
bankmuscat.com 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 إلى الشروط واألحكام المتوفرة على الموقع

بنك مسقط. أفضل كل يوم.

bankmuscat.comتفضل بزيارتناتفضل بزيارتنا

جائزة المزيونة الكبرى لنهاية العام - ٢٥٠٫٠٠٠ ر.ع

ز. م. السعدي
فرع الغبرة

غ. س. الهاشمي
فرع الملدة

أصالة لألعمال المصرفية المميزة - جوائز نهاية العام الخاصة - ١٠٠٫٠٠٠ ر.ع

ن. س. الخروصي
فرع السيب

م. ا. الرئيسي
فرع عبري الجبيل

الجوهر لألعمال المصرفية الحصرية - جوائز نهاية العام الخاصة - ٥٠٫٠٠٠ ر.ع

هديب محمد سعيد الربيعي
فرع بدية

س. س. اللمكي
فرع الرستاق

أصالة لألعمال المصرفية المميزة - جوائز نهاية العام - ٣٠٫٠٠٠ ر.ع

ط. ح. اليعقوبي
فرع صاللة شارع 23 يوليو

ف. ح. عبد الحسن
فرع مدينة السلطان قابوس

سهيل حمدان سهيل العمراني
فرع صحار

و. ح. العامري
فرع جامعة السلطان قابوس

أ. س. العزري
فرع الخوير

سالم سعيد ماجد الحجري
فرع المعبيلة الجنوبية

سيف راشد محمد القنوبي
فرع الثرمد

سعيد ضحي ناصر الحسني
فرع الصاروج

أ. م. الصقري
فرع الموالح

ح. ح. المبسلي
فرع ميناء الفحل

الجوهر لألعمال المصرفية الحصرية - جوائز نهاية العام  - ٢٠٫٠٠٠ ر.ع

يحيى خميس المحاربي
فرع روي

سالم عبدالله المقبالي
فرع صحار

ع. م. البلوشي
فرع ميناء الفحل

فجر بدر مرهون البوسعيدي
فرع منح

رامس جمعان العويرة
فرع روي

عائشة أحمد صالح البلوشي
فرع بركاء

أ. م. الحميري
فرع صاللة شارع 23 يوليو

م. س. الشيباني
فرع عبري الجبيل

ط. م. البحري
فرع برج الصحوة

خميس سالم الزدجالي
فرع مرتفعات صحم

جوائز حساب تحويل الراتب - ٥٠٠ ر.ع لمدة عام كامل )للرواتب التي تزيد عن ١٬٠٠٠ ر.ع(

شيخه راشد علي الراسبي
فرع الكامل

حمود خلفان سعيد الخزيري
فرع الرستاق

ثريا خلف بيلعرب البطاشي
فرع قريات

إبراهيم حميد سعيد الشبلي
فرع الحي التجاري جنوب

علي حمد مسعود الحاتمي
فرع عبري الجبيل

سعاد عبد الله حامد التوبي
فرع الخوير 33

ن. م. الشيباني
فرع أدم

أمل سالم حميد السناني
فرع البداية

غورديب سينغ
فرع الخوير

عزيز خميس سالم الغافري
فرع عبري الجبيل

جوائز حساب تحويل الراتب - ٥٠٠ ر.ع لمدة عام كامل )للرواتب التي تقل عن ١٬٠٠٠ ر.ع(

يونس زايد خميس الهاللي
فرع الرستاق

ف. س. الحسني
فرع مسقط

هارشيت رامجي ثانكي
فرع الحي التجاري

وفاء خليفة نفنوف المالكي
فرع سوق بركاء

خالد علي سعيد العويد
فرع طاقة

خ. س. الرشيدي
فرع الملدة

بدر عامر ناصر السعيدي
فرع مرتفعات صحم

كيريت كريشناماشاري
فرع مدينة السلطان قابوس

غلوم غلوم جاسم العجمي
فرع كورنيش صحم

صالح علي سلطان المشايخي
فرع الحي التجاري

جوائز حساب زينة للمرأة - ١٫٠٠٠ ر.ع

موزه خميس علي البادي
فرع مرتفعات صحم

كاليياما يوسف قاسم المالكي
فرع سفالة إبراء

مها عبدالحسين جول محمد
فرع الخوير 33

ثرية طالب خليفة البوسعيدي
فرع فرق الصناعية

فوزيه مال الله عبد العزيز
فرع العامرات

هويدا عمر عبدالعزيز الرواس
فرع الخوير 33

ج. م . اللمكي
فرع عبري الجبيل

أسماء موهيل محمد المالكي
فرع بركاء

مسعودة أرشد كازي
فرع الرستاق

