
المزيونة من بنك مسقط - 2019
أسماء الفائزين بجوائز شهر مايو

تـــهـــانـــيـــنـــا! ماليين ر.ع
مجموع الجوائز
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جوائز المناطق - 1٫000 ر.ع

مسقط
شمال العاصمة

عبدالعزيز جمعة مطر النبهاني
فرع جامعة السلطان قابوس

محسن ناصر الرقيشي
فرع جامعة السلطان قابوس

هالل نجمان سرتو البلوشي
فرع المعبيلة الجنوبية

نورة بشير سعيد الحوسني
فرع جامعة السلطان قابوس

محمود خميس شامس
فرع جامعة السلطان قابوس

فريده راشد حمدون الجابري
فرع المعبيلة الشمالية

ا. ه. جونسون
فرع جامعة السلطان قابوس

محمد احمد محمود الزدجالي
فرع الخوض

سهام ناصر سليمان السعدي
فرع جامعة السلطان قابوس

نورملك مهتاج محمد البلوشي
فرع المعبيلة الشمالية

مازن سليم عامر الحارثي
فرع الخوض

عيسى فقير محمد البلوشي
فرع الخوض

س. ع. الحاتمي
فرع الحرس السلطاني العماني

محمد عبدالله المرشدي
فرع الرسيل

سعاد مرهون سعيد الدويكي
فرع جامعة السلطان قابوس

مسقط
غرب العاصمة

س. م. الجابري
فرع السيب

سعيد ناصر سالم العنقودي
فرع المكتب الرئيسي

ماجد سعيد سيف الطوقي
فرع مركز البهجة

محمد خلفان سعيد العميري
فرع السيب

ر. و. أمين
فرع الموج

سعيد سالم ناصر الحبسي
فرع الرميس

حبيبة سيف سعيد الحبسي
فرع سيتي سنتر

هدى صالح احمد الفارسي
فرع الموالح

أ.  م.  الفارسي
فرع سيتي سنتر

نرجس علي جمعة اللواتي
فرع العذيبة شارع 18 نوفمبر

عادل محمد حسن البلوشي
فرع سيتي سنتر

خالد حميد خويدم الحارثي
فرع الموالح

محمد عيسى سليمان السيابي
فرع السيب

عبدالله صبيح ناصر النبهاني
فرع الموالح

سعيد حمد سالم المقبالي
فرع برج الصحوة

مسقط
شرق العاصمة

يوسف سليمان محمد العدوي
فرع غالء الصناعية

برتاب سينغ راوات
فرع الغبرة

مزمل شاه محمد اعزم
فرع العامرات

خديجة جمعة سليمان السلطي
فرع دوار العذيبة

عيسى سعيد سالم الوهيبي
فرع العامرات

عزة سليمان سعيد االسماعيلي
فرع الغبرة

حمود شني حمود الرميمي
فرع العامرات

حليمة عبدالله حمد السليمي
فرع العامرات

ايمان حبيب
فرع الغبرة

عقيلة عبد الحسين علي اللواتي
فرع بوشر

مسعود سعيد سعد الحضرمي
فرع دوار العذيبة

أمل عبدالله سالم البطاحي
فرع قريات

هود سيف حمد العلوي
فرع دوار العذيبة

سعيد عبدالله سالم السعدي
فرع الغبرة

زكريا يحيى
فرع دوار العذيبة

مسقط
وسط العاصمة

زهرة ابراهيم الوهيبي
فرع الخوير

فضلي أنور
فرع ميناء الفحل

مسعود علي مصبح العلوي
فرع الخوير 33

زهور حسن حبيب اللواتي
فرع الخوير 33

محمود احمد حسن البلوشي
فرع الخوير

محمد سعيد سالم العبري
فرع المحج

جميل بن عبد الرزاق جده
فرع ميناء الفحل

شيري جوني
فرع الصاروج

خولة حامد عبدالله الغيالني
فرع الخوير

لورين كوريا
فرع القرم

سالم سليمان علي الوهيبي
فرع القرم

شير علي امين محمد
فرع مدينة السلطان قابوس

مبارك حمد سلطان الحسني
فرع الخوير 33

ناصر محمد علي العلوي
فرع الخوير

فوز سالم سليم الراشدي
فرع ميناء الفحل

