
بركاء أحمد الرواحي

صحم سعيد السناني

الفرع الرئيسي ر البداعي

الفرع الرئيسيس العامري

الفرع الرئيسيب البريكي

الغبرة س الرقادي

الغبرة ع العدوي

الغبرة م الفارسي

الغبرةد أمبوسعيدي

الغبرة خ السيابي

نزوى س الشعيلي

نزوىع الحراصي

نزوى ن المحروقي

نزوىس العميري

نزوىو أمبوسعيدي

نزوى ي الحضرمي

نزوى ي الشعيلي

نزوى أ الشيباني

نزوى ح الشعيلي

إبراء س الحبسي

إبراء ش السلماني

إبراءأ األغبري

 أ العامري
جامعة السلطان 

قابوس

ح الهنائي
جامعة السلطان 

قابوس

م البحري
جامعة السلطان 

قابوس

ي الرواحي
جامعة السلطان 

قابوس
 ع بيت علي

صاللة سليمان

صاللة أ تبوك

صاللة م المعشني

صحار م الشبلي

صحارع األشخري

صحارخ المسروري

صحار إ المقبالي

بركاء أ مصبح

#اربح_مع_هبتي

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

100 ريال عماني لكل فائز

الفرعاالسم

٦ يوليو  2021

النتائج المعلنة هي نتائج السحب األسبوعي السابع والعشرين عن متوسط الرصيد األسبوعي للفترة  من 27 يونيو إلى 3 يوليو 2021.
*يتم اإلعالن عن أسماء الفائزين حسب رغبتهم الشخصية.
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بركاء ن الرواحي

البريميس محمود

البريمي ن العيسائي

عبري ب الخليلي

عبريف رضا

عبريب المفرجي

عبريم الهنائي

عبريخ المعمري

عبريح الهنائي

عبريس المنذري

روي أ النبهاني

روي ح الندابي

روي م السيابي

الخوضي الرحبي

الخوضه الجابري

الخوضف العامري

الخوضخ الهنائي

الخوضم العامري

الخوضس المسكري

الخوضخ الحسيني

صحمأ السعيدي

صحمأ البلوشي

صحمأ المعمري

القرم ب السيابي

القرمح الرزيقي

القرمم المرزوقي

القرمز شيباني

القرم أ السيابي

القرم ر البوسعيدي

القرم و الحسني

القرم إ السليماني

القرم ج النعماني

القرم س مريم

القرم ح المقبالي

القرم س خلفان

السيبس الهنائي
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السيب إ الهاللي

السيبع البلوشي

السيبإ الحديدي

الخوير خ الزيدي

الخوير ي النبهاني

الخوير م عبدالشكور

الخوير أ الشقصي

الخوير أ األخزمي

الخويرأ الجابري

صورف الحارثي

الوطيةس المطري

الوطية غ البلوشي

الوطية ع جعبوب

الوطية خ البطاشي

الوطيةأ الحبسي

مطرح ن إبراهيم

مطرحر الوهيبي

بهالء س المعني

بهالء غ الخاطري

بهالء ع الربعاني

بهالء ع الربخي

بهالء س الهنائي

بهالء ف الشكيلي

بهالء ع العبري

بهالءم العبري

شارع 1٨ نوفمبرر نايف

شارع 1٨ نوفمبر س الجابري

شارع 1٨ نوفمبر ه الحميدي

شارع 1٨ نوفمبرب المنذري

سناوع العامري
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