
 جوائز المزيونة من بنك مسقط

مكانكم محفوظ

جوائز أصالة لألعمال المصرفية المميزة - ٢٥٫000 ر.ع

جوائز الجوهر لألعمال المصرفية الحصرية  - ٥٫000 ر.ع

جوائز تحويل الراتب - ٥00 ر.ع لمدة عام كامل )للرواتب التي تزيد عن ١٬000 ر.ع(

جوائز تحويل الراتب  - ٥00 ر.ع لمدة عام كامل )للرواتب التي تقل عن ١٬000 ر.ع(

جوائز حساب األطفال - ١00 ر.ع

جوائز يوم الميالد لحساب االطفال - ١00 ر.ع

جوائز المحافظات - ٥00 ر.ع

ع. الربخي
فرع مسقط

يوسف الهطالي
فرع المعبيلة الشمالية

محمد سعيد
فرع الخوض

حمدان الجابري
فرع السيب

ي. أبيرا
فرع المكتب الرئيسي

ب. سيفارام
فرع وادي الكبير

ي. الحوسني
فرع الهجاري

س. الشيخ
فرع فلج القبائل

عبد الله الحسني
فرع صحار

س. الرواحي
فرع مدينة السلطان قابوس

سعيد الهادي
فرع األنصب

صفا صالح
فرع روي

خالد الهادي
فرع روي

خالد الصوافي
فرع روي

عبد المجيد زهران
فرع السيب

سعود الفنه
فرع صور الشرية

أحمد البلوشي
فرع المصنعة

محمد الراشدي
فرع السيب

س. الرواحي
فرع مدينة السلطان قابوس

ع. النبهاني
فرع برج الصحوة

ساجو أبراهام
فرع الحي التجاري

آشبا المخمري
فرع شناص

علياء اللمكي
فرع السويق

منى المقبالي
فرع الخوير 33

ع. العزاوي
فرع بركة الموز

محمد علي
فرع بطحاء هالل

صالح العامري
فرع القرم

سعيد الجرداني
فرع جامعة السلطان قابوس

م. مسعود
فرع طاقة

عباس عبد الحسين
فرع الحي التجاري

سعيد الحزيري
فرع صاللة شارع 23 يوليو

محمود السالمي
فرع بطحاء هالل

عفاف محمد 
فرع فرق

بدرية الوهيبي
فرع الحي التجاري

سلطان البطاشي
فرع قريات

رشا الرئيسي
فرع مدينة السلطان قابوس

حامد المزروعي
فرع لوى

خليل الرواحي
فرع الخوض

زهرة شبير
فرع شاطئ القرم

ريتيش أنيل 
فرع الحي التجاري جنوب

فاطمة المهري
فرع صاللة شارع 23 يوليو

طالل الخوالدي
فرع الخابورة

فيجاياالكشمي سوندارراج
فرع الخوير

محمد الجابري
فرع سوق بركاء

عبد الوهاب بدرون
فرع خصب

أنيربان أشوك
فرع روي

علي الحاتمي
فرع الهيال

سالم الفارسي
فرع ينقل

تنوير محمد
فرع العذيبة شارع 18 نوفمبر

طالب المقمي
فرع صور الشرية

عامر الحسني
فرع جعالن بني بو حسن

ن. خلف
فرع عبري الجبيل

محمد سعد
فرع الوشيل

فهمي الـمعولي
فرع بركاء

سعيد الرديني
فرع البداية

علياء مرهون 
فرع لزغ

تيسى مول بييوس
فرع المستشفى السلطاني

أحمد البلوشي
فرع صور

ي. الشريقي
فرع بركة الموز

أيمن التوبي
فرع منح

تمارا البلوشي
فرع العامرات

عمر السالمي
فرع األنصب

حمدان اللمكي
فرع سوق عبري

أحمد الوشاحي
فرع شناص

حمد الهنائي
فرع الخوض

هالل البوسعيدي
فرع المضيبي

عمار محمد 
فرع سمد الشأن

أبها السناني
فرع قريات

الفردوس عمر
فرع كورنيش صحم

مي اللواتي
فرع الكورنيش

روان عبدالله
فرع بركاء

ا. المندري
فرع بركة الموز

بدر الفارسي
فرع األنصب

محمد المخيني
فرع برج الصحوة

الحسن القاسمي
فرع الحي التجاري

معتصم سالم
فرع فرق

األزهر الوسعيدي
فرع منح

ريناد الحسني
فرع الخابورة

