
حساب “هبتي” للتوفير

#اربح_مع_هبتي

٩ يوليو، ٢٠١٩

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

النتائج المعلنة هي نتائج السحب األسبوعي ال27 عن متوسط الرصيد األسبوعي للفترة من 30 يونيو إلى 06 يوليو 2019

*يتم اإلعالن عن أسماء الفائزين حسب رغبتهم الشخصية.

نعيمة الحارثي القرم 

الحسن المخيني الغبرة 

محمد إقبال صاللة 

محمد األشخريصحار 

معاذ الذهليصحار 

حمود المعمري صحار 

أميرة الغيثي صحار 

عادل الغيثي صحار 

خالد العميري بركاء 

يوسف الفضيلي بركاء 

محمد الكعبي البريمي 

حاتم العلوي البريمي 

االسمالفرعاالسمالفرع

سناء أحمد البريمي 

بدرية العيسائيالبريمي 

لحق الناصري عبري 

سيف الصوافيعبري 

ناصر العدوي روي 

عبدالعزيز الصقري روي 

عبداهلل السناني صحم 

عبدالناصر الشحي صحم 

عبداهلل الحوسني صحم 

عبداهلل الشرجي الخوير 

سهى الحسني الخوير 

سليمان القمشوعي بهالء 



وحدة المبيعات 
المباشرة 

ع آل عيسى 

وحدة المبيعات 
المباشرة 

م الحراصي 

وحدة المبيعات 
المباشرة 

ش العبراوي 

وحدة المبيعات 
المباشرة 

ر السعدي 

وحدة المبيعات 
المباشرة 

إ القناعي 

م الغيثي الغبرة 

أ الشاملي الغبرة 

ن المسروري الغبرة 

ح المعشري الغبرة 

ع الخليلي الغبرة 

م البحري نزوى 

م الخاطري نزوى 

م الرواحي نزوى 

خ السليماني نزوى 

س المصلحي إبراء 

م الحجري إبراء 
جامعة السلطان 

قابوس 
ح الكندي 

جامعة السلطان 
قابوس 

ه المعمري 

جامعة السلطان 
قابوس 

ع الجابري 

جامعة السلطان 
قابوس 

س الكندي 

أ تبوك صاللة 

ع عبيد صاللة 

أ النجار صاللة 

م المعشني صاللة 

ع المعمري صحار 

م السعدي بركاء 

خ الناصري بركاء 

ن العلوي بركاء 

ز األغبري بركاء 

خ النعيمي البريمي 

س النعيمي البريمي 

م األسطى عبري 

إ الغافري عبري 

ح الناصري عبري 

ر الشماخي عبري 

ر العميري عبري 

م المقرصي عبري 
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أ اللواتي روي 

س المسكريروي 

ن الحراصي الخوض 

ع الراشدي الخوض 

ر الصائغ الخوض 

ع الفارسي صحم 

ع البلوشي صحم 

ع الفزاري صحم 

و البادي صحم 

س النبهاني القرم 

س الجلنداني القرم 

س الغافري القرم 

س البوسعيدي القرم 

ح الكيومي القرم 

ح الجهوري السيب 

س أسطنبولي السيب 

ع الحراصي السيب 

ع السرحاني الخوير 

خ الخروصي الخوير 

ن الهادي الخوير 

م الربخي صور 

س الرزيقي صور 

ج الشماخي صور 

ع المعمري صور 

س الفريسي الوطية 

إ الهدابي الوطية 

ش الخضوري الوطية 

ف الهنائي مطرح 

م فاروق مطرح 

س الرحبي مطرح 

ع الريامي مطرح 

ك السابقي بهالء 

ث الجمودي بهالء 

ف الخميسي بهالء 

ط الهاشمي بهالء 

س الشقصي بهالء 

ي سهراوي شارع 18 نوفمبر 

ح العامريشارع 18 نوفمبر 

ز ممتاز شارع 18 نوفمبر 
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