مسقط
جنوب العاصمة

هدى خميس سعيد السريري
فرع مسقط

س.  فاسوديفن
فرع روي

سلمان جاويد نواز
فرع الحي التجاري

س.  ل.  ناراسمهان
فرع روي

نصره علي محمد الوهيبي
فرع بيت حطاط

ب. ع. الصباغ
فرع مسقط

مصطفى احمد سلمان
فرع بيت حطاط

م. ص. الفهدي
فرع روي

م. ع. اللواتي
فرع الكورنيش

خليل جافيد مالك محمد
فرع الوطية

يوسف سالم حمود
فرع الحي التجاري

زهير عبد الرضا سالمين
فرع الحي التجاري

سيف سالم سيف الوهيبي
فرع بيت حطاط

ج. م. البلوشي
فرع روي

خلفان سليمان
فرع الحي التجاري

منطقة الباطنة
شمال

علي سالم خلفان الغفيلي
فرع لوى

موزة علي عبيد الزعابي
فرع مرتفعات صحم

عقيل درويش يوسف اللواتي
فرع صحار

أحمد زايد عبدالله الحوسني
فرع الخابورة

مريم ذياب حامد المعمري
فرع فلج القبائل

عبد القادر ابراهيم عبدالله
فرع سوق صحار

طارق محمد سعيد السعيدي
فرع الخابورة

محمود احمد عبدالرحمن
فرع شناص

خولة هالل علي المقبالي
فرع صحار

أسماء سليم محمد الغافري
فرع البداية

يحيى يعقوب أحمد الكيومي
فرع الخابورة

هشام جاعر سعيد الكحالي
فرع مرتفعات صحم

علي سالم حمدان الوشاحي
فرع شناص

راشد سعيد سالم الذيابي
فرع البداية

شيخة مصبح خلفان الكعبي
فرع لوى

منطقة الباطنة
جنوب

مصبح حسن عامر المبيحصي
فرع بركاء

عبير ناصر حامد الرشيدي
فرع بركاء

ورثة سالم سليم خميس
فرع الرستاق

خالد علي محمد اليحميدي
فرع بركاء

مروان سعيد خالد الذهلي
فرع العوابي

محمد حميد سالم العبري
فرع الرستاق

أحمد حمد محمد اليحمدي
فرع الثرمد

حمود خلفان سعيد الخزيري
فرع الرستاق

سيف محمد حمد العبري
فرع الغشب

عبدالله شيروك نظر البلوشي
فرع بركاء

حمود مرهون حمود الناصري
فرع الغشب

ميمونة سالم حمود البوسعيدي
فرع بركاء

علي عيسى محمد الحاتمي
فرع الرستاق

حسن خميس سالم العجمي
فرع السويق

ورثة خالد االسماعيلي
فرع الوشيل

منطقة الداخلية
شمال

محمد زبير محمد أسلم
فرع هيماء

محمد سالم حمدان الخميسي
فرع بهالء

ناصر سعيد عبدالله الخروصي
فرع نزوى

سعيد عبدالله سالم الخروصي
فرع نزوى

راشد حمدان ناصر الهنائي
فرع الحمراء

بارامانادا بيسواس
فرع بهالء

س. ع. االسحاقي
فرع نزوى

محمد صالح حمد العامري
فرع فرق

عبدالله بدر سيف النبهاني
فرع نزوى

الحبيب علي حمود
فرع بهالء

داود سليمان سيف االسحاقي
فرع فرق

أحمد حمد عبدالله الشعيلي
فرع فرق

عبدالله سعيد خلف الشيباني
فرع أدم

ناصر سالم حمدان الشكيلي
فرع نزوى

محمد علي سالم الفرقان
فرع نزوى

منطقة الداخلية
جنوب

خميس جعروف خميس الرواحي
فرع إزكي

زهران حمود حمد الحضرمي
فرع سمائل

إبراهيم خلفان عبدالله الرواحي
فرع إزكي

منصوره سيف سليمان الجابري
فرع سمائل

الل سعيد شاه سعيد
فرع إزكي

سعيد ناصر سيف الرواحي
فرع سمائل

بلقيس خلفان صالح التوبي
فرع سمائل

حازم فاضل عباس
فرع بركة الموز

سيف محمد سعيد الجابري
فرع سمائل

يحيى عبدالله محمد القاسمي
فرع لزغ

سعاد سعيد مسلم الشقري
فرع إزكي

سامية سليمان