سمير كومار
فرع مصيرة

شذى األنصاري
فرع المحج

عامر علي
فرع ميناء صاللة

مزون العبري
فرع الحمراء

مرتضى العبري
فرع العوابي

الياس العمراني
فرع صحار

حمد الزيدي
فرع ينقل

وداد السيابي
فرع الوشيل

فاطمة محمد
فرع كورنيش صحم

قصي الحمادي
فرع المصنعة

مريم المحيجري
فرع صور العفية

عبدالرحمن البادي
فرع سوق صحار

نعيمة الحارثي
فرع مركز البهجة

 ميثا الجابري 
فرع فلج القبائل

ريا الخنبشي
فرع مرتفعات صحم

البيلسان خليل
فرع بهالء

أيوب العامري
فرع قلعة العوامر

علي المقبالي
فرع صحار

ط. الجابري
فرع المكتب الرئيسي

مسعود الشكيلي
فرع سوق عبري

خالد الجعفري
فرع األشخرة

خميس البلوشي
فرع قريات

أحمد البلوشي
فرع العامرات

تسنيم السلطاني
فرع أدم

شيخة خالد
فرع الخضراء

بسمة الزدجالي
فرع الملدة

علي الريامي
فرع مرفع دارس

ريناد العاصمي
فرع أدم

الريان الحكماني
فرع الكامل

محمد يعقوب
فرع بركاء

سهى السعيدي
فرع الخابورة

عبدالله الخروصي
فرع العوابي

م. الشكيلي
فرع الرسيل

محمود سالم 
فرع جامعة السلطان قابوس

سالم العبري
فرع جامعة السلطان قابوس

حفيظ الغنامي
فرع الخوض

سالم  الخروصي
فرع جامعة السلطان قابوس

عبدالله الوهيبي
فرع الخوض

سميرة محمد
فرع المعبيلة الجنوبية

م. سيف
فرع جامعة السلطان قابوس

أحمد األنصاري
فرع جامعة السلطان قابوس

تشيتان رام فيد
فرع الرسيل

بونام لوهانا
فرع جامعة السلطان قابوس

شيخة السيابي
فرع الخوض

سردار فاروق
فرع جامعة السلطان قابوس

مازن المعييني
فرع المعبيلة الشمالية

سانوار ر ياسمين
فرع المعبيلة الصناعية

سيف الخياري
فرع الخوض

إسحاق الراشدي
فرع جامعة السلطان قابوس

محمد سيف
فرع جامعة السلطان قابوس

سوريندرا أجيا جورو
فرع الرسيل

عبدالله السليمي
فرع المعبيلة الشمالية

محمد العميري
فرع المعبيلة الشمالية

سليم الحارثي
فرع الرسيل

خالد البلوشي
فرع جامعة السلطان قابوس

سامية السليمي
فرع الحرس السلطاني العماني

أحمد القتبي
فرع جامعة السلطان قابوس

منى البلوشي
فرع جامعة السلطان قابوس

فايزة الشكو
فرع جامعة السلطان قابوس

سعاد السالمي
فرع جامعة السلطان قابوس

فريد العدوي
فرع الخوض

كريمة الهنائي
فرع جامعة السلطان قابوس

خالد السيابي
فرع السيب
ه. العجمي

فرع برج الصحوة
حسين الموسى

فرع السيب
إ. المحرمي

فرع الموالح
ورثة سلّيم العامري

فرع مركز البهجة
مريم المعولي

فرع السيب
لطيفه الحارثي

فرع مركز البهجة
غ. السيفي

فرع برج الصحوة
م. خميس

فرع برج الصحوة
جهاد الخربوشي

فرع السيب
بدر الجرادي

فرع مركز البهجة
شمير أورونيان
فرع سيتي سنتر

ع. السيابي
فرع الموالح

ر. اجاباتي
فرع برج الصحوة

سليمان الشكيلي 
فرع مركز البهجة

أ. عدنان
فرع العذيبة شارع 18 نوفمبر

علي الفزاري
فرع السيب
ثريا العبري

فرع السيب
أمل الحبسي

فرع السيب
س. الهنائي

فرع برج الصحوة
صالح الحضرمي

فرع مركز البهجة
ن. آل سعيد

فرع العذيبة شارع 18 نوفمبر
إبراهيم عامر

فرع سيتي سنتر
ك. ترافرز

فرع المكتب الرئيسي
