
حساب ”هبتي“ للتوفير

#اربح_مع_هبتي

١١ يونيو، ٢٠١٩

نهنئ الفائزين الـ ١٠٠ بجوائز السحب ا�سبوعي 
١٠٠ ريال عماني لكل فائز

النتائج المعلنة هي نتائج السحب ا�سبوعي ال ٢٣ عن متوسط الرصيد ا�سبوعي للفترة ٢ إلى ٨ يونيو 2019
@يتم ا�عالن عن أسماء الفائزين حسب رغبتهم الشخصية.

االسمالفرعاالسمالفرعاالسمالفرع

محمد سليمان نزوى

حسن البوسعيدي نزوى

محمد الراشدي صاللة

محمد سعيد صحار

حمد سالم صحار

عبدالرحمن
المقبالي

صحار

سليمان الغيثي صحار

وليد الناصري عبري

روي عبدا� الهاشمي

روي تركية الزرافي

محمد القواسمه روي

سالم البادي صحم

نوح الحارثي القرم

جابر المحروقي السيب

حسن علي الخوير

علي السلطي صور

أسيا الوهيبي الوطية
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االسمالفرعاالسمالفرع

ف اللواتي وحدة المبيعات
المباشرة

م المنذري وحدة المبيعات
المباشرة

و المنذري وحدة المبيعات
المباشرة

س الذهلي الغبرة

س الشيذاني الغبرة

س الرواحي الغبرة

ش الراشدي الغبرة

ع الرحبي الغبرة

م الجديدي الغبرة

ع الهنائي نزوى

ه المنذري نزوى

س المسكري إبراء

ح الكندي  جامعة
 السلطان

قابوس

م الباشا  جامعة
 السلطان

قابوس

صاللة م العوايد

صاللة ع فاضل

صاللة م باشعيب

صاللة ف مسن

س الفضيلي بركاء

إ النعماني بركاء

ن العبيداني بركاء

ح البلوشي بركاء

بركاء م البلوشي

ع البلوشي بركاء

البريمي م الحبسي

ر العبري البريمي

م ال°سطى عبري

عبري ص الجعفري

م البحري عبري

عبري ح الناصري

عبري أ البلوشي

س المسكري روي

أ الشقصي الخوض

ح الرحبي الخوض

ح العلوي الخوض

الخوض ع الرواحي

الخوض إ السناني

أ الحوسني الخوض

الخوض خ الحبسي
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ح الكيومي الخوض

ف البرواني الخوض

ع التوبي الخوض

ن الخفاجي الخوض

ف الهنائي الخوض

ر القريني صحم

أ الطنجي صحم

أ الجهوري صحم

ا المعمري صحم

ع السيابي القرم

ف العبري القرم

ي البوصافي القرم

و آل رحمة القرم

ح الجهوري السيب

ه الجابري السيب

ح ا�غبري السيب

ع العامري السيب

م الجهضمي الخوير

الخوير .ع المحروقي

س الرواحي الخوير

خ الحسني الخوير

س الفارسي الوطية

ف الجرداني الوطية

الوطية إ الهادي

مطرح ح عبدالرضا

مطرح م مرزوق

س الرحبي مطرح

ح الزدجالي مطرح

ر ثاناجادان مطرح

مطرح ع الريامي

س الرواحي مطرح

ش اكثر مطرح

م القصابي بهالء

خ الخاطري بهالء

ع الشيذاني بهالء

ن الحميمي بهالء

بهالء ه الدرعي

ي الربخي بهالء

س الخاطري بهالء

س الهنائي بهالء

ه الخياري بهالء

ز الشقصي بهالء

م الريامي شارع ١٨ نوفمبر

ع الشيذاني شارع ١٨ نوفمبر


