
حساب “هبتي” للتوفير

#اربح_مع_هبتي

٢8 مايو، ٢٠١٩

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

النتائج المعلنة هي نتائج السحب األسبوعي ال 21 عن متوسط الرصيد األسبوعي للفترة 19 مايو إلى ٢٥ مايو 2019
*يتم اإلعالن عن أسماء الفائزين حسب رغبتهم الشخصية.

خالد الورديالغبرة 

بدر العدوانينزوى 

عاصم بني عرابةإبراء

محمد الراشديصاللة 

خالد الحسنيالبريمي

علي البلوشيالبريمي

عبدالرحمن الشكيليعبري

االسمالفرعاالسمالفرع

عيسى الغداني  روي 

حمد الرزيقي روي 

مبارك المعشريروي 

عمر القاسميروي 

عبدالعزيز الصقري روي 

عاصم الهالليروي 

عبداهلل المياحيروي 



عبداهلل السنانيصحم 

عيسى السيابيالقرم 

صالح االسطنبولي السيب 

مصطفى  اللواتي السيب 

ليلى الهادي الخوير

مازن سعيد الخوير

علي السرحانيالخوير

هالل المسكري الخوير

ناصر المخينيصور

داوود الهنائيالوطية 

وحدة المبيعات 
المباشرة 

خ الحسني

وحدة المبيعات 
المباشرة 

س البحري

وحدة المبيعات 
المباشرة 

ف اللواتي

وحدة المبيعات 
المباشرة 

م الصباغ

ع الصوافيالغبرة 

ن الفارسيالغبرة 

ه الخاطرينزوى 

م الرواحينزوى 

ث الجلمودي نزوى 

أ  السليمانينزوى 

ع الكندينزوى 

س العيسريإبراء

س الحارثيإبراء

س المسكري إبراء

ع المغيريإبراء

جامعة 
السلطان 

قابوس 

م الصبحي

جامعة 
السلطان 

قابوس 

س الكندي

م العوايد صاللة 

س الكثيري صاللة 

م بيت بركات صاللة 

ع الذهبصاللة 

ف مسن صاللة 

م المعشني صاللة 

م المعشنيصاللة 

ي جدادصاللة 

م األشخريصحار 

ن  الخروصيصحار 

م السيابيبركاء

ز الحارثي بركاء

ن العبيدانيبركاء

س المشايخيبركاء

س المعمريعبري
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س المقباليعبري

س العزريعبري

ح الناصري عبري

ز اليعقوبي عبري

س شماس روي 

ه الزدجاليالخوض

أ العامري الخوض

س اإلسماعيلي الخوض

ص الراشديالخوض

ه الحارثيالخوض

س الرياميالخوض

خ الهنائيالخوض

ع الراشديالخوض

م الحاشيالخوض

س الحبسيالخوض

ع الفزاريصحم 

ص الشماخيالقرم 

م الزدجاليالقرم 

خ الحسينيالقرم 

ح القاسميالقرم 

ش الفزاريالقرم 

إ المعمريالقرم 

إ الشريقيالقرم 

ح الكيوميالقرم 

ع الرئيسي الخوير

ف طفيل الوطية 

ف الخصيبيالوطية 

ي الحسيني الوطية 

خ الوهيبيالوطية 

إ الهدابيالوطية 

ر اليوسفي مطرح 

 س المسكريمطرح 

ع الريامي مطرح 

خ البلوشيمطرح 

ح الشقصيبهالء

خ الخاطريبهالء

س السنانيبهالء

إ اإلسماعيليبهالء

ح الشيخ بهالء

ر الشعيليبهالء

م الهنائيبهالء

ع الصائغ شارع 18 نوفمبر 

ح المعمريشارع 18 نوفمبر 

س الخروصيشارع 18 نوفمبر 
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