
 جوائز المزيونة من بنك مسقط

مكانكم محفوظ
أسماء الفائزين بجوائز شهر فبراير

تهانينا!
جوائز أصالة لألعمال المصرفية المميزة - 25٫000 ر.ع

فرع بركة الموزخليفة علي حماد التوبيفرع وادي الكبيرر. م. أزهرفرع الغبرةا. خ. الصبحيفرع الخوير 33آمنة الل بخش هاشم الرئيسيالمستشفى السلطانيح. م. الكندي

فرع فرق الصناعيةعبدالله سليم محمد الخروصيفرع إزكيس. ر. المنذريفرع كورنيش صحمس. م. الشيديفرع ينقلعبدالله سالم علي الباديفرع صورربيع سالم ربيع

فرع صاللة شارع 23 يوليوع. س. العمري
فرع قرياتراشد خميس  السباعي
فرع رويجاجناتا جوبال سوامي

فرع نزوىح. ع. السالمي
فرع روي الشارع الرئيسيش. أ. و ش.  م.

فرع البريمي الشارع الرئيسيخليفة قاسم النعيمي

فرع المعبيلة الشماليةحمد محمد  العامري
فرع صاللة شارع 23 يوليوب.ب. راجو

فرع فلج القبائلعلي عبدالله علي الشحي
فرع الحي التجارييوسف صالح  البلوشي

فرع قرياتآمنة سعيد  الوهيبي
فرع روي الشارع الرئيسين. م. البايد

فرع برج الصحوةص. ر. السعدي
فرع خصبع. م. الشحي

فرع المضيربص. س.  الحارثي

فرع مرتفعات صحمفاندنا سوريش بانديت
فرع الغشبمبارك حميد  الخاطري

األعمال المصرفية الخاصة أ. ح. البوسعيدي
وإدارة الثروات

فرع مركز البهجةبدرية سيف علي العميري
فرع الثرمدضنينه عبدالله اليحمدي

فرع لوىخالد محمد  السعدي
فرع روي الشارع الرئيسيورثة م. الوهيبي

فرع صاللة شارع 23 يوليوس. ع. أشرف
فرع رويم.  ج. ال سعيد

فرع جعالن بني بو حسنسالم هالل سعيد الراجحي

جوائز الجوهر لألعمال المصرفية الحصرية  - 5,000 ر.ع

فرع لزغيوسف حمود  النبهاني
فرع الدريزع. س.  الحاتمي

فرع لوىسلمان سعيد  المعمري

فرع فرق الصناعيةرقية يحيى االسماعيلي
فرع كورنيش صحممن.ح. المعمري

فرع بهالءمعن سالم  الشكيلي

فرع جامعة السلطان قابوسسيف مبارك العامري

فرع برج الصحوةد. هولتهاوزن
فرع دوار العذيبةآرون بونيا ثيفار

فرع نخلحبيبة مبارك  المشرفي
فرع الوشيلانتصار خلفان عبدالله الغافري

فرع البدايةمريم عبدالله  المسعودي

فرع لزغدرويش خميس  الخصيبي
فرع عوقدينسعيد مهدي  الشعشاعي

فرع الهيالز. س. الكلباني

جوائز تحويل الراتب - 500 ر.ع لمدة عام كامل )للرواتب التي تزيد عن ١٬000 ر.ع(

فرع السيبسعيد محمد  الخزيري
فرع بيت الريممازن داود األخزامي

فرع مرتفعات صحممحمد عبيد الروشدي

فرع البريميسيف سالم  المقبالي
فرع األشخرةيوسف جمعة  المرضي
فرع الهيالابراهيم محمد الكلباني

فرع البريمي الشارع الرئيسيمحمد سعيد  الغيثي
فرع صاللة شارع 23 يوليومسعود عامر المهري
فرع نخلرباب جمعة  البحراني

فرع جامعة السلطان قابوسسلطان محمد  السعدي

فرع سوق عبريسليمان جمعة  اليعقوبي
فرع الخوضحسين شعبان البلوشي

فرع الغشبمروان سعود  الخنبشي
فرع السيبعبدالله سالم الخروصي

فرع الدهاريزعامر محمد  العمري

جوائز تحويل الراتب  - 500 ر.ع لمدة عام كامل )للرواتب التي تقل عن ١٬000 ر.ع(

فرع السيبسعيد محمد  الخزيري
فرع بيت الريممازن داود األخزامي

فرع مرتفعات صحممحمد عبيد الروشدي

فرع البريميسيف سالم  المقبالي
فرع األشخرةيوسف جمعة  المرضي
فرع الهيالابراهيم محمد الكلباني

