفحل

أ. سالم
فرع عبري الجبيل

استقامة مسلم
فرع السيب

شيخان زاهر
فرع المعبيلة الجنوبية

ناصر حمد
فرع الحرس السلطاني العماني

سالم مهاد
فرع طاقة

سامي محمد
فرع برج الصحوة

ز. حمدان
فرع السويق

س. علي
فرع السويق

خلفان خميس
فرع السيب

أنفال سعيد
فرع المحج

أ. زايد
فرع المصنعة

عبد الرحمن راشد
فرع غال

محمد فاروق
فرع المعبيلة الجنوبية

سعود عبد الرحمن
فرع شناص

خليفة سعيد
فرع األشخرة

جميل خميس
فرع سناو

محمد معن الدين
فرع دوار العذيبة

تجمل عبد الكريم 
مركز خدمات صاللة الصناعية

محمد سعيد
فرع الخوض

زوينة سعيد
فرع البداية

أحمد حمود
فرع سمائل

ن. محمد
فرع الخوض

ك. عيسى
فرع قريات

سلطان مهنا
فرع الموالح

سيف سليمان
فرع روي

نوار عبدالله
فرع الخوير

خزام حمود
فرع البريمي

أ. محمد
فرع عبري الجبيل

سليمان سالم
فرع روي

مؤيد أحمد
فرع إبراء

سعيد سعود
فرع سيتي سنتر

محمد خلفان
فرع شناص

أ. عبد الرحمن
فرع سوق بركاء

محمد صالح
فرع الخوض

ح. ابراهيم
فرع بطحاء هالل

زيد موسى
فرع جبروه

وائل عبدالله
فرع بهالء

سالم علي
فرع لوى

تركي سعيد
فرع قلعة العوامر

بلقيس عبدالله
فرع الدهاريز

راغب علي
فرع دار األوبرا السلطانية

سالم عبد الله
فرح محوت

صالح مرهون
فرع السيب

محمود خليفة
فرح محوت

خالد بشار
فرع قريات

محمد حمدون
فرع مصيرة

كامل ناصر
فرع مركز البهجة

طارق سعيد
فرع روي الشارع الرئيسي

فيصل بدر
فرع جامعة السلطان قابوس

محمود خلف
فرع نزوى

ر. البوسعيدي
فرع مدينة السلطان قابوس

بيان سعيد
فرع فرق الصناعية

أبها عامر
فرع قريات

عمر راشد
فرع شناص

ابراهيم سليمان
فرع نزوى

ايمان محمد
فرع عوقدين

مالك سيف
فرع بطحاء هالل

فيصل عقيل
فرع جبروه

سمر عامر
فرع المعبيلة الجنوبية

س. رشيد
فرع نخل

الوليد خالد
فرع جامعة السلطان قابوس

شريفة ناصر
فرع السيب

مازن سيف
فرع الحمراء

محمد حمد
فرع المضيبي

محمد أحمد
فرع إزكي

باسل خميس
فرع الحمراء

شهد ربيعة
فرع الموج

ك. عبد الله
فرع الدريز

عبدالله أحمد
فرع الخوير 33

المهند سالم
فرع أدم

عبدالله أحمد
فرع قريات

س. خاصب
فرع السويق

محمد راشد
فرع البريمي الشارع الرئيسي

أ. سالم
فرع ضنك

عيسى خليفة
فرع بركة الموز

أ. سلطان
فرع الدريز

عبد الرحمن خميس
فرع المعبيلة الشمالية

وليد سعيد
فرع سوق صحار

أ. سالم
فرع بطحاء هالل

محمد خميس
فرع فلج القبائل

سراج باخش
فرع الموج

علي خلفان
فرع سناو

سعيد علي
فرع قريات

محمد عبد الله
فرع سمائل

جواهر عامر
فرع سوق بهالء

منير طالب
فرع فنجاء

ح. راشد