فرع فنجاء

زيانه جمعة سيف الزكواني
فرع فنجاء

فاطمة سيف علي الفارسي
فرع فنجاء

جوخة خلفان سليم الصقري
فرع منح

منطقة الظاهرة
صفاء سيف حميد المقبالي

فرع الدريز
سالم سعيد مرشد الفارسي

فرع ينقل
هيثم رشيد عبيد الحاتمي

فرع عبري الجبيل
سيف عبدالله محمد المعمري

فرع عبري الجبيل
م. س. الناصري
فرع عبري الجبيل

م. ع. العزري
فرع سوق عبري

عوض سليم سليم
فرع عبري الجبيل

ي. س. الجابري
فرع الهيال

سعاد عبدالله محمد العلوي
فرع ينقل

م. ع. الشهومي
فرع الدريز

خطاب سهيل سالم المعمري
فرع الهيال

جوخه مرهون مسعود الكلباني
فرع عبري الجبيل

عناد حمد حمدان القيودي
فرع مرتفعات عبري

إ.  س. السكيتي
فرع سوق عبري

م.  إ. الريسي
فرع عبري العراقي

منطقة البريمي
ورثة أحمد صالح الشحي

فرع خصب
حمدان خلفان علي الشامسي

فرع البريمي الشارع الرئيسي
ناصر حميد ناصر الصوافي
فرع البريمي الشارع الرئيسي

محمد سليمان حمد الغيثي
فرع البريمي الشارع الرئيسي

عبدالله راشد سيف الزيدي
فرع البريمي

خليفة عبدالله ناصر
فرع البريمي

سلطان سالم جمعة النعيمي
فرع البريمي الشارع الرئيسي

محمد علي حميد النعيمي
فرع البريمي

حمد سعيد سالم الهاشمي
فرع البريمي الشارع الرئيسي

محمد راشد مطر البادي
فرع البريمي الشارع الرئيسي

محمد أحمد محمد الشيدي
فرع دباء البيعة

عبدالله محمد سعيد الكعبي
فرع البريمي

شامس مبارك محمد الرجيبي
فرع البريمي الشارع الرئيسي

سلطان راشد سلطان الكعبي
فرع محضة

عبدالله علي محمد الشحي
فرع خصب

منطقة  الشرقية
شمال

حمود محمد حمدون الطوقي
فرع سفالة إبراء

عامر محمد سالمين الحارثي
فرع سمد الشأن

سعيد سالم سعيد الشبلي
فرع إبراء

رحمه محمد حمود الحارثي
فرع إبراء

عبدالله سيف سليمان الشبيبي
فرع المضيبي

سلطان سيف سعود الشبيبي
فرع سمد الشأن

جاسم سليم حمد الوهيبي
فرع بدية

سعيد حمدان علي الهاجري
فرع بدية

عزة سالم حامد المسكري
فرع إبراء

حمد سلطان حمد الوهيبي
فرع بدية

ورثة عامر
فرع إبراء

حمود محمد حمد البوسعيدي
فرع سمد الشأن

ميا عزيز سليمان الرقادي
فرع سفالة إبراء

محمد سالم خميس الفارسي
فرع سناو

ناصر سعيد سالم بني عرابه
فرع وادي الطائين

منطقة الشرقية
جنوب 

سالم محمد عبدالله السلطي
فرع صور

علي سالم خميس السنيدي
فرع صور الشرية

لبنى عبدالله مبارك الغيالني
فرع صور

نهلة راشد علي الجعفري
فرع جعالن بني بو علي

ز. م. العريمي
فرع صور الشرية

ف. ن. المحرزي
فرع صور العفية

فاطمه محمد راشد العريمي
فرع الكامل

ريا حمد عبد الرحيم المخيني
فرع صور العفية

سالم عبدالله محمد الراسبي
فرع الكامل

عبدالله حمد خميس الكاسبي
فرع جعالن بني بو علي

سالم حمد عبدالله المشرفي
فرع الكامل

زينب جمعة محمد العلوي
فرع صور الشرية

فاطمة يعقوب سعيد السلطي
فرع صور

محمد طارق
فرع صور العفية

شيخة خليفة عبيد الطويعني
فرع الكامل

منطقة ظفار
فارح سعيد يوسف

فرع صاللة شارع 23 يوليو
عبدالله برهام باعمر

فرع السعادة
ص. ا. ا. ص.