فرع البريمي الشارع الرئيسيمحمد سعيد  الغيثي
فرع صاللة شارع 23 يوليومسعود عامر المهري
فرع نخلرباب جمعة  البحراني

فرع جامعة السلطان قابوسسلطان محمد  السعدي

فرع سوق عبريسليمان جمعة  اليعقوبي
فرع الخوضحسين شعبان البلوشي

فرع الغشبمروان سعود  الخنبشي
فرع السيبعبدالله سالم الخروصي

فرع الدهاريزعامر محمد  العمري

جوائز تحويل الراتب  - 500 ر.ع لمدة عام كامل )للرواتب التي تقل عن ١٬000 ر.ع(

فرع برج الصحوةز. ز. الندابي
فرع الحي التجاريأ. س. م

فرع إبراءعائشة صالح  العامري

فرع فنجاءز.ع. الرحبي
فرع الخوضأمل هالل المعشري
فرع الغبرةكريستابل روز ساباتر

فرع السعادةأمل بشير  الفرج
فرع المستشفى السلطانيم. ا.  البلوشي
فرع صاللة شارع 23 يوليوز.د. ماكالينجاي

فرع السيبمريم سعيد اليوسفي
فرع الخوضفاطمة محمد  الراشدي

فرع المكتب الرئيسيرحمة ابراهيم عبدالله

فرع مدينة السلطان قابوسليلى عبدالله  الطائي
فرع الحي التجاريعزة مسعود  الهنائي

فرع الخويرزيانا عبد العزيز  امبوسعيدي

جوائز حساب زينة للمرأة - ١٫500 ر.ع

فرع إزكينوف محمد الرقيشي
فرع قرياتوصال عبدالله السناني

فرع ضنكعلي سالم الوحشي
فرع فرقهود علي  الجامودي
فرع الغبرةسيف راشد  الرزيقي

فرع دباء البيعةسالم علي الشحي
فرع جامعة السلطان قابوسأحمد طارق جمعة الراسبي

فرع السيبعفراء عيسى  البلوشي
فرع ينقلنايف خلف  المعمري

فرع إزكيهشام اسماعيل  الناعبي

فرع المصنعةوائل حمد الهاشمي
فرع السويقعبدالله سليمان المجيني

فرع بطحاء هاللسالم سيف سليمان السعيدي
فرع المعبيلة الشماليةحسن حمد محمد الهنائي
فرع صاللة شارع 23 يوليوسند عبدالله منصور علي

فرع منحمحمد عامر  الشملي
فرع عبري الجبيلزايد سلطان العلوي

فرع الحي التجاريمحمد راشد  البلوشي
فرع المعبيلة الصناعيةفهم  راشد الكلباني

فرع جامعة السلطان قابوسحمود محمد السالمي

فرع صاللة شارع 23 يوليوس. ا. العمري
فرع سمد الشأنعمار ياسر  الرشيدي

فرع إزكيمحمد سليمان المسروري
فرع صحارماجد سلطان العلوي

فرع مرتفعات عبريمازن ناصر المعمري
فرع برج الصحوةز. ج. بيت اسحاق

فرع مرفع دارسإبراهيم سعيد الكندي
فرع الحي التجاريأحمد محمد  اللواتي

فرع مرتفعات عبريميثاء ماجد  المحروقي
فرع السويقابتسام سليم ناصر

فرع العوابيهود عبدالله الحراصي
فرع الرميسفراس سالم خليفة القنوبي

فرع فرقبسمة مهنا سليمان الحرملي
فرع بوشرعصام خميس مرهون الرشيدي

فرع منحخالصة سعيد زيد الحاجي
فرع السعادةحفاظ حسن  قهور

فرع بيت حطاطسلطان محمد المحمودي
فرع روياالء محمد تقي

فرع مرفع دارسمحمد صالح المياحي
فرع مرتفعات صحمقيس حميد  المزيني

فرع العامراتخلفان سويد  الرحبي
فرع الثرمدمازن سيف البداعي

فرع مدينة السلطان قابوسداليا عادل  تقي

فرع سناوعبدالله سعيد المحمودي
فرع إزكيالحواري حمد الريامي

فرع سناوحمد سليمان الحسني
فرع بطحاء هاللعمار حميد سعيد الشبيبي

فرع الغبرةمازم عابد علي الغافري
فرع بديةمروان عامر السالمي
فرع الخابورةعلي حمدان الجهوري

جوائز حساب شبابي - ١00 ر.ع

فرع الرستاقش. ح.  اليعربي
فرع الخوضفي مالك  العيسري

فرع الخويرالمؤيد حميد العميري
فرع العوابيعبدالله شامس  الخروصي
فرع مرتفعات صحمفاطمة عبدالله  الحضرمي