فرع المصنعة

م. جمعة
فرع بركاء

محمد سعيد
فرع صحار

الماجد سالم
فرع سوق بهالء

محمد عامر
فرع منح

مصطفى عبد الفتاح
فرع الخوير

ح. سليمان
فرع الغشب

ب. صالح
فرع الملدة

ح. حمدان
فرع الغشب

عمر عبدالله
فرع سيتي سنتر

أحمد عادل
فرع الخوير

حسين موفق
فرع صحار

ياسر سلطان
فرح محوت

األزهر خلف
فرع منح

هيثم مطر
فرع فرق الصناعية

عائشة سالم
فرع المعبيلة الشمالية

محمد مسلم
فرع مرباط

ح. محمد
فرع ضنك

محمد خليفة
فرع جعالن بني بو علي الجديد

بلعرب حمود
فرع المعبيلة الجنوبية

محمد سعيد
فرع برج الصحوة

محمد أحمد
فرع نخل

عبدالله سيف
فرع الخوض

عبد الرحمن
فرع محضة

محمد حامد
فرع سوق عبري

محمد هالل
فرع غال

مروان ناجي
فرع سمد الشأن

منال طالب
فرع بهالء

بيان خميس
فرع ميناء الفحل

نبراس أحمد
فرع الغبرة

سالم حمدان
فرع األشخرة

محمد راشد
فرع ينقل

فّي يوسف
فرع المعبيلة الجنوبية

عماد خلفان
فرع وادي الطائين

أ. حامد
فرع الثرمد

خالد سالم
فرع روي الشارع الرئيسي

أحمد خليفة
فرع الكامل

عبد العزيز محمد
فرع صحار

سعيد ناصر
فرع شاطئ القرم

غزال محمد
فرع بوشر

ا. حامد
فرع نخل

محمد سيف
فرع لزغ

س. عبدالله
فرع بطحاء هالل

عمار ياسر
فرع الحي التجاري

تيمور خلفان
فرع الموالح

ي. صالح
فرع الغشب

أ. سعيد
فرع المصنعة

سليم سويف
فرع أدم

نور سيف
فرع األنصب

حمود محمود
فرع سوق بهالء

فاطمة غالم
فرع الكورنيش

شيريفات أديسوال
فرع الخوير 33

األزهر أحمد
فرع الحرس السلطاني العماني

محمد سعيد
فرع قريات

فاطمة بخيت
فرع جعالن بني بو علي الجديد

أ. خليفة
فرع عبري العراقي

رغد حمود
فرع سوق بهالء

س. عزان
فرع الثرمد

أ. خالد
فرع نخل

آمنة خميس
فرع سوق صحار

مانيشا نارندرا
فرع روي

فاطمة خالد
فرع صاللة شارع 23 يوليو

ميثاء عبيد
فرع شناص

مجاهد محمد
فرع المعبيلة الصناعية

أمير احمد
فرع الموالح

عبدالله خميس
فرع صور

يوسف يعقوب
فرع إبراء

أحمد إسماعيل
فرع صحار

عبدالله بدر
فرع الموج

حمدان جمعة
فرع شليم

أبرار حميد
فرع البريمي

سلطان محمد
فرع الموالح

ر. عبدالله
فرع الدريز

أروى فهد
فرع لوى

ن. عبدالسالم
فرع العوابي

ندى جمعة
فرع المحج

سارة قيس
فرع منح

أصايل ناصر
فرع األنصب

عبد الرحمن محمد
فرع سوق صحار

د. سليمان
فرع الرستاق

عواطف عدنان
فرع مركز البهجة

سارة نبيل
فرع العامرات

حمد مهنا
فرع شناص

ك. ماجد
فرع ينقل

المار جمال
فرع نزوى

مريم محمد
فرع قلعة العوامر

محمد خلفان
فرع منح

ابراهيم حامد
فرع أدم

عزان خميس
فرع القرم

سيف سلطان
فرع فرق