فرع صاللة شارع 23 يوليو
لبخيت محمد سليم الشحري

فرع طاقة
فيصل احمد جميل بيت سعيد

فرع صاللة شارع 23 يوليو
غالم مصطفى عبد الرشيد

فرع عوقدين
ماجدة عوض رجب الربيعي

فرع طاقة

سلطانة علي سعيد تبوك
فرع صاللة شارع 23 يوليو

ع.  أ. المعشني
فرع صاللة شارع 23 يوليو

مي احمد عبدالجبار عواد
فرع صاللة شارع 23 يوليو

امير حميد حمود الحضرمي
فرع صاللة شارع 23 يوليو

سعيد مبروك مستهيل
فرع صاللة شارع 23 يوليو

محمد اشرف
فرع طاقة

محمد مسعود أحمد العويد
فرع السعادة

منى سعيد البريك
فرع السعادة

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

ن. م. البلوشي
فرع الخوض

ح.  ح.  المعمري
فرع لوى

يعقوب حارب حسن الحضرمي
فرع سمائل

ر. ه.  الخليلي
فرع جامعة السلطان قابوس

فردوس شاكر محمود 
فرع شناص

و. ص. يوسف
فرع القرم

أحمد سيف أحمد السعدي
فرع ميناء الفحل

ا. ه. جونسون
فرع جامعة السلطان قابوس

ز. ح.  الحارثي
فرع القرم

م. ف. الرحمن
فرع عبري الجبيل

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

ز. أ. الفارسي
فرع بركاء

أ. ح. األزكي
فرع مسقط

سعيد ناصر سلطان الربيعي
فرع البداية

فاطمة محمد مرهون
فرع المعبيلة الشمالية

محمد عبدالفضيل القاللي
فرع صاللة شارع 23 يوليو

خليفة حميد سليمان الفارسي
فرع ينقل

سلطان خلف بلعرب البطاشي
فرع قريات

ش. أ. الغابشي
فرع الخوض

س. س. المباحصي
فرع بركاء

م. ع. الخصيبي
فرع روي

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

محمد حميد عامر الجهضمي
فرع الخوير 33

برسانث شاندراسكران
فرع أدم

ناصر مصبح راشد النعيمي
فرع ضنك

محمد عاشق محمد
فرع بيت الريم

سالم محمد ناصر الحارثي
فرع برج الصحوة

سهام سليمان سالم السلماني
فرع العامرات

سالم حمدان محمد الخنبشي
فرع صحار

فارس جميل خميس المخيني
فرع الكامل

خلود إبراهيم أوالد ثاني
فرع الغبرة

رانيا محمود 
فرع المضيبي

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

أحمد علي ناصر الهطالي
فرع العوابي

حمود ناصر حمود البوسعيدي
فرع سوق بركاء

كوماريسان كريشنان
فرع غالء الصناعية

يوسف الذيب سالم الهطالي
فرع الحمراء

منى هاشل سالم المسلمي
فرع صحار

عبد العزيز سليمان الحوقاني
فرع نزوى

غوانغدهاران فينو
فرع الخوير

محمد خلفان سالم الريسي
فرع شناص

جافيد صبيح سفيدي
فرع المكتب الرئيسي

راشد عبدالباقي الحسن
فرع القرم

جوائز حساب زينة للمرأة - 1٫000 ر.ع

هدى محمد علي الشيزاوي
فرع سوق صحار

فاطمة أحمد محمد الخروصي
فرع الغشب

خالصة سعيد سعد الحبسي
فرع جبروة

غادة سعيد علي الحارثي
فرع جامعة السلطان قابوس