شاه يوجيش

فرع السيب
يونس الحبسي

فرع مركز البهجة
حفيظة الفالحي

فرع السيب
ناصر السناني

فرع مركز البهجة
ياسر الرواحي

فرع مركز البهجة
ه. السيابي
فرع الموج

فاطمة المالكي
فرع الغبرة

زوينه الراشدي
فرع الغبرة

رانجو جوزيف
فرع المستشفى السلطاني

أحمد الحميدي
فرع قريات

محمد أشرف
فرع بوشر

لطيفة األنصاري
فرع بوشر

محمد أيوب
فرع العامرات

رحمة الوهيبي
فرع العامرات

ناثان كوري هيكمان
فرع بوشر

شريفة المحرزي
فرع األنصب

حبيب الرزيقي
فرع قريات

عبد الله الـفوري
فرع قريات

هدى أبو أيه
فرع دوار العذيبة

علي حسن
فرع دوار العذيبة
أصيلة المقبالي

فرع العامرات
عبدالله الفراجي

فرع قريات
خالد الرحبي

فرع العامرات
سعيد الجهظمي

فرع قريات
محمد مرادي

فرع دوار العذيبة
ديانا ريجي

فرع المستشفى السلطاني
أمل المعيني 

فرع المستشفى السلطاني
علي السلماني

فرع قريات
أسماء المعمري

فرع بوشر
شريفة الوهيبي

فرع العامرات

أفلح الرحبي
فرع العامرات
جنى النبهاني

فرع دوار العذيبة
بروندا تشيديمباراناثان

فرع بوشر
دانييل نصري

فرع الغبرة
مريم البرواني
فرع العامرات

آشيني نيروشا
فرع المستشفى السلطاني

س.القاضي
فرع الخوير

سلوى علي
فرع الخوير 33

شير سينغ مانهاس
فرع الخوير
ف. محمد

فرع دار األوبرا السلطانية
ع. اللواتي

فرع الصاروج
نرجس عبيدي

فرع مدينة السلطان قابوس
ن. عمر

فرع الصاروج
جورو سيوامي ماهاديفيا

فرع ميناء الفحل
عبد منير البلوشي

فرع ميناء الفحل
ك. العصفور

فرع الخوير
ع. أحمد

فرع دار األوبرا السلطانية
حارب المطروشي

فرع ميناء الفحل
س. العاصمي

فرع الخوير
عقيلة الحارثي

فرع القرم

س. الهادي
فرع الخوير

علي المحروقي
فرع ميناء الفحل

م. المندري
فرع الخوير

يوسف البلوشي
فرع شاطئ القرم

سيف السعيدي
فرع الخوير

ش. اللواتي
فرع المحج

محمد النجواني
فرع ميناء الفحل
محمد العميري

فرع مدينة السلطان قابوس
صباح اإلسماعيلي

فرع مدينة السلطان قابوس
أحمد الصقري

فرع ميناء الفحل
سليم رازا

فرع ميناء الفحل
حاتم القطيتي
فرع الخوير 33

ع. يوسف
فرع دار األوبرا السلطانية

محمود العامري
فرع ميناء الفحل

فرح الرئيسي
فرع مدينة السلطان قابوس

نجيب الحارثي
فرع ميناء الفحل

غ. كومار
فرع الحي التجاري جنوب

ج. ايبين
فرع جبروة

أنيل كومار سيدانا
األعمال المصرفية الخاصة وإدارة الثروات

سوبل بخش
مركز خدمات روي

كاندرب ثكار
فرع الحي التجاري

ورثة ح. البوسعيدي
فرع مسقط

علي البلوشي
فرع الحي التجاري

بدرية السيابي
فرع روي

زهير محمد
فرع روي

نعيم قمر
فرع الحي التجاري

فياض ال عبدالطيف
فرع الحي التجاري

خالد المهري
فرع الوطية

حسن عبد األمير
فرع روي

ك. أشرف 
فرع مسقط

أسعد الخوري
فرع روي الشارع الرئيسي

محمد الغساني
فرع روي

ن. عبدالمهدي
فرع روي

ف. الزدجالي
فرع مسقط

أليساندرو غيدوني
فرع الحي التجاري

حبيب الزدجالي
فرع روي

طالل السيابي
فرع وادي الكبير

بسام الخليلي
فرع روي

أ. الرزيقي
فرع مسقط

جويل ساركار 
مركز خدمات روي