معتز محمود
فرع السيب

شيخة محمد
فرع سفالة إبراء

قصي سعيد
فرع إزكي

تبارك احمد
فرع كورنيش صحم

تمارة محمد
فرع العامرات

ريمان سليمان
فرع الخوض

علي محمد
فرع الهجاري

ليث احمد
فرع الغبرة

الياس صالح
فرع المعبيلة الشمالية

حمدان غالب
فرع إزكي

رحمة محمد
فرع الخوير

ريا عبدالله
فرع مرتفعات صحم

ناصر محمد
فرع جبروه

فاطمة غريب
فرع الرميس

غال يوسف
فرع شناص

اليمن ياسر
فرع سمد الشأن

شوريا كلكرني
فرع الخوير

هيام يونس
فرع قلعة العوامر

هيثم بخيت
فرع صاللة شارع 23 يوليو

ت. سعيد
فرع المصنعة

طارقي سالم
فرع جعالن بني بو علي الجديد

ب. هيثم
فرع القرم

أمجد خالد
فرع الخابورة

عائض عبدالله
فرع صور الشرية

ح. سعيد
فرع الوشيل

سادين احمد
فرع فلج القبائل

ن. ناصر
فرع العوابي

سلمى محمد
فرع الخوير

شيخة سليمان
فرع السيب

ب. اسد
فرع سيتي سنتر

ماير بدر
فرع جعالن بني بو علي الجديد

تميم حمد
فرع منح

مآثر بدر
فرع الموالح

المصطفى حسين
فرع أدم

خميس ميا
فرع قريات

أ. يوسف
فرع الملدة

محمد علي
فرع أدم

محمد سالم
فرع صور الشرية

ح. محمد
فرع ينقل

أنفال سليمان
فرع مرتفعات صحم

سارة عبد الجليل
فرع جبروه

عبد العزيز ابراهيم
فرع مرتفعات صحم

غيداء علي
فرع منح

ب. ناصر
فرع نخل

حمد علي
فرع فرق

حور ناصر
فرع مركز البهجة

محمد جمعة
فرع منح

مهدي شبيب
فرع سمد الشأن

ح. سالم
فرع صور العفية

مريم ابراهيم
فرع كورنيش صحم

سبأ منتصر
فرع الحمراء

رنيم سليمان
فرع فلج القبائل

حمدان محمد
فرع برج الصحوة

ر. سيف
فرع جامعة السلطان قابوس

أ. سيف
فرع جامعة السلطان قابوس

ب. محمد
فرع المعبيلة الجنوبية

أ. محمد
فرع جامعة السلطان قابوس

س. طيب
فرع جامعة السلطان قابوس

س. علي
فرع المعبيلة الجنوبية

أ. موسى
فرع جامعة السلطان قابوس

م. سالم
فرع جامعة السلطان قابوس

ا. مبارك
فرع جامعة السلطان قابوس

ح. علي
فرع الخوض

ن. أحمد
فرع جامعة السلطان قابوس

س. كرامة
فرع المعبيلة الجنوبية

قيس زايد
فرع جامعة السلطان قابوس

ن. محمد
فرع الخوض

رامامورثي جاياسنكار
فرع الرسيل

راجيني كوساليا 
فرع جامعة السلطان قابوس

س. ناصر
فرع جامعة السلطان قابوس

أدهم محمد
فرع الحرس السلطاني العماني

طارق غسان
فرع جامعة السلطان قابوس

ابتسام سليمان
فرع الخوض

هالل سيف
فرع الرسيل

محمد حمود
فرع الحرس السلطاني العماني

سيف عبدالله
فرع جامعة السلطان قابوس

محمود زاهر
فرع جامعة السلطان قابوس

يعقوب سيف
فرع المعبيلة الشمالية

فهد حارب
فرع جامعة السلطان قابوس

عبد المجيد محمد