فرع الثرمدمعضد علي المقبالي
فرع منحمريم هالل  السليماني

فرع ميناء الفحلسعد محمد  العريمي

فرع بوشرمحمد نصر محمد الحسني
فرع صور العفيةمريم جاسم خميس الحربي

فرع مدينة السلطان قابوسجنان عادل عبدالله البلوشي
فرع الموالحالياس علي ناصر

فرع الرميسزمزم علي محمد الجابري
فرع مرتفعات صحمريا عبدالله خميس الخنبشي

فرع الموالحنجود صالح عبدالله المعمري
فرع نزوىبسام عوض  اليعربي

فرع شافعسلطان خلفان  الجنيبي
فرع وادي الطائينايثار عبدالله الحنضلي

فرع بركة الموزإيناس خلف جمعة الريامي
فرع سمد الشأنمحمد عامر سيف الحبسي

فرع سوق صحارالحسن علي سليمان العجمي
فرع الكورنيشفاطمة صادق جعفر

فرع دار األوبرا السلطانيةع. ع. عيسى الزدجالي
فرع العامراتساره حسين علي اللواتي

فرع فنجاءز. ا. الفارسي
فرع الكاملعائشة محمد علي الهاشمي
فرع الهيالبراء سالم خليفة الشهومي

فرع شناصزينب حسن علي البلوشي
فرع الموالحعمار علي راشد الكلباني

فرع العامراتحسين جامع البلوشي
فرع المكتب الرئيسيسيف مازن سيف الخروصي

فرع بهالءالمؤثر حمود سعيد الربعاني

فرع مدينة السلطان قابوسسما خالد حمد
فرع بهالءريان جمال  اليعربي

فرع شافعالزهراء علي  الكلباني
فرع ينقلمروى ناصر 

فرح محوتسالم عبدالله الحكماني
فرع المضيبيمثايل سهيل الحبسي

فرع صحارعزام عبدالرحمن أبو بكر
فرع سوق بركاءأيهم حسين  البلوشي

جوائز حساب األطفال - ١00 ر.ع

فرع بركاءضيام يوسف  الفزاري

فرع نخلبيان ناصر  البحري

فرع فرقشهد محمد العلوي

فرع العوابيمروة شامس الخروصي

فرع عبري الجبيلحمد نصيب الهنائي

فرع بركاءحمود حبيب الرحبي

فرع الموالحفاطمة صالح سليمان

فرع الثرمدتركي فيصل القريني

فرع فرقدعاء خلفان  الريامي

فرع نزوىيوسف س. الغافري

فرع المعبيلة الشماليةأميرة علي سعود العامري
فرع جامعة السلطان قابوسراجيني كوساليا كوساليا

فرع المعبيلة الشماليةناصر سعيد صالح النبهاني
فرع المعبيلة الجنوبيةخليل در محمد البلوشي

فرع جامعة السلطان قابوسيونس سعيد سالم الحبسي
فرع المعبيلة الجنوبيةثمينة عبد الغفور عبد الهام

فرع جامعة السلطان قابوسمهرالي أيياريل كاريكوالت
فرع الخوضيحيى مبارك علي العامري

فرع الخوضريا عمر عبدالله المعولي
فرع المعبيلة الصناعيةسليمان علي مسلم العامري

فرع المعبيلة الشماليةنصرة خلفان هديب الرحبي
فرع المعبيلة الشماليةأصيلة أحمد سالم البلوشي
فرع جامعة السلطان قابوسمحمد نجيب هالل الرواحي
فرع الخوضشاكر احمد صالح البلوشي

فرع جامعة السلطان قابوسع. ن. الحراصي
فرع الخوضفاطمة محمد مطر الريامي
فرع الخوضعلي حمد سليمان المعوالي
فرع الخوضزاهر سليمان ماجد الفهدي

فرع الرسيلشافان احمد جوسيب
فرع جامعة السلطان قابوسيوجين هاربر جونسون

فرع جامعة السلطان قابوسعلي سليمان محمد الزهيمي
فرع الخوضغسان ناصر علي الريامي

فرع جامعة السلطان قابوسسالم سليم سالم الشكيري
فرع المعبيلة الشماليةسالم سيف سالم العامري
فرع المعبيلة الشماليةورثة أحمد سالم إسماعيل

فرع المعبيلة الجنوبيةحنان سعيد سليمان الخروصي
فرع جامعة السلطان قابوسعبدالمحسن سعيد
فرع جامعة السلطان قابوساحمد يوسف احمد

