
المزيونة من بنك مسقط - 2019
أسماء الفائزين بجوائز شهر سبتمبر

تـــهـــانـــيـــنـــا! ماليين ر.ع
مجموع الجوائز

تطبق الشروط واألحكام. يسري لغاية 31 ديسمبر 2019 - ال توفر المزيونة حسابات توفير بالفوائد. حسابات التوفير بالفوائد متاحة بصورة منفصلة. يرجى زيارة الفرع لمعرفة أسعار الفائدة. لمعرفة شروط األهلية وبرنامج الجوائز يرجى|الرجوع 
bankmuscat.com إلى الشروط واألحكام المتوفرة على الموقع CR

 N
o.

 1/
14

57
3/

8

جوائز الوالء - ٥٠٠ ر.ع
ه. س. الهاللي

فرع مسقط
نوره سيف سلطان الحوسني

فرع الموالح
ورثة عبدالحكيم

فرع صاللة شارع 23 يوليو
عائشة علي ابراهيم البلوشي

فرع البداية
شيخة غانم المعمري

فرع شناص

غسان عبدالله المجيني
فرع الخوير 33

محمد صالح البحري
فرع جبروة

محمد عباس
فرع مدينة السلطان قابوس

عبدالمعين ناجوري
فرع الخوير

عبدالله سيف ناصر الرشيدي
فرع بركاء

خ.  ا.  البوسعيدي
فرع القرم

أحمد سعيد عبدالله األنصاري
فرع فلج القبائل

سعيد محمد حمد الجابري
فرع مدينة السلطان قابوس

خليفة زهران الشريقي
فرع بهالء

خليفة ناصر سليمان
فرع السويق

عبد العزيز حمد الصبحي
فرع بركاء

عبدالعزيز مبارك البريكي
فرع مرتفعات صحم

خليفة عامر سالم
فرع إبراء

م. ع. الفارسي
فرع صاللة شارع 23 يوليو

هينا روهيت دوشي
فرع الحي التجاري

حمد سيف محمد السالمي
فرع الرستاق

خلفان محمد الحسني
فرع وادي الطائين

ورثة عبد الملك حبيب 
البلوشي

فرع الخوض

ص. ا. ص.
فرع صاللة شارع 23 يوليو

خميس سعيد الوهيبي
فرع الخوير

صفية سيف القنوبي
فرع السويق

أحمد حمود الحضرمي
فرع سمائل

ناصر سعيد الحديدي
فرع جامعة السلطان قابوس

يوسف عباس علي العجمي
فرع الملدة

عبدالجليل ميران 
فرع صحار

حمد سالم حارب العلوي
فرع ينقل

سالم محمد سعيد الفارسي
فرع ينقل

بدرية محمد حبيب
فرع الخوير

حسن عبد االمير اللواتي
فرع روي

م.  بناراس
فرع صاللة شارع 23 يوليو

مايانك كيريت كانكشوار
فرع غالء الصناعية

صبرا مدني شريف البكري
فرع الغبرة

س.  د.  البلوشي
فرع مسقط

خليفة سالم سعيد السعدي
فرع بطحاء هالل

مسلم مسعود المعمري
فرع الرستاق

عاصم راشد علي الهندي
فرع مرتفعات صحم

ناصر سالم ناصر المزيدي
فرع السويق

خميس جالل البلوشي
فرع السيب

يوسف عبدالله سعيد 
المعشري

فرع الحي التجاري

اسماعيل سليمان الراشدي
فرع المستشفى السلطاني

سالم جمعة الشيباني
فرع أدم

محمد منصور الرئيسي
فرع الموالح

إسحاق مطر سالم الرواحي
فرع سيتي سنتر

حمد محمد األغبري
فرع الرستاق

زهرة حمود حمد العامري
فرع سناو