فرع المعبيلة الجنوبية

فيروز أحمد
فرع جامعة السلطان قابوس

عبد الكريم
فرع جامعة السلطان قابوس

هاري كريشان
فرع الخوض

يحيى عبدالله
فرع برج الصحوة

أمداد الحق
فرع الخدمات السيب

أ. علي
فرع السيب

م. لويزو
فرع السيب

أيمن ناصر
فرع مركز البهجة

شفيق الله
فرع السيب

أ. مسلم
فرع السيب

س. خلفان
فرع السيب

س. سعد
فرع السيب

حمد حمود
فرع العذيبة شارع 18 نوفمبر

محمد يونس
فرع سيتي سنتر

ناصر علي
فرع العذيبة شارع 18 نوفمبر

حنان ناصر
فرع مركز البهجة

سولشا سولفيكر
فرع برج الصحوة

خميس راشد
فرع سيتي سنتر

م. خلفان
فرع السيب

م. علي
فرع السيب

هاشل حمد
فرع الموج

ن. محمد
فرع السيب

أ. محمد
فرع السيب

ح. جاللي
فرع السيب

ي. محمد
فرع السيب

ناصر سعيد
فرع سيتي سنتر

دانة عبدالله
فرع مركز البهجة

مهدي مصطفى
فرع سيتي سنتر

شمسة خلفان
فرع مركز البهجة

أ. منصور
فرع السيب

ر. علي
فرع السيب

سيف سليمان
فرع الموج

نيشاد فاتابارامبيل
فرع الموالح

نبهان صالح
فرع غال

طالب بدر
فرع غال

نعيمة سليمان
فرع األنصب

محمد سالم
فرع دوار العذيبة

حمد حمود
فرع دوار العذيبة

سالم سليمان
فرع دوار العذيبة

سامي عبدالله
فرع الغبرة

علي عبدالله
فرع العامرات

شنوف باليالي
فرع غال الصناعية

سامسون بابو
فرع دوار العذيبة

هالل سيف
فرع العامرات

محمد ناصر
فرع دوار العذيبة

بوريس ديميتروف
فرع المستشفى السلطاني

سانثوش بهاراتان
فرع دوار العذيبة

محمد أفضال
فرع دوار العذيبة

سعيد أحمد
فرع الغبرة

ورثة أحمد
فرع قريات

زينب عبدالرضى 
فرع األنصب

مديحة علي 
فرع الغبرة

نودة عبد الرحمن
فرع العامرات

علي سعيد
فرع دوار العذيبة

يوسف ناصر
فرع العامرات

محمد خلفان
فرع غال

سيف سالم
فرع بوشر

هنيم سالم
فرع الغبرة

عطية سالم
فرع العامرات

أحمد سعيد
فرع الغبرة

خالد ناصر
فرع بوشر

ورثة درويش
فرع الغبرة

بير بخش
فرع العامرات

حمود راشد
فرع دار األوبرا السلطانية

خلفان ناصر
فرع الخوير

فيجاي رامجي
فرع الخوير

شريفة سالم
فرع الخوير

زاهر سعيد
فرع القرم

نورجان مصطفى
فرع الخوير

ل. نعيم
فرع الخوير

محمد سليمان
فرع الخوير

عدنان مبارك
فرع القرم

محفوظ جمعان
فرع الصاروج

راجيش نايك
فرع الخوير 33

فهد محمد
فرع مدينة السلطان قابوس

سالم مسعود
فرع ميناء الفحل

ن. محمد
فرع ميناء الفحل

صالح سعيد
فرع ميناء الفحل

نهى ابراهيم
فرع دار األوبرا السلطانية

محمد سليمان
فرع الخوير

حمزة سهيل
فرع الخوير

راماناث بابورايا
فرع القرم

عاصم محمد
فرع الخوير 33

أصيلة سيف
فرع الخوير

طارق محمد
