
حساب “هبتي” للتوفير

#اربح_مع_هبتي

٢٣ إبريل، ٢٠١٩

نهنئ الفائزين الـ 100 بجوائز السحب األسبوعي 
100 ريال عماني لكل فائز

النتائج المعلنة هي نتائج السحب اإلسبوعي السادس عشر عن متوسط الرصيد اإلسبوعي للفترة 14 إلى 20 إبريل 2019
*يتم اإلعالن عن أسماء الفائزين حسب رغبتهم الشخصية.

محمد حمد الكيوميصحار

ضاحي سعيد المقبالي صحار

علي حمدان العبيداني صحار

صالح سيف المعمري بركاء

عبداهلل يحيى الشكيلي البريمي

محمد ابراهيم ابو سكينة الخوض

زينب مريدو خميس الخوض

االسمالفرعاالسمالفرع

مكتوم راشد المعمري صحم

سالم حميد السناني صحم

سالم خميس الكحالي صحم

ناصر سليمان المعمري صحم

موسى خلفان الرواحي السيب

محمد سعيد الشايع بهالء

خلفان سعيد الشكيلي بهالء



DSU س المحروقي

DSU س الهشامي

DSU م الحراصي

ع العدواني نزوى

خ أمبوسعيدي نزوى

س الكندي نزوى

م الحديدينزوى

ح الخاطري نزوى

إ الراشدي إبراء
جامعة السلطان 

م الباش قابوس

جامعة السلطان 
س العامري قابوس

جامعة السلطان 
ه الهاشمي قابوس

م الصيعري صاللة

أ النجار صاللة

ع بيت علي صاللة
سليمان 

ي العيدروس صاللة

أ باعمر صاللة

ع الغزالي صاللة

ع الذهب صاللة

ع الذهب صاللة

ي جداد صاللة

ح كوفان صاللة

م المعمري صحار

م النبهاني صحار

أ الفليتي بركاء

س اليحمدي بركاء

س المعولي بركاء

ح الناصري عبري

ش المعمري عبري

ر العميري عبري

ع الهاللي روي

ع القاسمي روي

أ الفالحي الخوض

ب الوهيبي الخوض

ن الشبيبي الخوض

س البراشدي الخوض

م الراشدي الخوض

م الشكيلي الخوض

م الهوتي الخوض

ح العامري الخوض

خ البريكي صحم

ن السريحي صحم

خ الحسيني القرم
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ع الشامسي القرم

ع الهدابي القرم

ع محسن القرم

ي الصولي القرم

ع البوصافي القرم

ف الدرمكي القرم

ط الحديدي السيب

خ آل فنة صور

ع السلطي صور

ف الغصيني الوطية

إ الهادي الوطية

م المعشري الوطية

س الفريسي الوطية

س الهنائي الوطية

م الهادي الوطية

ص اللواتي مطرح

م اللواتي مطرح

س المسكري مطرح

ن الكندي مطرح

م فاروق مطرح

ح العويمري بهالء

ر المعدي بهالء

أ الكمياني بهالء

ك السابقي بهالء

س الشكيلي بهالء

ر الخميسي بهالء

ح الشقصي بهالء
شارع 1٨ 
ع الصايغ نوفمبر

م الجرادي الغبرة

ع الخليلي الغبرة

س الخضوري الغبرة

ش الحزامي الغبرة

أ الشاملي الغبرة

ح المعشري الغبرة

ب الغنيمي الغبرة

ع الرئيسي الخوير

إ الربخي الخوير

ه المسكري الخوير

ع المحروقي الخوير

ي الحضرمي الخوير

ج السلطي الخوير

ع الوهيبي الخوير
شارع 1٨ 
أ الفالحي نوفمبر
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