
المزيونة من بنك مسقط - 2019
أسماء الفائزين بجوائز شهر يوليو

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

مسقط
شمال العاصمة

حارث محمد زاهر العبدلي
فرع الخوض

رويه راشد عامر
فرع الخوض

محمد عبدالله عمر الفرقاني
فرع الحرس السلطاني العماني

إبراهيم راشد علي الهنائي
فرع جامعة السلطان قابوس

يحيى الحاج أحمد محمد
فرع جامعة السلطان قابوس

أحمد عبدالله سعيد الهنائي
فرع جامعة السلطان قابوس

سلطان سالم حمود العدوي
فرع الخوض

عبدالله بدر نبهان المعولي
فرع المعبيلة الجنوبية

سناء جالل عبد الرحمن
فرع جامعة السلطان قابوس

كريمة ناصر سعيد الهنائي
فرع جامعة السلطان قابوس

مريم علي أحمد الرئيسي
فرع المعبيلة الجنوبية

سامي يوسف خلفان البوسعيدي
فرع جامعة السلطان قابوس

طارق راشد خلفان الصبحي
فرع جامعة السلطان قابوس

سعيد ناصر علي الحوسني
فرع الخوض

مهرالي أياريل كاريكوالث
فرع جامعة السلطان قابوس

مسقط
غرب العاصمة

علي عبد الرسول اللواتي
فرع مركز البهجة

أ. ح. الدرمكي
فرع السيب

سليمان ناصر خلفان الكندي
فرع مركز البهجة

شكيل أحمد
فرع العذيبة شارع 18 نوفمبر

ح. س. الرحبي
فرع السيب

أ. أ. علي
فرع برج الصحوة

ح. م. الجابري
فرع السيب

ب. ن. المبسلي
فرع السيب

أ. م. العامري
فرع السيب

ح. م. المحرمي
فرع السيب

محمد علي نلفورو
فرع مركز البهجة

ج. ج. الحرمي
فرع السيب

س. ع. الحوسني
فرع الموالح

جومور شيل مانيك
فرع العذيبة شارع 18 نوفمبر

جمال عمر كالي
فرع العذيبة شارع 18 نوفمبر

مسقط
شرق العاصمة

فاطمه محمد
فرع الغبرة

خميس سعيد علي الحبسي
فرع قريات

س. كوتي
فرع المستشفى السلطاني

سعيد سالم حمود الرقمي
فرع دوار العذيبة

سالم سيف بشير السالمي
فرع دوار العذيبة

إرين صوفيا سيمون
فرع بوشر

سعيد عامر سالم أوالد ثاني
فرع الغبرة

أ. س. خميس
فرع المستشفى السلطاني

محسن جمعة غريب البلوشي
فرع الغبرة

سعود علي محمد الحارثي
فرع دوار العذيبة

م. ن. منيل
فرع المستشفى السلطاني

أنوج كابادان
فرع الغبرة

ن. بهوفاندرن
فرع المستشفى السلطاني

ع. س. المعشري
فرع المستشفى السلطاني

جافيد إقبال محمد
فرع دوار العذيبة

مسقط
وسط العاصمة

ناصر سيف وصباح ناصر
فرع الخوير

ليوثة المغيري و ميلس
فرع مدينة السلطان قابوس

أمل محمد عبدالله الهاشمي
فرع مدينة السلطان قابوس

س. س. الرواحي
فرع القرم

يحيى محمد خالد البرواني
فرع الخوير 33

جيوفاني فالينت
فرع مدينة السلطان قابوس

عبداالمير عبدالحسين العجمي
فرع ميناء الفحل

خميس محمد جمعة المسكري
فرع ميناء الفحل

لورانس ألفا
فرع مدينة السلطان قابوس

مريم عبدالله حميد االسماعيلي
فرع مدينة السلطان قابوس

شهد مسعود علي الحارثي
فرع القرم

ابتسام عبدالوهاب أحمد البلوشي
فرع شاطئ القرم

عبد الحسين جول محمد