فرع مدينة السلطان قابوس

مبارك ناجي
فرع دار األوبرا السلطانية

طالل حميد
فرع القرم

سيد عاطف الدين
فرع ميناء الفحل

أمين سيهادج
فرع بيت الريم

علي محمد
فرع المحج

محمد أحمد
فرع ميناء الفحل

سعيد سالم
فرع الخوير 33

حسني مبارك
فرع ميناء الفحل

بدرية محمد
فرع الحي التجاري

حسن عبدالله
فرع جبروه

سليمان شاني
فرع بيت حطاط

سوندرزواران راماكريشنان
فرع الحي التجاري

عاصم نواز
فرع الحي التجاري

راماي عدايا
فرع مسقط

ريا أحمد
فرع بيت حطاط

صالح ناصر
فرع الحي التجاري

خليفة سليمان
فرع الوادي الكبير

راديكا راجنيكانت
فرع الحي التجاري

سوريا نارين
فرع روي

ويرال ديوايا
فرع الحي التجاري

محمد علي
فرع جبروه
أكرم جازي

فرع روي الشارع الرئيسي

بوبات اشوك
فرع جبروه

خالد محمد
فرع روي

نيتين الكسميداس
فرع الحي التجاري

سيد منير
فرع روي الشارع الرئيسي

فيفك فيكرام
فرع بيت حطاط

أمل سعيد
فرع مسقط

سالم عبيد
فرع مسقط

اونيماري بابو
فرع الوادي الكبير

محمد عرفان
فرع الوادي الكبير

أسماء سليم
فرع روي الشارع الرئيسي

رحيمة محمد
فرع الوادي الكبير

أحالم محمد
فرع جبروه

محمد شكيل
فرع جبروه

محمود محمد
فرع مسقط

فاطمة سالم
فرع جبروه

سانجاي سينغ
فرع روي

م. عبدالله
فرع شناص

ك. سالم
فرع الخضراء

ا. مبارك
فرع الخضراء

أ. الكندي
فرع لوى

أ. سعيد
فرع مرتفعات صحم

س.محمد
فرع شناص

م. سيف
فرع سوق صحار

أ. محمد
فرع البداية

ا. عبد الله
فرع فلج القبائل

س. عبدالله
فرع البداية

أ. سعيد
فرع شناص

ر. سليم
فرع الخابورة

ح. محمد
فرع صحار

م. عبدالله
فرع كورنيش صحم

و. ناصر
فرع صحار

أ. سيف
فرع لوى

س. راشد
فرع شناص

ب. جاين
فرع مرتفعات صحم

م. حمد
فرع مرتفعات صحم

م. علي
فرع مرتفعات صحم

س. سعيد
فرع سوق صحار

أ. حميد
فرع مرتفعات صحم

س. حمد
فرع مرتفعات صحم

أ. علي
فرع الهجاري

أ. جميل
فرع الخابورة

أ. سيف
فرع صحار

أ. علي
فرع صحار

ر. مطر
فرع كورنيش صحم

أ. سالم
فرع فلج القبائل

ل. سالم
فرع مرتفعات صحم

ج. عبيد
فرع بطحاء هالل

أ. حسن
فرع بركاء

ي. مسعود
فرع الغشب

أ. علي
فرع السويق

س. سالم
فرع الرستاق

أ. سعيد
فرع الرستاق

ه. عبدالله
فرع الغشب

ج. سعيد
فرع السويق

م. كمال
فرع الوشيل

ي. سليمان
فرع الرستاق

م. محمد
فرع السويق

أ. سيف
فرع الغشب

م. راشد
فرع الرستاق

ز. علي
فرع المصنعة

أ. محمد
فرع السويق

ل. عبدالعزيز
فرع سوق بركاء

س. درويش
فرع الملدة

ر. سيف
فرع الغشب

ش. درويش
فرع بركاء

م. ناصر
فرع بطحاء هالل

م. رشيد
فرع الملدة