م. س. آل سعيد
فرع الخوير

عمره عامر محمد المنجي
فرع سمد الشأن

رحمة يعقوب أحمد الكتومي
فرع الموالح

فاطمة عبدالله محمد الزهري
فرع سوق صحار

زيانة عامر سالم االسماعيلي
فرع إبراء

ريا ناصر علي الرجيبي
فرع الوشيل

نصرة محمد مسعود الشبلي
فرع الخوير

فاطمه عبدالله احمد الكمزاري
فرع خصب

آمنة خميس علي الحشار
فرع جامعة السلطان قابوس

حليمه سويلم علي الحاتمي
فرع الرستاق

عائشة أحمد صالح البلوشي
فرع بركاء

ن. ع. القاسمي
فرع السيب

أمل أحمد ناصر البوسعيدي
فرع جامعة السلطان قابوس

مريم سعيد حمد الحجري
فرع بدية

د. س. الرواس
فرع صاللة شارع 23 يوليو

شوبرنا بوس
فرع الغبرة

جوائز حساب شبابي - 100 ر.ع

سالم خميس سليم الجعفري
فرع األشخرة

يوسف سلط خلفان التوبي
فرع إزكي

عبدالرحمن مبارك ناصر
فرع السيب

محمد خميس حمد المحاربى
فرع فنجاء

علياء محمد سيف المشيفري
فرع الوشيل

تسنيم سعيد اسماعيل البلوشي
فرع األنصب

سيمر سالم  سليم الريامي
فرع إزكي

صفا السكيتي
فرع عبري الجبيل

شريفة خلفان محمد النايري
فرع وادي الطائين

هشام محمد حمد الراشدي
فرع جبروة

عادل المر علي سليمان الذهلي
فرع الرستاق

محمد غابيش زايد
فرع الملدة

أمينة سيف أحمد الخروصي
فرع مرفع دارس

عهود سليمان سيف المقبالي
فرع الخابورة

فهيم حمود علي الكاسبي
فرع نزوى

باسل محمد ناصر الكيومي
فرع العوابي

راشد ناصر الكيومي
فرع البداية

سليمان زاهر سعيد العامري
فرع إزكي

بدر سليمان محمد المعولي
فرع السويق

عايدة حمد هويشل اليعقوبي
فرع البريمي

سالم راشد سليم العبري
فرع عبري العراقي

حسين علي أحمد اللواتي
فرع سيتي سنتر

محمد عبدالله سعود الشيباني
فرع نزوى

علي كيليسلي
فرع الخوير 33

أحمد حميد علي سالم الفارسي
فرع عبري الجبيل

سناء حمود حمد الجابري
فرع األنصب

غدير راشد سيف الغافري
فرع الغشب

سالم طناف نياشر المهري
فرع المزيونة

الوليد خالد سعيد الوهيبي
فرع العامرات

خالد سالم سليمان الغداني
فرع إبراء

أحمد سعيد علي الحكماني
فرع بركاء

فيصل مراد ماالنج البلوشي
فرع المعبيلة الصناعية

عصام سيف سعيد الحبسي
فرع المعبيلة الجنوبية

هيثم سيف سالم الرواحي
فرع إزكي

معتصم خليفة سالم العميري
فرع عبري العراقي

مصطفى محمد مرهون اللويهي
فرع الحرس السلطاني العماني

محمد أمير خان
فرع وادي الكبير

لبنى عبد العزيز هالل الخروصي
فرع العوابي

يقظان خليفة سعيد الشهومي
فرع سوق عبري

علياء علي سعيد المجيني
فرع الثرمد

محمد عبيد سليم علي العزري
فرع األشخرة

عبدالرحمن مسلم سالم المنذري
فرع عبري العراقي

محمد سعيد أحمد الشعيبي
فرع جبروة