فرع جامعة السلطان قابوسإبراهيم نور شريف البكري
فرع الخوضخالد حماد سليم العمري

فرع السيبعبد المنان عبد الكريم
فرع مركز البهجةجميل أيوب جمعة الزدجالي

فرع السيبح. م. المحرمي
فرع السيبس. ز. المحرمى
فرع الموجك. ك. الطائي
فرع برج الصحوةف. ا. الرواحي

فرع الموجع. ط. العريمي
فرع السيبخ. س. الريامي

فرع العذيبة شارع 18 نوفمبرانتصار ناصر علي الحوسني
فرع الموالححنان عبدالله صالح

فرع الرميسأسد رضا محمد أسلم
فرع مركز البهجةعادل حاصل مال محمد البلوشي

فرع المكتب الرئيسيريشا راج
فرع السيبه. أ. الزدجالي

فرع مركز البهجةاألحنف أحمد عمر الزبيدي
فرع السيبح. س. السيابي

فرع السيبع س. السبتي
فرع برج الصحوةز. م. الحاتمي
فرع السيبح. س. الرحبي

فرع برج الصحوةس. م. شاه
فرع برج الصحوةخ. ا. الرحبي

فرع مركز البهجةحمود حمد ناصر الحسني
فرع سيتي سنترع. ع. الحسني

فرع السيبه. م. البوسعيدي
فرع مركز البهجةعزيز محمد عزيز النبهاني

فرع السيبك. خ. الحبسي
فرع مركز البهجةسليمان عبد الله سليمان

فرع المكتب الرئيسيفالفيو فازولي
فرع السيبم. ز. الكندي

فرع السيبس. س. الوهيبي
فرع قرياتابتسام سعيد ناصر

فرع العامراتسلمى سالم سليمان الغصينى
فرع دوار العذيبةأصيلة محمد حمد البوسعيدي

فرع األنصبعائشة سعيد حمد العامري
فرع الغبرةآمنة عبدالله سيف الرشدي

فرع الغبرةاحمد علي احمد العيسائي
فرع الغبرةسلمى سالم محمد النعماني

فرع غالء الصناعيةإبراهيم كنجو عبد الواحد
فرع الغبرةأورميال راوات

فرع العامراتعبد الرشيد درويش سنجور
فرع بوشرنبيلة جواد محسن اللواتي

فرع الغبرةأجيت كومار كالينجت باالكرشن
فرع غالء الصناعيةرياض احمد

فرع الغبرةسالياما جوزيف
فرع الغبرةشهلة حمود محمد المالكي

فرع العامراتخميس سعيد درويش الجرداني
فرع غالءزكية إبراهيم حمد العجمي

فرع غالء الصناعيةراماديفان رامايير
فرع قرياتحمد راشد سويد الغداني

فرع دوار العذيبةجايالكشمي سوشانتا كومار
فرع الغبرةناصر تيسير ياسر العبري

فرع غالء الصناعيةإبراهيم سيف سالم العامري
فرع دوار العذيبةصفوان رفيق

فرع الغبرةمبارك حميد خاطر الحسني

فرع العامراتنوال سعيد عامر الهادي
فرع دوار العذيبةبوجاري هاريش جوجي

فرع دوار العذيبةصابر قادر بخش البلوشي
فرع غالء الصناعيةبرابو كانشيبورم الكشمنا

فرع قرياتن. س. السناني
فرع الغبرةعبدالله غاشيب خلفان الحسني

فرع ميناء الفحلجوكول شاندرا سابات
فرع الخوير 33احمد عامر ناصر الهجري

فرع الخوير 33نعيم حسن كارنالكار
فرع الخويروليد خالد جليل العزاوي

فرع الصاروجناصر راشد سيف الشبلي
فرع ميناء الفحلسليمان سعيد سالم الحسني

فرع الخوير 33آمنة الل بخش هاشم الرئيسي
فرع القرمس. ع. الريامي

فرع القرمث.ع. محمد
فرع شاطئ القرميوسف سبيل عيسى البلوشي

فرع الخوير 33سلطان علي سلطان المشرفي
فرع الخويربيجو بهوليان

فرع الخويرسيد غظنفر علي رضوي
فرع الخوير 33ه. ا. اللواتي

فرع الخويرثيكوكيل عثمان
فرع ميناء الفحلسمير مسعود حامد المسلمي

فرع القرمخ. ا. سعود الكندي
فرع ميناء الفحلسفران زدرافكو

فرع الصاروجايمان محمد السيد
فرع دار األوبرا السلطانيةع. س. سليم الحسني

فرع الخويرمحمد حسن محسن الرمضاني
فرع مدينة السلطان قابوسسالم سعيد حمد الرواحي

فرع الخويرعبدالله سيف علي الراجحي
فرع القرمغالب فوزي سالم البوسعيدي

فرع مدينة السلطان قابوسأحمد علي محمد الريامي
فرع مدينة السلطان قابوسفاطمة حسين عبد الحسن