أ. ناصر
فرع بركاء

ف. مبارك
فرع الثرمد

م. سليمان
فرع الغشب

ز. مسعود
فرع المصنعة

س. عبدالله
فرع سوق بركاء

أ. سالم
فرع المصنعة

أ. حامد
فرع الغشب

ح. خاصب
فرع الرستاق

ب. سالم
فرع السويق

رحمة سالم
فرع نزوى

سالم عبدالله
فرع بهالء

يعقوب راشد
فرع فرق

محمد صالح
فرع فرق

أمل خميس
فرع الحمراء

منذر سيف
فرع نزوى

أحمد صالح
فرع بهالء

عبد الرحيم عبدالله
فرع نزوى

نعيمة سالم
فرع فرق

يعقوب محمد
فرع سوق بهالء

ناهد عبد الرزاق
فرع هيماء

هارون سليمان
فرع فرق الصناعية

ياسر سعيد
فرع فرق

زوينة قاسم
فرع سوق بهالء

حنان أحمد
فرع سوق بهالء

أ. حامد
فرع أدم

سالم حميد
فرع فرق الصناعية

أحمد موسى
فرع نزوى

سيف سالم
فرع فرق الصناعية

ر. سليمان
فرع أدم

علي ناصر
فرع بهالء

سليمان محمد
فرع نزوى

جمال مطر
فرع فرق

ديفيش كومار
فرع فرق الصناعية

عبدالله علي
فرع الحمراء

مسلم اللويحي
فرع سوق بهالء

سعيد علي
فرع فرق الصناعية

علي سعيد
فرع بهالء

اسحاق أحمد
فرع نزوى

سعيد راشد
فرع الحمراء

عبد السالم سعود
فرع سمائل

عمار خميس
فرع فنجاء

حميد محمد
فرع إزكي

سعود أحمد
فرع فنجاء

علي سليمان
فرع إزكي

شبيبة خميس
فرع فنجاء

سعيد علي
فرع سمائل

نذيرة مسلم
فرع إزكي

مبروك محمد
فرع إزكي

فجر موسى
فرع بركة الموز

سعيد محمد
فرع سمائل

سعود يحيى
فرع إزكي

ورثة سالم
فرع فنجاء

ابراهيم مبارك
فرع فنجاء

عبير محسن
فرع سمائل

مسلم سيف
فرع فنجاء

سالم حمدان
فرع إزكي

داوود سليمان
فرع سمائل

محمد سالم
فرع لزغ

شريفة محمد
فرع فنجاء

محمد راشد
فرع إزكي

صفية حمود
فرع لزغ

سالم محمد
فرع إزكي

صفية ناصر
فرع لزغ

سالم عمر
فرع سمائل

حليمة سعيد
فرع سمائل

سليمان محمد
فرع إزكي

سليمان حمود
فرع لزغ

نواف يحيى
فرع فنجاء

ورثة سعيد
فرع إزكي

راشد سالم
فرع البريمي

بندر قاسم
فرع خصب

صالح علي
فرع البريمي

علي جمعة
فرع محضة

أحمد علي
فرع دباء البيعة

صالح عبيد
فرع البريمي

سالم حامد
فرع البريمي

علي حميد
فرع البريمي

أحمد سالم
فرع البريمي

فاطمة خلفان
فرع البريمي

محمد جويه
فرع البريمي

خولة علي
فرع البريمي الشارع الرئيسي

سعيد عبيد
فرع محضة

بالل سليمان
فرع البريمي الشارع الرئيسي

فيران كويا
فرع دباء البيعة

عبد الرحيم حسين
فرع دباء البيعة

آمنة أحمد
فرع خصب

محمد علي
فرع البريمي الشارع الرئيسي

أحمد محمد
فرع البريمي

مطر مصبح
فرع البريمي الشارع الرئيسي

نواف عبدالله
فرع البريمي الشارع الرئيسي

سلطان راشد
فرع محضة

أحمد خلفان
فرع البريمي

هداية علي
