
ناصر البوسعيدينزوى

أسماء السيابي نزوى

سند العامريإبراء

ريان األغبريإبراء

ناصر العامريبركاء

نصر الحماديبركاء

محمد الكعبي البريمي

شمسة الناعبي الخوض

سالم البادي صحم

يحيى الرشيديصحم

مالذ الخصيبيالوطية 

سالم الرحبيمطرح

راجو ثاناجادانمطرح

زكريا الشكيلي بهالء

محمد العوفيبهالء

عدنان الخايفي بهالء

هالل الخاطريبهالء

ي النبهاني الفرع الرئيسي

ح الصقري الغبرة

أ محمد الغبرة

ط العميرينزوى

ع المحرزي نزوى

س المصلحي إبراء

م الدويكيإبراء

أ البرواني إبراء

غ المشايخي إبراء

جامعة السلطان 
م الزعابي قابوس

جامعة السلطان 
هـ الهاشمي قابوس

جامعة السلطان 
أ الشكيلي قابوس

جامعة السلطان 
إ و ب قابوس

م السعيدي صاللة

ع فاضل صاللة

خ قطن صاللة

ع الشحريصاللة

م خوار صاللة
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حساب “هبتي” للتوفير
نهنئ الفائزين الـ 100 بجوائز السحب األسبوعي 

100 ريال عماني لكل فائز

االسمالفرع

١١ أغسطس ٢٠٢٠

النتائج المعلنة هي نتائج السحب األسبوعي الـ 31 متوسط الرصيد األسبوعي للفترة من 26 يوليو إلى 1 أغسطس 2020.
*يتم اإلعالن عن أسماء الفائزين حسب رغبتهم الشخصية.
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خ الشحي صحار

م المعمري صحار

هـ العجميبركاء

ر العلوي البريمي

م اليحيائيالبريمي

ع العزاني البريمي

خ الحاتميعبري

س الشكيلي عبري

م المقبالي عبري

ح الغافري عبري

س الجعفري عبري

ح الناصري عبري

خ المنذري عبري

س الكلباني عبري

ن المقبالي عبري

ع الصقري روي

ح الرحبي الخوض

ح العلوي الخوض

هـ الشعيلي الخوض

خ عبدالموجودالخوض

ش المحرزي الخوض

إ السناني الخوض

خ الهدابي الخوض

أ الغيالني الخوض

م الجابري الخوض

س السومريالخوض

م الوهيبي الخوض

ح عبدالحميد الخوض

ت الغساني الخوض

ف الزدجاليالخوض

ع الخزيمي صحم

ب البلوشي صحم

ش الحوسني صحم

س المرجبيالقرم 

ي الشريقي القرم 

ن الحارثيالقرم 
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ر الشكيلي القرم 

إ يعقوبالقرم 

ي الشكيلي القرم 

س المحرمي السيب

ع البوسعيديالسيب

ح العوفيالسيب

ع العويسيالسيب

ل الهادي الخوير

ط السعدي الخوير

ي الحضرمي الخوير

م البلوشي الخوير

خ الندابيالخوير

م السالمي الخوير

ف الشعيبي صور

ن المخيني صور

ع الريامي الوطية 

ف السديريالوطية 

ح الرحبي الوطية 

ع جعبوب الوطية 

م مثاقل مطرح

ص الوهيبي مطرح

م الحسني مطرح

ح الشقصي بهالء

ع العبري بهالء

م الربخي بهالء

س الربخيبهالء

ب المنذري شارع 18 نوفمبر

س الوشاحي شارع 18 نوفمبر

ر أحمدشارع 18 نوفمبر
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