فرع ميناء الفحل

الروين ارنولد بايس
فرع الخوير

غالب سعيد حمدان السعيدي
فرع شاطئ القرم

مسقط
جنوب العاصمة

محمد سيف راشد الغماري
فرع مسقط

غ. ع. العبري
فرع مسقط

نضال محمد عبدالعزيز 
فرع روي الشارع الرئيسي

ر. م. الحسني
فرع وادي الكبير

أ.  لومبا
فرع مسقط

ا. د.  شاه
فرع وادي الكبير

أحمد سالم عبدالله الوهيبي
فرع بيت حطاط

ك. عبد الرزاق
فرع مسقط

ج. ماثيو
فرع الحي التجاري

ح. ف.  البوسعيدي
فرع مسقط

ك. مورثي
فرع الحي التجاري

عبد الرحمن عبدالله زاهر الراشدي
فرع روي

حبيب محمود يوسف الزدجالي
فرع روي

ف. عبدالجبار
فرع الحي التجاري

تايا ر.
فرع الحي التجاري

منطقة الباطنة
شمال

محمود علي سيف البادي
فرع شناص

خ. خ. المخمري
فرع الخضراء

أحمد راشد سعيد المعمري
فرع شناص

مريم حمد الغيثي
فرع صحار

زهرة عبدالله العجمي
فرع الخابورة

طالب عبدالله الرديني
فرع الخابورة

محمد طالب عبدالله الجابري
فرع فلج القبائل

عبدالله راشد حمد المعمري
فرع فلج القبائل

بدرية سليمان علي
فرع صحار

حمدان حمد مصبح الشبلي
فرع صحار

محمد عبيد سالم العبري
فرع شناص

طالل سيف راشد الخوالدي
فرع الخابورة

علي محمود مراد البلوشي
فرع صحار

أحمد محمد عبدالله البريكي
فرع صحار

عبدالله محمد عبدالله الجابري
فرع صحار

منطقة الباطنة
جنوب

خلفان سيف خلفان الخنبشي
فرع الغشب

راشد جميل علي الحمحامي
فرع السويق

بدرية علي سعيد السيابي
فرع الغشب

إبراهيم محمد سالم العجمي
فرع السويق

أحمد محمد عبدالله الخروصي
فرع العوابي

مرهون حامد خلفان الهاشمي
فرع بطحاء هالل

أبو الحياة نوشا ميا
فرع الرستاق

يوسف سليمان محمد الشكيلي
فرع بطحاء هالل

أحمد محمود محمد الفارسي
فرع سوق بركاء

عبدالله صيبح القنوبي
فرع السويق

منصور علي منصور الخزيري
فرع سوق بركاء

سعيد علي سعيد الحمادي
فرع السويق

بدرية عبدالله مبارك الصالحى
فرع السويق

بدر عبدالله هاشل الشيدي
فرع السويق

جميل محمد عبدالله المالكي
فرع سوق بركاء

منطقة الداخلية
شمال

ماجد عبدالله الشكيلي
فرع سوق بهالء

سالم خلف سعيد العبري
فرع الحمراء

محمود مسعود سالم الخياري
فرع سوق بهالء

علي سالم عيسى امبوسعيدي
فرع مرفع دارس

سليمان حبيب غريب السليماني
فرع فرق

علي خميس البوسعيدي
فرع نزوى

ضياء جابر جاسم محمد
فرع فرق الصناعية

يحيى عبدالله محمد الكندي
فرع مرفع دارس

محمد علي حميد سعيد الهنائي
فرع بهالء

ولي صالح محمد المصلحي
فرع مرفع دارس

 س. ع. االسحاقي
فرع فرق الصناعية

أحمد عز الدين حسين
فرع سوق بهالء

علي حمد سالم السناني
فرع بهالء

صبحي عزيز علي اإلبراهيم
فرع فرق الصناعية

عيسى عبدالله سعيد االسماعيلي
فرع نزوى

منطقة الداخلية
جنوب

محمد خلفان علي الندابي
فرع لزغ

عامر خلفان عامر الفارسي
فرع فنجاء

محمد سليمان المسروري