براسانكمار
فرع الكورنيش

سعيد الـسيابي
فرع بيت حطاط

صالحه الحارثي
فرع الحي التجاري

سانجاي راجنيكانت 
فرع الحي التجاري
يعقوب العامري

فرع الحي التجاري
سانجيف ياشونترا

فرع روي
منى الكيومي

فرع مرتفعات صحم
سالم الغداني

فرع الخضراء
سعيد البلوشي

فرع لوى
عبدالعزيز الشيزاوي

فرع سوق صحار

خلفان المقبالي
فرع صحار

محمد الخميسي
فرع سوق صحار

محمد الكندي
فرع لوى

منى البلوشي
فرع سوق صحار

إبراهيم محمد
فرع سوق صحار
سالم الخروصي

فرع البداية
محمد الصالحي

فرع صحار
نعيمة البادي

فرع مرتفعات صحم
ع. السناني

فرع الخابورة
سلطان المقبالي

فرع صحار
ز.الحسني

فرع الخابورة
ش. الراشدي

فرع شناص
علي المرشودي

فرع مرتفعات صحم
خ. العميري

فرع الخابورة

س. العبري
فرع شناص

علي المزروعي
فرع لوى

ح. الحوسني
فرع الخابورة

أ. النعيمي
فرع الخابورة

ضاحي البريكي
فرع كورنيش صحم

محمد المعمري
فرع مرتفعات صحم

علي الكندي
فرع لوى

س. المعمري
فرع فلج القبائل

سالم الفهدي
فرع صحار

خصيبة البادي
فرع كورنيش صحم

سليمان الشبلي
فرع صحار

سعيد البادي
فرع صحار

محمد ناصر
فرع المصنعة

خليفة البريكي
فرع الملدة

حمود الغافري
فرع الغشب

سالم الخنبشي
فرع الغشب
سعيد صالح
فرع الغشب

مؤيد اليحمدي
فرع بركاء

حمود الذهلي
فرع الرستاق

حمود العوفي
فرع الغشب

سعيد القرني
فرع الرستاق
خميس علي
فرع السويق

عبد الله القاسمي
فرع الملدة

جورية الفارسي
فرع بركاء

زهران الناصري
فرع العوابي

منى علي
فرع بركاء

عماد الناصري
فرع سوق بركاء

علياء النوفلي
فرع الثرمد

ناصر السلماني
فرع الغشب

هالل ناصر
فرع الملدة

صالح سليم 
فرع الغشب

موسى عبد الرحيم
فرع سوق بركاء
سعيد الحمادي

فرع السويق
محمد السيابي

فرع الغشب
خالد الصالحي
فرع السويق

محمد العجمي
فرع السويق

سيف السعيدي
فرع بركاء

افراح الحضرمي
فرع نخل

شهباز أحمد
فرع المصنعة

يونس البلوشي
فرع السويق

ناصر الفارسي
فرع الثرمد

بدرية السيابي
فرع الغشب

محمد الشريقي
فرع مرفع دارس

فاطمة العبري
فرع الحمراء

عبد الله سليمان 
فرع الحمراء

عبد الله الريامي
فرع مرفع دارس

م. مسعود
فرع نزوى

مشعل رزق عزيز 
فرع بهالء

سعيد السناني
فرع مرفع دارس

محمود العبري
فرع الحمراء

محمد السناني
فرع مرفع دارس

س. أمبو سعيدي 
فرع نزوى

رياء الشكيلي
فرع بهالء

أصغر محمد
فرع فرق الصناعية

محمد الجنيبي
فرع هيماء

يوسف الريامي
فرع فرق الصناعية

فخرية العنقودي
فرع فرق

عيسى السعيدي
فرع فرق

محمد الشيزاوي
فرع فرق

محمد الصابري
فرع سوق بهالء

عمر الشبلي
فرع فرق الصناعية

عبدالله اليعربي
فرع بهالء

س. الخروصي
فرع نزوى

عبد الوهاب المطوع
فرع فرق الصناعية

علي الرباني
فرع فرق

محمد الشكيلي
فرع سوق بهالء

زهران سليمان
فرع فرق الصناعية

إيمان الربخي
فرع بهالء

إبراهيم الجنيبي
فرع أدم

زهران الحسني
فرع فرق الصناعية

راية  اإلسماعيلي
فرع فرق

حمد الـشيباني
فرع هيماء

موزة البوسعيدي
فرع منح

خالد المحاربي
