
حساب “هبتي” للتوفير

#اربح_مع_هبتي

٢ يوليو، ٢٠١٩

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

النتائج المعلنة هي نتائج السحب األسبوعي الـ 26 عن متوسط الرصيد األسبوعي للفترة من 23 إلى 29 يونيو 2019

*يتم اإلعالن عن أسماء الفائزين حسب رغبتهم الشخصية.

خالد حماد جامعة السلطان قابوس 

يونس المعمري صحار 

عبداهلل السعديصحار 

عائشة الغيثي صحار 

علي الشبيبي بركاء 

سعيد السريريبركاء 

ناصر العامري بركاء 

وفاء مصطفىبركاء 

إبراهيم الكندي البريمي 

علي البادي البريمي 

عطا ابو عرامة البريمي 

فاطمة الهنائي عبري 

حمد الرزيقي روي 

االسمالفرعاالسمالفرع

محمد السعيدروي 

عاصم الهاللي روي 

محمد العلوي روي 

حسن الزعابي صحم 

عمر الشامسي القرم 

دو بارك القرم 

وليد الشكيلي السيب 

سيف الهنائي السيب 

علي المحروقي السيب 

سفيان الحراصي السيب 

حسين علي الخوير 

محمد المعشري صور 

سالم المشرفي صور 



وحدة المبيعات 
المباشرة 

ف اللواتي 

وحدة المبيعات 
المباشرة 

ر العبري 

وحدة المبيعات 
المباشرة 

ف المحروقي 

م الغيثي الغبرة 

أ الشاملي الغبرة 

ح المعشري الغبرة 

ع الخليلي الغبرة 

س السالمي نزوى 

ح العامري نزوى 

ف الصباحي نزوى 

أ السليماني نزوى 

ح الخاطري نزوى 

ح السابعي نزوى 

ب الحجري إبراء 

م األغبري إبراء 

ن الحارثي إبراء 

م الحارثي إبراء 
جامعة السلطان 

قابوس 
م العويدي 

جامعة السلطان 
قابوس 

أ عبدالغني 

جامعة السلطان 
قابوس 

أ العبري 

أ باعمر صالله 

س الشحري صالله 

ع الذهب صالله 

أ النجار صالله 

ف مسن صالله 

ه العجمي بركاء 

ر البلوشي بركاء 

ي العزاني البريمي 

ج اليعقوبي عبري 

م الشكيلي عبري 

م االسطى عبري 

م اليعقوبي عبري 

ر المعمري عبري 

س العزري عبري 

ح الناصري عبري 

ه الزدجالي الخوض 

أ العامريالخوض 
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م القلهاتي الخوض 

ع الخياري الخوض 

ع الحاتمي الخوض 

خ الهنائي الخوض 

د جاسم الخوض 

ر الصائغ الخوض 

س السومري الخوض 

س العبري الخوض 

ف الدرمكيالقرم 

خ الصولي القرم 

ي البوصافي القرم 

س البوسعيدي القرم 

م الرواحي السيب 

س الحارثيالخوير 

إ الرواحي الخوير 

ك المحروقي الخوير 

ع عبداهلل الخوير 

إ الهدب الوطية 

م الهادي الوطية 

م الوهيبي الوطية 

ز الوهيبي الوطية 

ف الرئيسي مطرح 

م مثقل مطرح 

ش البلوشي مطرح 

س المسكري مطرح 

س الجعفري مطرح 

ع الريامي مطرح 

ح الشقصي بهالء

إ الكمياني بهالء

أ الكمياني بهالء

م الهطالي بهالء

م الخاطري بهالء

س السناني بهالء

س الشكيلي بهالء

أ البرواني شارع 18 نوفمبر 

ح المعمريشارع 18 نوفمبر 

ل الشكيلي شارع 18 نوفمبر 
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