فرع إزكي

ناصر سيف سالم العمري
فرع فنجاء

ايمن هالل ناصر السليماني
فرع منح

مصبح حارب محمد
فرع إزكي

ورثة علي موسى الراشدي
فرع إزكي

سعيد حمد سعود العامري
فرع سمائل

ناصر علي ناصر الريامي
فرع إزكي

سيف سالم ناصر
فرع سمائل

خميس ضحي خميس الرواحي
فرع سمائل

علي مسعود سعود الرميضي
فرع إزكي

علي محمد علي العامري
فرع فنجاء

ياسر سيف سليمان السيابي
فرع فنجاء

سليمان سيف حمود السليمي
فرع إزكي

منطقة الظاهرة
سرور راشد سرور اليحيائي

فرع ضنك
عامر جمعة خلفان الغافري

فرع عبري العراقي
هند ناصر محمد السعدي

فرع عبري الجبيل
يعقوب راشد سليم النزواني

فرع سوق عبري
عائشة ناصر راشد الفارسي

فرع ينقل
م. ح. الكلباني

فرع الهيال
ورثة عبدالله

فرع مرتفعات عبري

فريش عبيد مسعود اليعقوبي
فرع عبري الجبيل

س. س. الشكيلي
فرع عبري الجبيل

ف. ع. الشهومي
فرع عبري العراقي

أسماء سالم سعيد الشندودي
فرع مرتفعات عبري

ص. س. المعمري
فرع الهيال

محمد سعيد خميس المقبالي
فرع الدريز

ع. س. البحري
فرع عبري الجبيل

بدر سالم  حمود الخليلي
فرع عبري الجبيل

منطقة البريمي
حمد عبدالله احمد الشحي

فرع خصب
محمد إدريس غالم

فرع البريمي الشارع الرئيسي
عبدالله علي محمد الشحي

فرع خصب
خ. ح. البادي

فرع البريمي الشارع الرئيسي
ع.  ن. الخميساني

فرع البريمي الشارع الرئيسي
ع. ع. البلوشي

فرع البريمي
سامي معاد المسلخي

فرع خصب

م. ع. النعيمي
فرع البريمي

ر. خ. الكندي
فرع البريمي الشارع الرئيسي

علي سعيد محمد الشحي
فرع خصب

راشد حسين سليمان المعمري
فرع البريمي الشارع الرئيسي

البشير قاسم السيد
فرع خصب

ع. م.  الدرعي
فرع البريمي

علي محمد علي الشحي
فرع خصب

خولة سعيد سيف المعمري
فرع البريمي

منطقة  الشرقية
شمال

طاهر علي سالم الوردي
فرع سمد الشأن

عيسى صبيح سعيد النوفلي
فرع سناو

نعمه عامر محمد الحارثي
فرع سمد الشأن

ياسر
فرع سمد الشأن

يحيى علي محمد الرحبي
فرع سفالة إبراء

أنيسة صالح سيف الدغيشي
فرع سناو

عبدالله سالم حمد العامري
فرع سناو

أحمد محمد عبدالله الحارثي
فرع سمد الشأن

سعيد ناصر حميد الشبلي
فرع سمد الشأن

صالح محمد راشد البوسعيدي
فرع إبراء

عزيزه سعيد عبدالله الريامي
فرع سفالة إبراء

هاريكومار مادوسدان
فرع إبراء

عامر عبدالله النعماني
فرع سمد الشأن

عبدالله مسلم احمد الحسني
فرع إبراء

سمير كومار
فرع مصيرة

منطقة الشرقية
جنوب 

عوض محمد مصباح العامري
فرع صور

محمد سعيد العزري
فرع جعالن بني بو علي

نوال عبدالله محمد القلهاتي
فرع صور العفية

حميد ناصر علي البهلولي
فرع جعالن بني بو حسن

محمد حمد ناصر الكاسبي
فرع جعالن بني بو علي

سليم خميس علي البطيني
فرع األشخرة

عبير غانم سعيد الحبسي
فرع صور الشرية

حمد سالم عامر الصواعي
فرع جعالن بني بو حسن