فرع مدينة السلطان قابوسزكية هالل ناصر الموالي
فرع القرمباسم محمد عبدالله اللواتي

فرع الخويرعزان محمد علي القتبي
فرع الخوير 33ريهام رضا محمود الشيخ

فرع الحي التجاري جنوبإبراهيم محمد حاجي الزادجالي
فرع الحي التجاريم. ح. عاشق

فرع وادي الكبيرايمن عبد الكريم سعد
فرع الكورنيشخليل حبيب محمد البلوشي
فرع رويصالح سالم محمد العريمي

فرع بيت حطاطمنى احمد هالل الحارثي
فرع وادي الكبيرأوتام كومار بيسواس جيبان

فرع رويزهراء عبدالله البحراني
فرع الحي التجاري جنوبسهى سيف سعيد الوهيبي

فرع الحي التجاريع. م. البلوشي
فرع روي الشارع الرئيسيا. ا. خان

فرع بيت حطاطكمال أشرف عبد الرزاق
فرع رويغوبيناث باالجي كونيور

فرع رويسانتوش سانتوش فارجيز
فرع رويفاطمة سالم مسلم

فرع جبروةمقبول احمد محمد الحرمي
فرع وادي الكبيربوناسيري بانجوفاني فاسنتا

فرع رويعمار محمد الجمالي
فرع وادي الكبيررحمة طالب سالم الطائي

فرع الحي التجاري جنوبآ. ت. أبراهام
فرع رويي. م. اللواتي

فرع الكورنيشهاشل محمد عبدالله السلطي
فرع روي الشارع الرئيسيكرونال برافول شاندرا

فرع الحي التجاريع. د. الزدجالي
فرع رويمريم صالح سالم الفهدي

األعمال المصرفية الخاصة وإدارة الثرواتس. س. البوسعيدي

فرع الحي التجارير. باتماناثان
األعمال المصرفية الخاصة وإدارة الثرواتأ. سيدانا

فرع بيت حطاطسالم عبدالله هاشل المقميمي
فرع مسقطز. م. الشامسي

فرع صحارسحاره سيادي أبو صويره
فرع شناصفهد سليمان محمد المعمري

فرع مرتفعات صحمسالم علي سيف المكتومي
فرع فلج القبائلجيمي ماثيو

فرع مرتفعات صحمعقلمند ماالمج
فرع لوىسالم سعيد راشد الشامسي

فرع صحارمحمد سعيد محمد الشيزاوي
فرع البدايةحميد سالم خلفان السعيدي

فرع البدايةناصر سالم سيف الغافري
فرع الخابورةموزة خميس سالم الحوسني

فرع الخابورةصالح ذياب سعيد الربيعي
فرع سوق صحارعلي سلطان راشد الجهوري

فرع صحارإبراهيم عبد القادر عبد الخالق
فرع مرتفعات صحمسالم راشد خميس البريكي
فرع مرتفعات صحمسيف سالم مبارك الفزاري
فرع صحارخلفان حمد سيف المقبالي

فرع البدايةهاشل صغير هاشيل القريني
فرع سوق صحارحمد سعيد محمد البلوشي

فرع مرتفعات صحممؤيد عبدالله احمد الزعابي
فرع صحاريحيى محمد حسن الشيزاوي

فرع الخابورةعائشة سعيد مبارك المخمري
فرع صحارسامر حسن حسين

فرع مرتفعات صحمسعيد سيف سعيد المعمري
فرع شناصعبيد ابراهيم محمد الفطيسي

فرع لوىحمدان حارب أحمد
فرع مرتفعات صحمآمنة حميد علي البريكي

فرع سوق صحارهيثم صالح محمد النوفلي
فرع لوىمريم سيف حارب المعمري

فرع البدايةبدر سيف محمد البارحي
فرع شناصايوب عبيد الشيبة الكعبي

فرع بطحاء هاللآمنة علي عباس العجمي
فرع نخلسيف احمد حمد المعوالي

فرع المصنعةسامية مسعود سعيد السعدي
فرع سوق بركاءعلياء عيسى صالح الفارسي

فرع بركاءسيف سليمان سيف الناعبي
فرع الرستاقك. س. سالم العبري

فرع الملدةضنينة سعيد سيف السعدي
فرع الغشبعلي حمد خلفان الخروصي
فرع السويقمبارك سالم علي الراجحي