فرع البريمي

فاطمة سالم
فرع البريمي الشارع الرئيسي

حمد سعيد
فرع البريمي الشارع الرئيسي

مريم راشد
فرع البريمي

ناصر سعيد
فرع البريمي

موراي عمر
فرع البريمي الشارع الرئيسي

أحمد راشد
فرع البريمي

س. حامد
فرع ينقل

أ. رشيد
فرع ينقل

أ. سالم
فرع ينقل

ي. سليمان
فرع عبري العراقي

أ. حمود
فرع عبري الجبيل

أ. ناصر
فرع ينقل

ح. سالم
فرع الهيال

م. راشد
فرع ينقل

ص. ناصر
فرع الدريز

س. علي
فرع عبري الجبيل

م. حامد
فرع عبري الجبيل

ح. سيف
فرع الدريز

ح. حمدان
فرع عبري الجبيل

أ. ناصر
فرع ينقل

ي. حمود
فرع الهيال

أ. خليفة
فرع سوق عبري

ز. مصبح
فرع سوق عبري

أ. خلفان
فرع عبري الجبيل

و. سعيد
فرع عبري الجبيل

م. حمد
فرع سوق عبري

م. راشد
فرع عبري الجبيل

أ. عبدالله
فرع عبري العراقي

أ. سالم
فرع عبري الجبيل

أ. الديب
فرع ينقل

م. محمود
فرع عبري الجبيل

خ. عبدالله
فرع ينقل

خ. عبدالله
فرع عبري الجبيل

أ. محمد
فرع عبري الجبيل

س. حمد
فرع الدريز

ي. حمود
فرع عبري الجبيل

خالد سعيد
فرع صاللة شارع 23 يوليو

روزانا البيتان
فرع صاللة الصناعية

شهباز أختار
فرع صاللة الصناعية

أتسلوم أحمد
فرع طاقة

باسم ربيعة
فرع صاللة شارع 23 يوليو

تايا الحاج
فرع صاللة شارع 23 يوليو

أيمن حمدان
فرع السعادة

ش. ص.
فرع صاللة شارع 23 يوليو

محمد سهيل
فرع صاللة شارع 23 يوليو

حارث سليمان
فرع ثمريت

محمد عبد الهادي
فرع عوقدين

أحمد محمد
فرع صاللة شارع 23 يوليو

حميد علوي
فرع السعادة

نوفل ثوندييل
فرع السعادة

أحمد سالم
فرع صاللة شارع 23 يوليو

نور محمد
فرع ثمريت

عوض سعيد
فرع صاللة شارع 23 يوليو

أحمد سعيد
فرع صاللة الصناعية

محمد عوض
فرع صاللة شارع 23 يوليو

سالم مهد
فرع عوقدين

مريم سعيد
فرع طاقة

سعيد عوض
فرع صاللة شارع 23 يوليو

فاطمة سعيد
فرع صاللة شارع 23 يوليو

عبد الرحمن خلفان
فرع صاللة شارع 23 يوليو

ممدوح سالم
فرع صاللة شارع 23 يوليو

خالد أحمد
فرع الدهاريز

نور مسلم
فرع صاللة شارع 23 يوليو

سعود حامد
فرع السعادة

فرح عبدالله
فرع السعادة

ابراهيم عبد الحليم
فرع ميناء صاللة

ياسر محمد
فرع مصيرة

سيف عامر
فرع إبراء

حميد سعيد
فرع سمد الشأن

حمود سالم
فرع سفالة إبراء

محمد عامر
فرع بدية

حميد حامد
فرح محوت

سامح العدل
فرع سفالة إبراء

زينب سليمان
فرع وادي الطائين

ناصر محمد
فرع بدية

سالم الصغير
فرع سناو

سامتا محمد
فرع سناو

حميد سيف
فرع إبراء

رحمة سعيد
فرع بدية

صالح سيف
فرع سمد الشأن

حميد حامد
فرع سناو

طالب عبد الله
فرع سفالة إبراء