ربيعة سالم البهلولي
فرع صور الشرية

حديد العلوي
فرع صور

غابش ناصر غابش الهاشمي
فرع صور

ناصر غابش خلفان الهاشمي
فرع الكامل

صفية شقيل سالم الصلتي
فرع صور الشرية

نجاة صالح سالم الغيالني
فرع صور

محمد غالب حمد الرزيقي
فرع صور الشرية

منطقة ظفار
س.  ب. سعيد

فرع صاللة شارع 23 يوليو
مدين الشكيلي عاشور

فرع صاللة شارع 23 يوليو
ع. س. فرح 
فرع عوقدين

خير سعيد محمد اليافعي
فرع صاللة شارع 23 يوليو

محمد عبدو سعد
فرع المزيونة

ج. ج. فارح
فرع صاللة شارع 23 يوليو

م. س.  المعشني
فرع الدهاريز

ذ. الغافري
فرع صاللة شارع 23 يوليو

م. س. المعشني
فرع صاللة شارع 23 يوليو

خالء أحمد علي جداد
فرع صاللة شارع 23 يوليو

سالم سعيد علي قمسيت
فرع صاللة شارع 23 يوليو

جولي أليكس
فرع صاللة شارع 23 يوليو

عبدالجليل عوض سبيتي
فرع صاللة شارع 23 يوليو

شيجو بوشبان
فرع السعادة

وليد عبدالله أحمد
فرع عوقدين

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

سليمان عامر حمد الريامي
فرع إزكي

جمعة عبدالله سليمان
فرع بركاء

محمد صقر حامد الجابري
فرع صحار

مبارك حسن عبدالله الزدجالي
فرع المعبيلة الجنوبية

أحمد عبدالله الكندي
فرع فرق

س.  س.  الشبلي
فرع البريمي

ع. أ. الريامي
فرع دار األوبرا السلطانية

مريم راشد علي الجعفري
فرع الكامل

حمدان سالم حمدان الجوهري
فرع صحار

ب. ف. أ.
فرع روي

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

م. ج. تابانياج
فرع المستشفى السلطاني

أ. ع. الحسني
فرع وادي الطائين

علي سالم حميد الحسني
فرع الخوير

ع. ح. الهاللي
فرع وادي الكبير

بدرية سعيد ناصر االزكي
فرع الخوير

ميا سعيد سالم الدرمكي
فرع بركاء

حمدان حارب أحمد المعمري
فرع لوى

فاطمه فدا كريم البلوشي
فرع الصاروج

س. ن. الرحبي
فرع روي

عائشة سليمان سعيد 
الحوقاني

فرع فرق

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

ن. م. الجهوري
فرع الخضراء

أحمد عبدالله أحمد الريامي
فرع بهالء

عائشة علي عبدالله الشحي
فرع دباء البيعة

عيسى خميس زايد المجلبي
فرع وادي الكبير

عديلة أحمد سلطان الطوقي
فرع جامعة السلطان قابوس

بوناما بلمكاليل
فرع جامعة السلطان قابوس

صفية خلفان ماجد النبهاني
فرع مرفع دارس

سواروبا راني برانجي
فرع المستشفى السلطاني

عائشة ناصر علي الخاطري
فرع الحمراء

فهد سليمان سالم المعمري
فرع السويق

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

عبدالله حمد عبدالله الشبلي
فرع شافع

يعقوب حميد سعيد الرواحي
فرع سمائل

جمعة محمد سعيد السيابي
فرع الرسيل

اشرف مبارك ناصر اللويهي
فرع الخوض

عبدالرحمن زاهر مصبح اللمكي
فرع جامعة السلطان قابوس

وليد جمعة محمد الصالحي
فرع السويق

سيد رجب علي عيسى
فرع صور الشرية

رقية سيف خلفان الحسني
