
حساب “هبتي” للتوفير

#اربح_مع_هبتي

١ مايو، ٢٠١٩

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

النتائج المعلنة هي نتائج السحب األسبوعي السابع عشرعن متوسط الرصيد األسبوعي للفترة 21 إلى 27 إبريل 2019
*يتم اإلعالن عن أسماء الفائزين حسب رغبتهم الشخصية.

حمد عبداهلل القريني صحم 

بشارة عبداهلل العبري بهالء

أحمد جمعة المعني بهالء

خالد بالل الحوسني البريمي 

سماح احمد اللحام الغبرة 

إدريس سالم الكندي الغبرة 

ناصر محمد الشقصيعبري 

االسمالفرعاالسمالفرع

إبراهيم مبارك السلطي الخوض 

محمد عبداهلل اللزامي القرم 

شيماء سليمان العوفي القرم 

محمد سيف الراشديصاللة 

احمد عبدالنبي النعيمي صحار 

جامعة السلطان 
فيصل محمد ابابنةقابوس 

جيفر سيف السيباني الوطية 



شارع 18 
ب المنذري نوفمبر

شارع 18 
ع السيباني نوفمبر

شارع 18 
س الخروصي نوفمبر

ح الشقصي بهالء

إ الكمياني بهالء

أ الكمياني بهالء

ك السابقي بهالء

ع الشيذاني بهالء

ن الهميميبهالء

ع العدوي بهالء

س الخاطري بهالء

س الشقصي بهالء

ص القمشوعي بهالء

م السعدي بركاء 

س المصلحي بركاء 

س البوسعيدي بركاء 

س السريري بركاء 

م البلوشي بركاء 

م المخيني البريمي 

س النعيمي البريمي 
وحدة 

المبيعات 
المباشرة

ي النبهاني 

وحدة 
المبيعات 
المباشرة

ف اللواتي 

وحدة 
المبيعات 
المباشرة

ر العبري 

س الخضوري الغبرة 

س بني عرابة إبراء

م الدويكي إبراء

س الشبلي إبراء 

ز المحروقي إبراء 

أ المفرجي عبري 

م االسطى عبري 

س المقبالي عبري 

خ الغريبي عبري 

س الهنائي عبري 

ح النصيري عبري 

س الريامي الخوض 

م ابو سكينة الخوض 

ز السيابي الخوض 

ك فهم الخوير 

ح العامريالخوير 

س خان الخوير 

ش اللواتي مطرح 
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خ الربكي مطرح 

ع الريامي مطرح 

خ امبو سعيدي نزوى 

ش الراجحي نزوى 

ث الجمودي نزوى 

ع الحوقاني نزوى 

أ السليماني نزوى 

ع السناني نزوى 

أ الداغري نزوى 

ب العدواني نزوى 

م االسماعيلي القرم 

س الكندي القرم 

ن البدري روي 

ع الهشامي روي 

ن السعدي روي 

ع الحجري روي 

م الحوسني صحم 

م السناني صحم 

ع الكيوميصحم 

خ المكتومي صحم 

ب المكتومي صحم 

س البلوشيصحم 

أ باعمر صاللة 

س الكثيري صاللة 

ع العجيلي صاللة 

ع الذهب صاللة 

أ النجار صاللة 

ف مسن صاللة 

ه الجابري السيب

م الرواحي السيب

ح االغبري السيب

ع العامري السيب

م النبهاني صحار 

ح العمراني صحار 
جامعة السلطان 

ج عطاهلل قابوس 

ع المسروريصور

ب الداودي صور

خ السلطي صور

م المعمري صور

ن المخيني صور

م المسلمي الوطية 

م محمد الوطية 

س العويسي الوطية 

م الدغيشيالوطية 

ط العبري الوطية 
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