دليلة مرهون سالم الكيومي
فرع الخوير

بشارة مصبح علي الشكري
فرع بهالء

ه. س. الحوسني
فرع خصب

مني عمر ماجد الحكماني
فرع جامعة السلطان قابوس

أمنه خصيف سالم المعمري
فرع لوى

منيره عيسى عبدالله البرام
فرع الخوض

مثنى سالم عبدالله الطوقي
فرع مدينة السلطان قابوس

رقية خميس سعد الحربي
فرع الخوض

نصره عبدالله سالم الخويلدي
فرع الخابورة

عديلة سعيد محمد المغيري
فرع بيت حطاط

ن. م. النوفلي
فرع الملدة

جوائز المحافظات - جوائز نهاية العام - ١٠٫٠٠٠ ر.ع

ن. م. التميمي
فرع الخوض

فاطمة عبد العزيز البلوشي
فرع الخوض

ث. ث. ش.
فرع مركز البهجة

ح. س. السيابي
فرع السيب

ص.ح. الحبسي
فرع الغبرة

علي هاشل علي الحسني
فرع الغبرة

ط. ي. السيابي
فرع الخوير

ع. ح. ال عبداللطيف
فرع الخوير

توفيق تقي داوود اللواتي
فرع الحي التجاري

ع.  ش. عبد الله
فرع مسقط

علي سالم حميد البادي
فرع مرتفعات صحم

وضحة علي سالم المعمري
فرع شناص

ع. ف. النعماني
فرع السويق

محمد أحمد علي البلوشي
فرع بطحاء هالل

أمل محسن زهران الحديدي
فرع فرق الصناعية

خ. س. الكندي
فرع مرفع دارس

ن. م. الريامي
فرع إزكي

يوسف زهران الحاجي
فرع منح

س. س. الشهيمي
فرع سوق عبري

ح. ن. الناصري
فرع الدريز

ر. ر. العلوي
فرع البريمي

ع. ع.  الشحي
فرع خصب

ص. ا. ا. ص.
فرع صاللة شارع 23 يوليو

س. د. سلمان
فرع صاللة شارع 23 يوليو

راشد خميس سليم المسكري
فرع إبراء

محمد أحمد سيف العامري
فرع سمد الشأن

خميس جمعة خميس البهلولي
فرع صور الشرية

محمد سعيد خميس الغيالني
فرع صور الشرية

جوائز حساب شبابي - ١٠٠ ر.ع

خولة سالم مبارك الهنداسي
فرع البداية

حميده محمد سعيد السيابي
فرع الرميس

يوسف راشد سعيد  العامري
فرع المعبيلة الشمالية

خلود حمد سعيد العامري
فرع صور العفية

مازن حمد سيف السعيدي
فرع الهجاري

احمد محمد مبارك المحاربي
فرع سمائل

ناصر سعود سالم العبدلي
فرع منح

عمران محمد راشد  العوفي
فرع المعبيلة الجنوبية

بلقيس إبراهيم ناصر العامري
فرع قلعة العوامر

حميدة حمدان ناصر الحبسي
فرع الموج

علي سيف سالم  الصالحي
فرع الخضراء

ع. ح. البلوشي
فرع مسقط

سعيد ناصر الخاطري
فرع جامعة السلطان قابوس

يوسف عبدالله سالم اليعربي
فرع الرستاق

مروه حميد عامر الشكري
فرع البريمي الشارع الرئيسي

أزهار مبارك حامد الجلنداني
فرع وادي الطائين

نبراس احمد سعيد الرقادي
فرع الغبرة

ناصر عبد الله سعيد العويسي
فرع المعبيلة الصناعية

خليل إبراهيم ناصر العامري
فرع قلعة العوامر

نواف علي سعيد العبري
فرع البريمي

باسم كرم محمد البلوشي
فرع مدينة السلطان قابوس

خلفان عبدالله خلفان البوصافي
فرع قريات

ابرار خليفة حمد المعمري
فرع الوشيل

محمد حمدون عبد الله الفارسي
فرع مصيرة

مريم عيسى سعيد العلوي
فرع وادي الكبير

ردين سالم حمود الطوقي
فرع مدينة السلطان قابوس

جواهر عبدالله صالح الحمداني
فرع الملدة

سعيد محمد سعيد الجابري
فرع لوى

سيف راشد محمد الخاطري
فرع الوشيل

عبدالعزيز احمد سالم الجحفلي
فرع صاللة الصناعية

عبير خميس محمد الناصري
فرع البريمي الشارع الرئيسي

شفاء عمر عبدالله الفرقاني