فرع بركاءسليمان سيف سالم الريامي
فرع الثرمدايمن عبدالله يعقوب القنوبي

فرع السويقعلياء علي سعيد اللمكي
فرع الثرمدعائشة علي أحمد المجيني

فرع الملدةجواهر محمد سليمان
فرع السويقسعيد علي سعيد الحمادي

فرع نخلسالم سالم سلوي الشريقي
فرع الملدةالهي سيف ناصر الخميسي

فرع الغشبخلف حمود مهنا الذهلي
فرع الغشبخميس علي سالم السلماني

فرع الملدةسالم علي سالم السعدي
فرع العوابيمبارك خصيب الهطالي

فرع المصنعةليلى سيف راشد السعدي
فرع الرستاقب.ن. عبدالله الرمحي

فرع الرستاقس. خ. غبيش الهطالي
فرع الملدةمحمد حمدان حمد المعمري
فرع السويقشامس سليم ناصر المزيدي

فرع نخلمحمد راشد علي الخصيبي
فرع الملدةسليمة علي مسلم الصالحي
فرع السويقسالم راشد خصيف الصالحي

فرع الثرمدمحمد سليم سليمان المجيني
فرع أدمم. س. محمد المحروقي

فرع نزوىب. س. البوسعيدي
فرع فرق الصناعيةعلي ناصر عبدالله الفالحي

فرع الحمراءعبدالله علي خلفان الهطالي
فرع الحمراءاحمد سيف حمود الشقصي
فرع الحمراءأصيلة محمد حمود العبري

فرع بهالءسعيد احمد سعيد اليحيائي
فرع بهالءخليل سليمان سالم العدوي

فرع الحمراءحمد علي محمد الناصري
فرع مرفع دارسأحمد سيف خليفة البحري

فرع أدمن. ع. محمد الرقمي
فرع فرقشريفة علي حمود التوبي

فرع بهالءبدور هالل محمد الشكيلي
فرع مرفع دارسسعيد صالح خميس الكندي
فرع فرق الصناعيةقاسم صقر عيسى الصقرى

فرع نزوىح. ر. الجامودي
فرع مرفع دارسخلفان سيف مهنا النبهاني
فرع فرقسليمان سعيد حمد العبري

فرع فرقمصطفى احمد خليفة الريامي
فرع فرق الصناعيةمبارك عبدالله سيف الدرعي

فرع بهالءبشارة مصبح علي الشكري
فرع نزوىي.ع. الرميضي

فرع مرفع دارساسحاق محمد سالم الريامي
فرع نزوىج. ج. الراشدي

فرع فرق الصناعيةسامي عبدالله محمد الكندي
فرع فرق الصناعيةمصطفى عوض حميد العنقودي

فرع هيماءهالل محمد هالل الحرسوسي
فرع مرفع دارسحسام ناصر محمد الشرقي

فرع بهالءسيف ناصر سيف الخليلي
فرع سوق بهالءمصطفى حميد سالم البيماني

فرع إزكيم. ع. العمري
فرع إزكيس. ح. البهالني

فرع إزكيزهران مرهون خصيف الداودي
فرع سمائلع. ح. علي

فرع إزكيناصر محمد زهران النبهاني
فرع إزكيناصر راشد خلفان الشريقي
فرع إزكيياسر خلفان عبدالله التوبي

فرع سمائلع. ش. الدهيني
فرع سمائلع. ح. الحضرمي

فرع منحعثمان عبدالله سعود السليماني
فرع إزكيالشيبة حمد سعيد العامري

فرع سمائلم. س. الرواحي

فرع إزكيهالل علي سيف العزري
فرع سمائلح. س. السعدي

فرع فنجاءا. ح. الهدابي
فرع قلعة العوامرح. خ. العامري

فرع لزغسليمان علي سليمان الفارسي
فرع فنجاءح. م. الفارسي
فرع سمائلل. س. الرواحي
فرع فنجاءو. س. العامري

فرع سمائلصباح يوسف سعود العامري
فرع إزكيوليد سعيد العامري

فرع فنجاءب. ع. الرقادي
فرع فنجاءس. ر. الوهيبي
فرع سمائلج.ع. الخميسي

فرع منحيوسف خميس خلفان العبدلي
فرع سمائلس. ح. النبهاني

فرع منحأسماء عامر محمد الشبيبي
فرع لزغشفيقة عبدالله راشد الندابي

فرع إزكيفتحية حمود محمد الوردي
فرع البريميراشد سالم حميد البادي
فرع البريميسالم علي راشد الحمدي

