
الفرع الرئيسيراشد الهنائي

فيصل 
عبدالستار 

روي

الخوضنوف العويدي

الخوضمحمد البكري 

الخويرطالل الحرزي 

الخويرمحمد البلوشي

الخويرنزهة الرواحي

الخويريوسف الجابري

الخويرسليمان الراشدي 

الخويرسلطان اللمكي 

الخويرمحمد المنذري 

الخويرثابت البطاشي

الخويرناصر المحروقي 
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رامادوس

شارع ١٨ نوفمبر

الغبرةم المالكي 

الغبرةع الوضاحي 

الغبرةش الراشدي 

الغبرةع الرواحي 

الغبرةس الرقادي 

الغبرةس الذهلي 

الغبرةف التميمي 

الغبرةز الخاطري 

نزوىس الهنائي 

نزوىه البوسعيدي 

نزوىأ التوبي 

نزوىم سالم 

نزوىم السيابي 

نزوىأ الكندي 

إبراءإ الندابي 

إبراءخ المبسلي 

إبراءع الحارثي 

م نور محمد 
جامعة السلطان 

قابوس

م الريامي 
جامعة السلطان 

قابوس

صاللةم بيت سبيع 

#اربح_مع_هبتي

حساب “هبتي” للتوفير
نهنئ الفائزين الـ ١00 بجوائز السحب األسبوعي 

١00 ريال عماني لكل فائز

الفرعاالسم

2٤ أغسطس  2021

النتائج المعلنة هي نتائج السحب األسبوعي الرابع والثالثين عن متوسط الرصيد األسبوعي للفترة  من  15 إلى 21 أغسطس 2021.
*يتم اإلعالن عن أسماء الفائزين حسب رغبتهم الشخصية.

الفرعاالسمالفرعاالسم



صاللةم سهيل 

صاللةخ الراشدي 

صحارس الفارسي 

صحارش الخوري 

صحارف الفارسي 

صحارم السعيدي 

صحارع الشبلي 

صحاري البلوشي

بركاءع بني عرابة 

بركاءع التوبي 

بركاءن العامري 

البريميط العزاني 

البريمين اإلسماعيلي 

البريمير سليمان 

البريميم اليحيائي 

البريميم البادي 

عبريإ الهنائي 

عبريس الغافري 

عبريم الشكيلي 

عبريج البلوشي 

عبريس المقبالي 

رويو الشبكي

الخوضس بسيسو 

الخوضس البلوشي 

الخوضس الضباري 

الخوضح العلوي 

الخوضم الهنائي 

الخوضع الجابري 

الخوضو و ع 

صحمع الفارسي 

صحمأ الروشدي 

صحمب البلوشي 

صحمط السعيدي 

صحمأ عبدالسالم 

القرمس الهدابي 

القرمع الجابري 
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السيبت القاسمي 

السيبع الخضر 

السيبع البشيري

الخويرث الجهضمي 

الخويرل الهادي 

الخويرع الهاشلي 

الخويرس السعدي 

صورم العامري 

صورم السرحاني 

صورخ السرحاني 

الوطيةأ الحسني 

الوطيةش الرقادي 

الوطيةم الوهيبي 

مطرحس الرحبي 

بهالءس الربخي 

بهالءم الخاطري 

بهالءح البراشدي 

بهالءأ الصبحي 

بهالءم الشكيلي 

شارع ١٨ نوفمبرم العاصمي 

شارع ١٨ نوفمبرت اللواتي 

شارع ١٨ نوفمبرس الجابري

شارع ١٨ نوفمبرف المحرزي 

شارع ١٨ نوفمبرآ الخايفي 

شارع ١٨ نوفمبرع خان 

سناون الحارثي

العامراتي الساعدي 

العامراتن الوهيبي 

السويقخ الشيدي
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