
الفرع الرئيسيسعيد العنقودي

روي عبداهلل المياحي

الخوض بدر السيابي

مطرح سالم الوهيبي

مطرح راجو ثاناجادان

العامراتأسعد الوهيبي

الفرع الرئيسي أ الصباغ

الفرع الرئيسيس العلوي

الفرع الرئيسي ف اللواتي

الفرع الرئيسي م الصقري

الغبرةف الدغيشي

الغبرةم حميد

الغبرة ن الكلباني

نزوى ع العدواني

نزوى س الخليلي

نزوىخ المفرجي

نزوى خ السليماني

نزوى ي المبهاني

نزوى أ العزواني

نزوىخ العزري

نزوى م الهاشمي

نزوىخ العامري

إبراء م الحارثي

إبراء س الحارثي

إ الفارسي
جامعة السلطان 

قابوس

 ن التوبي
جامعة السلطان 

قابوس

ع البلوشي
جامعة السلطان 

قابوس

صاللةف مسن

صاللة خ قطن

صاللة م سهيل

صاللة س زعبنوت

صحارأ الخليلي

صحارر الحامدي

صحارخ الحامدي
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بركاءس المعولي

بركاءح البلوشي

بركاء س الدويكي

بركاء ع الفزاري

البريمي س الحجري

البريمي س الساعدي

عبري و المعمري

عبري خ المعمري

عبري ع الهنائي

عبري إ الهنائي

روي س الوهيبي

روي م الغافري

الخوض ح الرشيدي

الخوض م الرواحي

الخوض خ عبداهلل

الخوض س البوسعيدي

الخوض ب البوسعيدي

الخوض ع الكندي

الخوض ه الغاوي

الخوض ع الحارثي

الخوض أ اليوسفي

الخوض ه الزدجالي

صحم ش البلوشي

صحم ع الخالدي

صحم م الكحالي

صحم س سيف

صحم خ السعيدي

القرم م الهنائي

القرم ع الجابري

القرمن الحارثي

القرم س أمبوسعيدي

القرم أ الشكيلي

السيب ع البوسعيدي

السيب ي اليوسفي

السيب خ البلوشي

الخوير ن الرواحي
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الخوير س العامري

الخوير ز السالمي

الخوير س السليمي

الخوير أ المحروقي

الخوير أ النهدي

صور م المقيمي

صور ر الحجري

الوطية ج الخصيبي

الوطية ع السويدي

الوطية س الفريسي

الوطيةن العامري

بهالءخ المغدري

بهالء ز المعولي

بهالء أ الشقصي

بهالءأ التميمي

بهالءص السابقي

بهالء ي الشكيلي

بهالءح المحروقي

بهالءف اليحيائي

بهالءخ البيماني

بهالءأ العدوي

بهالء ح العوفي

بهالء ه الخليلي

شارع 1٨ نوفمبرع الرزيقي

شارع 1٨ نوفمبرأ الفالحي

شارع 1٨ نوفمبر إ اإلسماعيلي

سناو س الصوافي

سناوم الجابري

سناوع الراشدي

العامرات ي الجرداني

#اربح_مع_هبتي

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

100 ريال عماني لكل فائز
22 يونيو  2021

النتائج المعلنة هي نتائج السحب األسبوعي الخامس والعشرين عن متوسط الرصيد األسبوعي للفترة 13 إلى 19 يونيو 2021.
*يتم اإلعالن عن أسماء الفائزين حسب رغبتهم الشخصية.

الفرعاالسمالفرعاالسمالفرعاالسم