فرع البريميعلي طريفة خلفان المطرفي
فرع البريميفيصل سند حميد اليحيائي

فرع البريميحميد عامر علي الخاطري
فرع البريميعفراء محمد سالم الشامسي

فرع البريميمبارك علي بوتا محمد
فرع دباء البيعةاحمد خميس درويش الشحي

فرع البريميقيصر محمود محمد
فرع دباء البيعةسعيد محمد احمد الشحي

فرع البريمي الشارع الرئيسيفؤاد داود فارح
فرع دباء البيعةقدور علي

فرع البريمي الشارع الرئيسيعلي عبدالله محمد الجابري
فرع البريمي الشارع الرئيسيعائشة ناصر عبدالله المقبالي
فرع دباء البيعةمحمد سالم محمد المدهني
فرع البريمي الشارع الرئيسيمحمد سالم مبارك اليحيائي

فرع البريميعبدالله سالم راشد الحكماني
فرع البريميمحمد بوتا محمد صادق

فرع محضةراشد سيف عبدالله الكعبي
فرع البريميإبراهيم مسلم سليم القتبي

فرع خصبح. ا. الشحي
فرع خصبع. م. الكمزاري

فرع البريميهالل غريب حمد الجنيبي
فرع البريمي الشارع الرئيسياحمد مسلم مرهون

فرع دباء البيعةاحمد محمد عبدالله الشحي
فرع البريمي الشارع الرئيسياحمد محمد ابواليزيد

فرع البريمي الشارع الرئيسيمهنا عامر عبدالله الشبلي
فرع محضةا. ر. الكعبي

فرع محضةس.ع. الكعبي
فرع البريمي الشارع الرئيسياحمد ناصر حميد النعيمي

فرع عبري الجبيلشينكيالتو ماثيو كوتي
فرع ضنكح. س. البادي
فرع عبري الجبيلن. م. المنذري

فرع عبري الجبيلسارة ناصر سالم الوائلي
فرع عبري العراقيم. أ. الريسي
فرع عبري الجبيلم. أ. الريسي

فرع ينقلعبدالله خميس عبيد العريمي
فرع سوق عبريعلي ناصر علي الشكيلي

فرع عبري الجبيلعلي حمد علي محمد الغافري
فرع الدريزم. س. القيوضي

فرع ضنكسعيد خليفة سعيد السعدي
فرع عبري الجبيلعبدالله حميد محمد مطر
فرع عبري العراقيعزة سيف سالم المقبالي

فرع مرتفعات عبريس. ش. البلوشي
فرع مرتفعات عبريأ. ع. العلوي

فرع سوق عبريعماد عبدالله سيف المحروقي
فرع سوق عبريس. س. الرحمن

فرع عبري الجبيلناصر معيوف سرحان الدرعي
فرع الهيالمحمد صالح علي الكلباني

فرع الدريزخ. س. الحاتمي
فرع ينقليوسف مبارك خميس العلوي

فرع ضنكريا ناصر راشد  البادي
فرع عبري الجبيلزيانا علي سالم الشكيلي

فرع ضنكعبد السالم كونجودان خليل
فرع الهيالقاسم راشد علي الكلباني

فرع مرتفعات عبريفهد راشد علي الهنائي
فرع عبري الجبيلرشيد سليمان خلف الهنائي

فرع مرتفعات عبريمحمد سليمان خميس الكلباني
فرع عبري الجبيلس. م. البلوشي
فرع الدريزص. خ. الغافري
فرع صاللة شارع 23 يوليوأ. م. المعشني

فرع صاللة شارع 23 يوليوص. ا. ا. ص.
فرع صاللة شارع 23 يوليوخ. س. تبوك

فرع صاللة شارع 23 يوليومحمد سعيد سهيل
فرع صاللة الصناعيةن. م. احمد الحمر

فرع صاللة شارع 23 يوليوع. ا. سلومه

فرع عوقدينآمنة مسلم بخيت زعبنوت
فرع صاللة شارع 23 يوليوس. م. الكثيري

فرع صاللة شارع 23 يوليوأ.م. تبوك
فرع صاللة شارع 23 يوليور. د.  كيشامبار

فرع صاللة شارع 23 يوليويحيى احمد محمد
فرع صاللة شارع 23 يوليوف. ف. مستهيل

فرع صاللة شارع 23 يوليوم. ح. الرواس
فرع صاللة شارع 23 يوليوك. ثانجافيل

فرع صاللة شارع 23 يوليوورثة م. مبارك 
فرع صاللة شارع 23 يوليوع.س. بيت داهش

فرع المزيونةسعيد سليم عوض الحريزي
فرع طاقةمريم سعيد ربيعة بيت بركة
فرع طاقةنور علي سالم قهور المهري