فرع فنجاء

إدريس الحراصي
فرع سمائل
س. مسلم

فرع إزكي
سعيد الرواحي

فرع سمائل
سعود الرواحي

فرع فنجاء
خ. المنيري

فرع إزكي
ورثة محمد

فرع لزغ
ع. عبد الرحيم

فرع بركة الموز
عيسى الجابري

فرع سمائل
ع. الـتوبي
فرع إزكي

ي. الراشدي
فرع إزكي

س. الرواحي
فرع إزكي

عبدالله الهنائي
فرع سمائل

سعيد السيابي
فرع فنجاء

ف. الذهلي
فرع بركة الموز
طالب الرواحي

فرع سمائل
م. العامري

فرع بركة الموز
حمد الهدابي

فرع فنجاء
س. العامري

فرع إزكي
سلمان الهدابي

فرع فنجاء
ماجد راشد
فرع فنجاء

حمد السليمي
فرع سمائل

سمير السيابي
فرع فنجاء

معتصم مسلم 
فرع سمائل

سليمان الندبي
فرع فنجاء

سليمان الهاشمي
فرع سمائل

أصيلة القرني
فرع سمائل

شهدول اسالم
فرع قلعة العوامر

أحمد الغباري
فرع منح

خميس علي
فرع محضة
فؤاد داود

فرع البريمي الشارع الرئيسي

عبد الله حمد
فرع البريمي الشارع الرئيسي

عبدالله الشحي
فرع دباء البيعة

حمد الشحي
فرع خصب

محمد الهاشمي
فرع البريمي الشارع الرئيسي

علي البلوشي
فرع البريمي

مكتوم الزيدي
فرع البريمي الشارع الرئيسي

عبدالله الشامسي
فرع البريمي الشارع الرئيسي

ماجد الفارسي
فرع البريمي

سليمان أحمد
فرع دباء البيعة

محمد الشاه
فرع خصب

صالح البلوشي
فرع البريمي الشارع الرئيسي

عبدالله الكعبي
فرع البريمي

جواهر اليزيدي
فرع البريمي

وحيد المسكري
فرع البريمي

خالد المقامي
فرع دباء البيعة
علي الظهوري

فرع دباء البيعة
غانم راشد 

فرع البريمي
أحمد الكعبي

فرع محضة
محمد أبو بكر

فرع خصب
جمعة سالم
فرع البريمي

سعيد الشامسي
فرع البريمي الشارع الرئيسي

علياء الشحي
فرع خصب

حمد النعيمي
فرع البريمي

حسن الحسوني
فرع خصب

زيد المزروعي
فرع خصب

سالم النعيمي
فرع البريمي

بوالس دوالبا
فرع خصب

بدرية عبد الله
فرع خصب
ي. حمود

فرع الهيال
ل. عبدالله

فرع عبري الجبيل
ح. الغفري

فرع عبري الجبيل
د. المعمري

فرع الدريز
ج. سعيد 
فرع ينقل

سعاد الزيدي
فرع ينقل

خميس العلوي
فرع ينقل

س. البلوشي
فرع عبري الجبيل

خ.الفارسي
فرع سوق عبري
ص. الجساسي

فرع عبري الجبيل
ي. مصبح

فرع عبري الجبيل
ح. الخيالي
فرع الدريز

م. الفارسي
فرع الدريز

عمر المعمري
فرع الهيال

ع. البحري
فرع عبري الجبيل
سالم الشكيلي

فرع ينقل
هالل البحري

فرع الهيال
عبد الله سليمان

فرع الهيال
مالك زادا أرزوماند

فرع ينقل
ح. العبري

فرع عبري العراقي
محمد البلوشي

فرع ينقل
ر. سليم

فرع عبري الجبيل

راشد العلوي
فرع ينقل

ص. اليعقوبي
فرع عبري الجبيل

ع. الحاتمي
فرع الدريز
ع. العبري

فرع عبري الجبيل
ع. اليعقوبي

فرع عبري الجبيل
حمد الخميساني

فرع ضنك
سالم المانع

فرع ينقل
محمد العلوي

فرع ينقل
ب. مسلم 

فرع صاللة الصناعية
خيار سالم

فرع صاللة شارع 23 يوليو
ورثة سعيد محمد 

فرع صاللة شارع 23 يوليو
سعيد العمري

فرع طاقة
أحمد المشيخي

فرع صاللة شارع 23 يوليو
سيف  إسالم
فرع السعادة

أتسلوم سعيد 
فرع عوقدين

لمياء الجهوري
فرع السعادة

بول موروغان