بخيت غصب بخيت الغنبوصي
فرع جعالن بني بو علي الجديد

حسن حمد محمد الهنائي
فرع المعبيلة الشمالية

رحمة العلوي
فرع بهالء

خليفة علي حميد السعيدي
فرع الهجاري

محمد راشد عبدالله الهنائي
فرع مركز البهجة

أنس خميس عبدالله الوهيبي
فرع العامرات

سعيد علي سالم العريمي
فرع صور الشرية

جوائز حساب المزيونة لألطفال - 100 ر.ع

نواف حمود جمعة السعدي
فرع األشخرة

لؤي عيسى صالح الحمادي
فرع المصنعة

ليث سعيد راشد المسعودي
فرع الخابورة

زينب سعيد محمد العجمي
فرع صحار

عبدالرحمن محمد سالم
فرع المصنعة

مريم راشد سعيد السيابي
فرع لزغ

أميرة عوف عبد الرحمن البلوشي
فرع الموالح

سعيد محمد سعيد السناني
فرع الخضراء

سالم عبدالله غدير الحكماني
فرح محوت

عالء جمعة حمود العامري
فرع العامرات

سمير كومار ماهيشواري
فرع مصيرة

فاطمة ناصر علي العريمي
فرع صور

شفاء علي صالح الزاري
فرع جعالن بني بو علي الجديد

سارة نبيل محمد
فرع الرسيل

يامن محمد الهنائي
فرع سيتي سنتر

عبدالله سالم محمد العفيفي
فرع إزكي

زكريا طالل ناصر االغبري
فرع فرق

عائشة حمد حمدان العبري
فرع العوابي

مريم أسامة  خميس الوهيبي
فرع ميناء الفحل

أحمد حمد علي البرطماني
فرع منح

سارة بدر سالم البوصافي
فرع ميناء الفحل

أريج عبدالله المحروقي
فرع القرم

بلعرب سلطان سيف السالمي
فرع الخوير

عمارعلي رشيد الكلباني
فرع الموالح

رومان عمران محمد عمران
فرع صاللة شارع 23 يوليو

قاصد علي سالم المقبالي
فرع صحار

سارة حسين علي اللواتي
فرع العامرات

مؤيد مسعود سيف العوفي
فرع بهالء

خميس مياه علي البلوشي
فرع قريات

فاطمة محمد خميس العجمي
فرع بطحاء هالل

بلعرب علي سعيد البدري
فرع الرميس

علي محمود عبد الصاحب
فرع مرفع دارس

محمد راشد سالم المحروقي
فرع الخوض

فجر فهد خليفة الغافري
فرع الغشب

سليمان محمد الحارثي
فرع القرم

محمد يونس سليمان التوبي
فرع الخوير

أفنان علي طاهر باعمر
فرع السعادة

لجين خالد احمد الوهيبي
فرع الوطية

مريم محمد الرقيشي
فرع إزكي

ابرار سالم سيف الجابري
فرع سمائل

جائزة يوم الميالد - 100 ر.ع

رياض عبدالله سعيد الوضاحي
فرع إزكي

داود سليمان محمد السيابي
فرع الوطية

ميثاء عبدالله صالح البلوشي
فرع المصنعة

سلطان خلفان صالح المعمري
فرع البريمي

رتيل موسى الشيذاني
فرع الغبرة

محمد عبدالله سرور الكندي
فرع لوى

محمد احمد سيف السعدي
فرع ميناء الفحل

جنان عادل عبدالله البلوشي
فرع مدينة السلطان قابوس

شاهد أحمد سيف السعدي
فرع ميناء الفحل

عالمه احمد خلفان الهديفي
فرع سناو

بنك مسقط. أفضل كل يوم.

bankmuscat.comتفضل بزيارتناتفضل بزيارتنا