فرع صاللة شارع 23 يوليوع. م. العمري
فرع الدهاريزم. س. المعشني

فرع صاللة شارع 23 يوليوم. ع. المعشني
فرع المزيونةجاسم احمد سالم زعبنوت

فرع السعادةمحمد س. النوبي
فرع صاللة شارع 23 يوليوا. خ.جمعان

فرع عوقدينرومان جون ستريتش
فرع السعادةع. م. سعيد الشنفري

فرع السعادةم. ع. محمد
فرع ميناء صاللةمحمد عوض بيت سعيد

فرع صاللة شارع 23 يوليوه. ع. حسنين
فرع سناوعيسى علي سالم البرشدي

فرع بديةمهنا ناصر سالم السعدي
فرع بديةمحمد سعيد بخيت السيفي

فرع سمد الشأنخميس حمدون حمود النعماني
فرع إبراءمحسن حمود محسن الكندي
فرع إبراءاحمد خلفان سليمان السعدي

فرع إبراءيحيى حمود علي المسكري
فرع إبراءيوسف احمد عامر المنجي

فرع المضيربص. م. المسروري
فرع بديةزاهر حارث محمد السعدي

فرع سفالة إبراءهيثم سالم حمود العويسي
فرع سمد الشأنسعيد سالم سعود الحبسي

فرع إبراءعبدالله محمد سيف المغيري
فرع مصيرةعلي يحيى مسلم السعدي

فرح محوتسليمة محمد حميد الوهيبي
فرع إبراءسعيد سليمان سالم الحبسي

فرع إبراءشبيبة سعيد محمد المسكري 
فرع سمد الشأنسلطان سالم سعود الحبسي

فرع إبراءشيخة صبيح المنجي
فرع سفالة إبراءعتيمه ناصر سالم السالمي

فرع سفالة إبراءيعقوب سالم سليمان بني عرابة
فرع سناوبركات محمد سالم البراشدي

فرع المضيربم. ح. النجاد
فرع سمد الشأنسالم مبارك علي البدري

فرع سمد الشأناسماعيل سعيد يحيى
فرع سمد الشأنمحمد علي سالم الندابي
فرع إبراءفهد خليفة محمد الرحبي

فرع المضيربف. م. الحارثي
فرع سمد الشأنمصبح جميل سعيد المنجي
فرع سمد الشأنحمد عبدالله حمود الحبسي

فرع صورعلي جمعة خميس الهاشمي
فرع صور العفيةخالد شيخ احمد

فرع صور الشريةخديجة عوض نصيب العلوي
فرع األشخرةفاطمة بدر رشيد الجعفري

فرع صور الشريةيونس احمد سلوم
فرع جعالن بني بو علياحمد سعيد علي سعيد

فرع صور العفيةسعيد عبدالله محمد شنون
فرع صورشارانابا غ. ج.

فرع صور الشريةسالمة صالح ابراهيم
فرع صورخالد خلفان سالم العريمي

فرع جعالن بني بو حسنحلمي مبارك سالم الدرعي
فرع صورمحفوظ مبارك خميس العلوي

فرع جعالن بني بو حسنشغيله أحمد علي المسروري
فرع صور العفيةمحمد سعود حمد العلوي

فرع جعالن بني بو حسنسعيد حمد عيسى الشعيبي
فرع صورخالد عبدالله ربيع العريمي

فرع جعالن بني بو عليش. ح. الحمودة
فرع صورفتحية خميس سالم العريمي
فرع الكاملسعيد حمد صالح المشايخي

فرع صور الشريةفاطمة عبدالله محمد العريمي
فرع صور الشريةسلطان جمعة سلطان المشرفي

فرع الكاملمحمد راشد سالم السنيدي
فرع الكاملمحمد عبدالله الهاشمي

فرع صور الشريةثناي مهيال خميس الداودي
فرع صور الشريةيسرا محمد عبدالله العريمي
فرع صور الشريةمحمد سالم مبارك العريمي

فرع صور الشريةم. ج. سالم النجاشي
فرع األشخرةع. س. ناصر الجعفري

فرع جعالن بني بو عليحميد سالم عبدالله الكاسبي
فرع جعالن بني بو علي الجديدفاطمة حمد سعيد العلوي

جوائز يوم الميالد لحساب االطفال - ١00 ر.ع

جوائز المحافظات - 500 ر.ع

Deloitte تم التحقق من مخطط جوائز المزيونة من بنك مسقط من قبل شركة
bankmuscat.com تطبق الشروط واألحكام. يسري لغاية 31 ديسمبر 2020 - 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

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


