
الفرع الرئيسيم األخزمي

الفرع الرئيسيس العنقودي 

الفرع الرئيسيف اللواتي 

الفرع الرئيسيع هاشم

الفرع الرئيسير السيابي 

الغبرةس المزروعي 

الغبرةع السالمي

الغبرةط الكيومي

الغبرةع اليحمدي 

الغبرةم الشقصي 

نزوىط البريدي

نزوىأ الشكيلي 

نزوىه أمبو سعيدي

نزوىأ الحضرمي

إبراءج الحارثي 

إبراءس البراشدي

ث الشيذاني 
جامعة السلطان 

قابوس

م الحمادي
جامعة السلطان 

قابوس

ن الصبحي
جامعة السلطان 

قابوس

م العامري
جامعة السلطان 

قابوس

صاللةم شماس 

صاللةن الشمري

صحارخ الشبلي 

صحارع المقبالي 

صحارع الكلباني 

صحارع الهاشمي

بركاءس المعولي 

بركاءن الرواحي

بركاءم السيابي 

بركاءف الحاتمي 

بركاءخ العمراني 

البريميم الوردي

البريميح الهنائي

البريميع النعيمي

عبريم الوائلي 

#اربح_مع_هبتي

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

100 ريال عماني لكل فائز

الفرعاالسم

6 يناير ٢٠٢١

النتائج المعلنة هي نتائج السحب األسبوعي األول عن متوسط الرصيد األسبوعي للفترة من 27 ديسمبر2020  إلى 2 يناير 2021   
*يتم اإلعالن عن أسماء الفائزين حسب رغبتهم الشخصية.

الفرعاالسمالفرعاالسم



عبريس المقبالي 

عبريع الهنائي

عبريم الناصري 

عبريس المقبالي 

عبريس مادهافان

عبرير الشكيلي 

عبريه الغافري 

عبريع المرشودي

الخوضخ الحراصي 

الخوضر العبري 

الخوضأ المعولي

الخوضم الحبسي

الخوضإ السناني 

الخوضش الهنائي 

الخوضم الحارثي 

الخوضم الهطالي 

صحمم السعيدي

صحمس السناني

صحمب البلوشي

صحمخ السعيدي

صحمس البادي

القرمش اإلسماعيلي 

القرمإ السرحاني 

القرمم با باقي 

القرمم العبري

القرمز الخروصي

السيبس الرواحي

السيبص بخش

السيبس الجامودي

السيبم الجابري

السيبع البادي

السيبع البوسعيدي 

السيبش الهنائي 

السيبط محمد

الخويرإ الرواحي 

الخويرأ المحروقي
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الخويرس الغماري

الخويرن المحروقي

الخويرن الرحبي

الخويرأ ابا زيد

الخويرغ عبدالحميد

الخويرس الحبسي

الخويرع و ع 

صورع القلهاتي

صورس العاصمي

صورأ المخيني

الوطيةع الرحيلي 

الوطيةح الوهيبي

الوطيةس الرقادي 

الوطيةج المحروقي

الوطيةف الخصيبي 

الوطيةأ الوهيبي

مطرحس المسكري

مطرحم فاروق

مطرحر الهنائي 

مطرحص الوهيبي 

بهالءع الهنائي

بهالءح الشعيلي 

بهالءم الخاطري

بهالءأ الهنائي

بهالءب العلوي

شارع 1٨ نوفمبرع خان 

شارع 1٨ نوفمبرع الشيذاني

شارع 1٨ نوفمبرأ الحسني 

سناوع البراشدي
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