فرع مرفع دارس

احمد حميد علي الفارسي
فرع عبري الجبيل

سمية سيف خلفان الشيدي
فرع مرتفعات صحم

محمد علي محمد الهطالي
فرع العوابي

ريام علي سعيد  المقبالي
فرع ينقل

مناسك خالد احمد االخزامي
فرع قريات

هاجر يحيي سالم الراشدي
فرع الحرس السلطاني العماني

عهود عامر مبارك الغافري
فرع الدريز

الوليد خالد حمد الهنائي
فرع بهالء

زايد سلطان محمد العلوي
فرع عبري الجبيل

علي راشد سعيد  الشبلي
فرع جامعة السلطان قابوس

حمزة راشد حمد الحسيني
فرع لزغ

إيليا سعيد  راشد الرواحي
فرع بوشر

ه. أ. السليمي
فرع إزكي

أسماء احمد ظاهر الشريقي
فرع الهيال

مازن احمد منصور الناصري
فرع الخوض

ادارش فرغيز ماثيو
فرع الخوير

احمد سالم محمد التوبي
فرع نزوى

خزينه مرزوق سيف الشكيلي
فرع الوشيل

جوائز حساب المزيونة لألطفال - ١٠٠ ر.ع

ع . أ. الكندي
فرع الموالح

سما يوسف مبارك البلوشي
فرع الخضراء

آبها عامر خلفان السناني
فرع قريات

مهرة منير الزدجالي
فرع األنصب

عبدالقيوم علي الزدجالي
فرع المعبيلة الصناعية

يقين بدر ناصر الوهيبي
فرع العامرات

تمارا محمد سعيد البلوشي
فرع العامرات

مها خلفان سعيد العمراني
فرع جامعة السلطان قابوس

انس سيف حامد البوسعيدي
فرع فرق

ف. ي. اللواتي
فرع مسقط

يوسف قيس سعيد المحروقي
فرع سوق بهالء

نبراس داود ناصر الرحبي
فرع األنصب

ساره سعيد حمد العمري
فرع مصيرة

أنيس ناصر سيف
فرع سمد الشأن

ميرا سالم خلف المسني
فرع فلج القبائل

نبأ محمد علي البلوشي
فرع الخضراء

راية عبدالله خميس الخنبشي
فرع مرتفعات صحم

مهره سند خالد الريسي
فرع لوى

ي. ع. اللواتي
فرع الحي التجاري جنوب

حور عبدالله خميس الراسبي
فرع الكامل

مريم سليمان حسن العلي
فرع كورنيش صحم

علي صالح سالم الغيالني
فرع صور

سهيل عبدالعزيز حمد العبري
فرع الملدة

ثريا عادل سعيد
فرع شاطئ القرم

جواهر حسين علي السعيدي
فرع كورنيش صحم

حورية فيصل عبدالله 
المزروعي
فرع شناص

حوراء محمد سعيد الذهلي
فرع لوى

طيف صقر سعيد الشبلي
ابراج النهضة

غسان علي طايع جندال
فرع افينيوز مول

اليزن محمد مبارك
فرع سوق بركاء

ليلي احمد مجد
فرع صحار

زينب علي مرتضي اللواتي
فرع بوشر

عبدالله عيسى عبدالله الخضوري
فرع فلج القبائل

طارق هيثم محمد المنوري
فرع المصنعة

محمد سالم حميد العلوي
فرع ينقل

مخلد خالد خميس الرشيدي
فرع بوشر

نوره إبراهيم داود البلوشي
فرع صور الشرية

عبدالله محمد عبدالله السيابي
فرع لزغ

منصاب محمد سعيد با وزير
فرع ميناء صاللة

م. س. الناعبي
فرع إزكي

جائزة يوم الميالد - ١٠٠ ر.ع

أفنان علي سيف المقبالي
فرع صحار

الفارس نصر عبدالله الخصيبي
فرع المعبيلة الجنوبية

سرحان راشد سرحان العليان
فرع ينقل

مريم سليمان سعيد الغافري
فرع الدريز

نور سليمان محمد الصابري
فرع فرق

الحسين علي محمد العامري
فرع بركة الموز

عايدة عبدالله حديد العلوي
فرع صور الشرية

سما سعيد احمد العبري
فرع الحمراء

م. ع. الراشدي
فرع الموالح

م. س. الوشاحي
فرع الموالح

المزيونة من بنك مسقط - 2٠١9
أسماء الفائزين بجوائز شهر ديسمبر

تـــهـــانـــيـــنـــا! ماليين ر.ع
مجموع الجوائز