شيخة صبيح
فرع إبراء

أحمد ثابت
فرع سفالة إبراء

سعود علي
فرع إبراء

خليل مبارك
فرع سناو

ورثة حمود
فرع إبراء

سليمان حمودة
فرع إبراء

علي سالم
فرع سناو

سالم محمد
فرع سناو

راشد فريش
فرع إبراء

سعيد محمد
فرع إبراء

زايد سليمان
فرع سمد الشأن

سالم سعد
فرع المضيرب

حمود سيف
فرع سمد الشأن

زاهر سليمان
فرع سمد الشأن

زينب مبارك
فرع صور الشرية

أ. أحمد
فرع صور

سالم غالب
فرع صور الشرية

مريم خلفان
فرع صور الشرية

خليفة مبارك
فرع صور

مسلم عبد الله
فرع جعالن بني بو علي

حمد جمعة
فرع صور الشرية

علي سالم
فرع جعالن بني بو علي الجديد

أروى سيف
فرع صور الشرية

عبدالله راشد
فرع جعالن بني بو علي

قيس محمد
فرع جعالن بني بو علي

خالد سعيد
فرع الكامل

علي سلطان
فرع جعالن بني بو حسن

أحمد حمد
فرع صور

محمد حمود
فرع صور

الخويندر سينغ
فرع الكامل

سالم السعدي
فرع جعالن بني بو علي

سالم محمد
فرع جعالن بني بو حسن

ز. سالم
فرع صور العفية

علوي حمد
فرع صور

راشد عبدالله
فرع جعالن بني بو حسن

عمر محمد
فرع الكامل

حمد سعيد
فرع جعالن بني بو حسن

محمود خميس
فرع صور الشرية

عبد الرحمن علي
فرع جعالن بني بو علي

و. مسعود
فرع صور العفية

سعيد ناصر
فرع صور الشرية

راشد حمد
فرع صور

محمد راشد
فرع صور الشرية

سلطان حميد
فرع صور الشرية

بنك مسقط. أفضل كل يوم. Bit.ly/Almazyona لمعرفة المزيد. تطبق الشروط واألحكام.تفضل بزيارة

Deloitte تم التحقق من مخطط جوائز المزيونة من بنك مسقط من قبل شركة
bankmuscat.com تطبق الشروط واألحكام. يسري لغاية 31 ديسمبر 2021 - ال توفر المزيونة حسابات توفير بالفوائد. حسابات التوفير بالفوائد من بنك مسقط وخطة ثمار للتوفير متاحة بصورة منفصلة. لمعرفة شروط األهلية وبرنامج الجوائز يرجى الرجوع إلى الشروط واألحكام المتوفرة على الموقع

التوفير دربك للفوز

أسماء الفائزين بجوائز المزيونة الشهرية - نوفمبر

 تهانينا!

حمد هالل
فرع الخوير 33

محمد فواز
فرع الرميس

باراماسيفام فيراماني
فرع روي

بيرياكاروبان سيلفاكومار
فرع الخوير 33

شهد عيسى
فرع مسقط

نوال سعيد
فرع صحار

ورثة هاشم
فرع الخوض

خالد خميس
فرع بهالء

حسين عبد الحفيظ
فرع إبراء

خليل يحيى
فرع سمد الشأن

ن. التمامي - فرع الخوض

أنفال حسن
فرع سوق صحار

حبيبة سالم
فرع مركز البهجة

أمروثا أبي
فرع جامعة السلطان قابوس

م. شينون
فرع بركاء

سلمى محمد
فرع القرم

نصرة مبارك
فرع مرفع دارس

زكية خلفان
فرع صحار

موزة سالم
فرع إزكي

سمية علي
فرع بيت حطاط

شيخة سليمان
فرع سوق بهالء


