
حساب “هبتي” للتوفير

#اربح_مع_هبتي

٢٥ يونيو، ٢٠١٩

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

النتائج المعلنة هي نتائج السحب األسبوعي ال 25 عن متوسط الرصيد األسبوعي للفترة من 16 إلى 22 يونيو 2019

*يتم اإلعالن عن أسماء الفائزين حسب رغبتهم الشخصية.

ماجد الهوتي الغبرة 

ناصر الفارسي الغبرة 

إدريس الكندي الغبرة 

محمد السليماني نزوى 

عبدالرحمن الشيزاوي صحار

محمد األشخري صحار

فيصل الكندري صحار

إدريس النعماني بركاء

سمية خليل البريمي
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سالم الكعبي البريمي

حمد الرزيقي روي 

جاسم المجيني روي 

سعيد العامريروي 

قاضي إسالم روي 

عبدالعزيز الصقري روي 

سلطان العلوي روي 

حسن علي الخوير

غالم عبدالحميد الخوير



وحدة المبيعات 
المباشرة 

م الحراصي

وحدة المبيعات 
المباشرة 

ف اللواتي 

م الخصيبي الغبرة 

ب الغنيمي الغبرة 

ي البحري الغبرة 

ع الخليلي الغبرة 

ل الكيوميالغبرة 

ع العامري نزوى 

ث الجمودي نزوى 

أ البوسعيدي نزوى 

م الحارثي إبراء 

ر الحجري إبراء 
جامعة السلطان 

قابوس 
س الهمامي 

جامعة السلطان 
قابوس 

أ العبري 

جامعة السلطان 
قابوس 

س الكندي 

م كشوب صالله

ع فاضل صالله

خ بيت جميل صالله

ع باهدورصالله

م السيابي بركاء

ع الريامي بركاء

ز الحارثي بركاء

ه الحراصي بركاء

خ الناصري بركاء

م البلوشي بركاء

ر البدري بركاء

م المخيني البريمي

ش المعمري البريمي

خ الخاتمي عبري

س التميمي عبري

س المنذري عبري

ع المجرفي عبري

غ الهنائي عبري

ر العميري عبري

س شماسروي 

ع الهالليروي 

ه الزدجاليالخوض

أ العامريالخوض

م المعمري الخوض

س اإلسماعيلالخوض

#اربح_مع_هبتي

حساب “هبتي” للتوفير
نهنئ الفائزين الـ 100 بجوائز السحب األسبوعي 

100 ريال عماني لكل فائز

االسمالفرع

٢٥ يونيو، ٢٠١٩

النتائج المعلنة هي نتائج السحب األسبوعي ال 25 عن متوسط الرصيد األسبوعي للفترة من 16 إلى 22 يونيو 2019

*يتم اإلعالن عن أسماء الفائزين حسب رغبتهم الشخصية.

االسمالفرعاالسمالفرع



ر المشيفريالخوض

م الحوسنيالخوض

إ الخروصيالخوض

ش البروانيالخوض

ع السيابي الخوض

ع الجلندانيالخوض

غ الهنائي الخوض

م السناني صحم

ع المعمريصحم

س الشحي صحم

س الجلنداني القرم

م اإلسماعيلي القرم

ن الجهوري القرم

ي البوصافي القرم

ي السيابي القرم

م محمود السيب

س الحراصيالسيب

خ الهاشمي الخوير

ه المسكري الخوير

خ البلوشي الخوير

س العريمي صور

ه الهوتي الوطية 

م المحروقي الوطية 

ب بني عرابة الوطية 

س الصوتي الوطية 

ز الوهيبيالوطية 

س المسكري مطرح 

س الرحبي مطرح 

ع السعدي مطرح 

ح الشقصي بهالء

ع الشيذاني بهالء

م الربخي بهالء

إ اإلسماعيليبهالء

إ الهنائيبهالء

ح المعدي بهالء

س الكندي بهالء

ف السابقيبهالء

أ الهنائيبهالء

س الهنائيبهالء

ع المحروقي شارع 18 نوفمبر

ع المحروقي شارع 18 نوفمبر

ز ممتاز شارع 18 نوفمبر
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