فرع ميناء الفحل

هشام عيد مطر الهنائي
فرع الرميس

عبدالله خميس حمد السنيدي
فرع الكامل

جوائز حساب زينة للمرأة - 1٫000 ر.ع

كريمه سالم خلفان الجرداني
فرع برج الصحوة

فاطمه محمد حبيب المعولي
فرع روي

حفيظة محمد داد الله الرئيسي
فرع بيت حطاط

شيخة أحمد الوشاحي
فرع شناص

عائشة مراد عبد الرحمن 
البلوشي

فرع فلج القبائل

حبيبة يار محمد شير محمد
فرع برج الصحوة

كاذية حمد سعيد القريني
فرع البداية

موزة علي سالم السعدي
فرع سفالة إبراء

ماجدة احمد حمود المعمري
فرع جامعة السلطان قابوس

صفية ياسر محمد العامري
فرع فرق

آ. م. المحروقي
فرع ميناء الفحل

خديجة ناصر هالل الحبسي
فرع الخوض

مايده علي مرهون السليمي
فرع إزكي

علياء علي سعيد الروتاني
فرع العامرات

هـ. ح. الحوسني
فرع بيت الريم

الغالية عبدالله راشد الزيدي
فرع ينقل

ريا سالم سيف البادي
فرع البريمي الشارع الرئيسي

منية سيف سالم العبري
فرع الحمراء

مريم سليم مسعود الخياري
فرع الحمراء

منى سيف عبدالله الكلباني
فرع عبري الجبيل

جوائز حساب شبابي - 100 ر.ع

مصطفى سيف سليمان 
الحراصى

فرع فرق الصناعية

محمد عبد الحسن العجمي
فرع جامعة السلطان قابوس

ايمن علي خميس زاهر 
المحروقي

فرع منح

حارث خلفان خميس العبري
فرع الحمراء

ناصر علي ناصر الفهدي
فرع مرفع دارس

عمار أكبر علي حبيب
فرع روي

محمد عبيد سليم العزري
فرع األشخرة

محمد سعيد صالح
فرع الكورنيش

محسن سالم عمر البلوشي
فرع وادي الكبير

مازن محمود مصطفى
فرع الخوير 33

هاشم حامد صالح الهاشمي
فرع الرميس

محمد حميد علي الرقادي
فرع لزغ

حمد محمد راشد القانوبي
فرع الرميس

بشار خليفة سلوم الحضرمي
فرع إزكي

أسامة ربيع سالم العبيداني
فرع الرستاق

حمود محمد حمود السالمي
فرع جامعة السلطان قابوس

عمر جمعة سعيد السناني
فرع سيتي سنتر

خديجة عبدالله سعيد المخمري
فرع سوق صحار

أحمد حارث سالم المحروقي
فرع جامعة السلطان قابوس

سيف محمد سيف الكعبي
فرع شناص

عبدالرحمن مبارك ناصر
فرع السيب

ايالف فيصل محمد المنذري
فرع الحرس السلطاني العماني

أحمد حارث سالم المحروقي
فرع جامعة السلطان قابوس

هاله أحمد سعيد السليمي
فرع إزكي

صفاء حمد راشد العلوي
فرع صور الشرية

عائشة كهالن علي الجديدي
فرع الحمراء

ناريمان أحمد علي الخروصي
فرع الخوير

زكريا سيف محمد الطائي
فرع جامعة السلطان قابوس

عالء مصطفي احمد سلطان
فرع القرم

هود عبدالله ماجد الصقري
فرع بركة الموز

هزاع صالح علي المقبالي
فرع عبري العراقي

طيف سالم علي الوشاحي
فرع فلج القبائل

أحمد المعولي
فرع إزكي

عمر ياسر حمود العبري
فرع الرستاق

قصي سالم سعيد الشحي
فرع كورنيش صحم

مروان محمد مسعود الخياري
فرع فرق الصناعية

أحمد مهنا سيف الغافري
فرع الرستاق

فاطمه سيف عبدالله اليعربى
فرع سيتي سنتر