فرع عوقدين

أبو بكر بوناككان
فرع صاللة شارع 23 يوليو

أنيسة عبد الرحمن
فرع سدح

ع. مبخوت
فرع شليم

سعيد الشنفري
فرع صاللة شارع 23 يوليو

مسلم محمد
فرع عوقدين

هبه بيت وليد 
فرع مرباط

بخيت سهيل
فرع صاللة شارع 23 يوليو

رواس سالم
فرع صاللة شارع 23 يوليو

محمد الشيخ
فرع صاللة شارع 23 يوليو

واريس خان مية خان
فرع صاللة شارع 23 يوليو

ناصر العدوي
فرع عوقدين
علي الباقي

فرع صاللة شارع 23 يوليو
أتول موغاتالل بانديا

فرع صاللة شارع 23 يوليو
أحمد العويدي

فرع الدهاريز
محمد المشايخي

فرع سدح
سمير بن األمين

فرع السعادة
مياده صالح

فرع طاقة

علي المشعلي
فرع ثمريت

حافظ أحمد
فرع طاقة

شاندي عبدالقوي
فرع ثمريت

محمد تبوك 
فرع عوقدين

جمعة النهدي
فرع إبراء

محمد مبروك
فرع سناو

محمد الحجري
فرع بدية

عبدالله الجلنداني
فرع إبراء

سيف المعولي
فرع سناو

ماجد المسكري
فرع إبراء

محمد الحجري
فرع بدية

عليا المالكي
فرع سمد الشأن

سالم الحجري
فرع بدية

ن. المالكي
فرع المضيرب

حميد المسكري
فرع إبراء
ح. حميد

فرع المضيرب
ريا الحجري

فرع بدية
محمد المحرزي

فرع سمد الشأن
زهية المنجي

فرع إبراء
سيف اإلسماعيلي

فرع إبراء
سليم الراشدي

فرع إبراء
طالل الظافري 

فرع سناو

علي الحجري
فرع بدية

محمد الغافري
فرع سناو

علي الوهيبي
فرع إبراء

محسن الزيدي
فرع المضيبي

موسى النعماني
فرع سمد الشأن
خالد البرطماني

فرع سناو
بسمة الجنيبي

فرع سناو
ميا المسكري

فرع إبراء
أحمد الحكماني

فرع المضيبي
محسن الندابي

فرع سمد الشأن
سالم المسكري

فرع إبراء
عبدالله المسكري

فرع إبراء
عائشة راشد

فرع صور الشرية
سعاد المشرفي
فرع صور العفية
عائشة النصيري

فرع الكامل
إيمان المشرفي
فرع صور العفية
خميس الراسبي

فرع الكامل
فايز السلطي

فرع صور
حمد الكاسبي

فرع جعالن بني بو علي
فاطمة الجمري

فرع جعالن بني بو علي

محسن الخميسي
فرع صور الشرية
جوهرول محمد

فرع الكامل
عاصم الحكماني

فرع الكامل
خالد العريمي

فرع جعالن بني بو علي
ناصر مبارك

فرع جعالن بني بو حسن
أحمد عبد الله

فرع صور العفية
علي السعدي

فرع جعالن بني بو حسن
طالل العريمي

فرع صور

ياسر الجعفري
فرع صور العفية
راشد الشامخي

فرع جعالن بني بو حسن
محمد مسافر

فرع صور
محفوظه البلوشي

فرع صور الشرية
ناصر الهاشمي

فرع الكامل
ثاني الهاشمي

فرع الكامل
حمود الحارثي

فرع الكامل
عبد الله راشد

فرع جعالن بني بو علي
صالح الزرعي
فرع الكامل

عبدالله المندري
فرع جعالن بني بو علي

سالم الراسبي
فرع الكامل

جاسم هرموز
فرع صور العفية

حمد البلوشي
فرع جعالن بني بو حسن

خميس العلوي
فرع جعالن بني بو علي

محمد السرحاني
فرع صور العفية

سعيد الغزالي
فرع قريات

أسماء الرقيشي
فرع المعبيلة الجنوبية

فاطمة الرقيشي
فرع إزكي

راجيش كانا
فرع الخوير

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

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

أسماء الفائزين بجوائز شهر سبتمبر

تهانينا!