مالك سعيد حارب الغفري
فرع عبري العراقي

خلود خالد الحبيب
فرع بوشر

ح. خميس
فرع بيت الريم

هاجر هالل شامس الذهلي
فرع صحار

أحمد مبارك سعيد
فرع قريات

سليمان احمد ناصر المغيري
فرع الخوض

أحمد سعيد سالم الريامي
فرع بهالء

م. خ. الجهوري
فرع الخضراء

المختار محمد جابر الحارثي
فرع المضيرب

ياسين سويد سليم الجابري
فرع فرق الصناعية

حميد حمد سالم الناصري
فرع عبري الجبيل

نوح داود البلوشي
فرع المعبيلة الصناعية

جوائز حساب المزيونة لألطفال - 100 ر.ع

ريم علي محمد القانوني
فرع الثرمد

جود عبدالعزيز حمد العبري
فرع الملدة

عائشة مطر عبدالله
فرع فرق

ريا عبدالله خميس الخنبشي
فرع مرتفعات صحم

مأثر راشد الشرجي
فرع سناو

صفية خلف محمد االسماعيلي
فرع مدينة السلطان قابوس

محمد محسن سعيد
فرع صاللة شارع 23 يوليو

زهد احمد زهير الفارسي
فرع فنجاء

عارف سيف سعيد الحضرمي
فرع إزكي

ناصر محمد ناصر
فرع الرستاق

ناصر باسم ناصر البكري
فرع كورنيش صحم

عبدالله يحيى خميس 
االسماعيلي

فرع نزوى

محمد مسعود المفرجي
فرع سوق بهالء

منار سليم علي المقبالي
فرع عبري الجبيل

المزن طاهر خميس اليعربي
فرع الحي التجاري جنوب

مي حسنين محمد اللواتي
فرع الكورنيش

أريج عبدالله المحروقي
فرع القرم

أحمد بدر محمد العمري
فرع سمد الشأن

شيخة حسن الظهوري
فرع خصب

جود هيثم خميس الخزري
فرع العوابي

محمد عبدالله الكندي
فرع لوى

فواز سالم حميد الكلباني
فرع الخوض

طيف طالل خلفان الشريقي
فرع بركة الموز

حور محمد حمد الحارثي
فرع سوق بركاء

محمد فوز سعيد العوفي
فرع المستشفى السلطاني

جاسر مروان البوسعيدي
فرع نخل

مريم يعقوب خميس السيادي
فرع المصنعة

أحمد ناصر حمود الحجري
فرع المضيرب

محمد غانم المشفيري
فرع الرميس

زهراء سلطان محمد اللواتي
فرع الخوير 33

فاطمة محمد خميس العجمي
فرع بطحاء هالل

ود محمد سعيد المقبالي
فرع صحار

زكريا محمد سليمان الروشدي
فرع سوق صحار

عبد الحميد يعقوب عبدالله 
العفيفي

فرع الخوض

قصي مصبح اليزيدى
فرع ينقل

محمد سالم راشد البدراني
فرع سوق صحار

عمار علي رشيد الكلباني
فرع الموالح

جود علي إبراهيم الهنائي
فرع الموالح

مريم إبراهيم سالم البلوشي
فرع كورنيش صحم

روان سالم سعيد الخميسي
فرع بطحاء هالل

جائزة يوم الميالد - 100 ر.ع

محمد محمود السيابي
فرع لزغ

محمد بدر مبارك الشامسي
فرع فنجاء

بشار ظاهر سيف الريامي
فرع إزكي

محمد علي محمد المزيني
فرع كورنيش صحم

نصر ناصر خميس الشهيمي
فرع المعبيلة الصناعية

مهرة عبدالله سالم الحضرمي
فرع المعبيلة الجنوبية

ورود فيصل ناصر الناصرى
فرع مسقط

سالم عبدالله الحكماني
فرح محوت

ن. ب. المجيني
فرع الخضراء

علي سعيد حمود الناصري
فرع سوق بهالء

بنك مسقط. أفضل كل يوم.

bankmuscat.comتفضل بزيارتناتفضل بزيارتنا


