
حساب “هبتي” للتوفير

#اربح_مع_هبتي

١6 يوليو، ٢٠١٩

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

النتائج المعلنة هي نتائج السحب األسبوعي الـ28 عن متوسط الرصيد األسبوعي للفترة من 07 الى 13 يوليو 2019.

*يتم اإلعالن عن أسماء الفائزين حسب رغبتهم الشخصية.

حسن الحبسي الغبرة 

زهرة الحبسي الغبرة 

عيسى الوضاحي الغبرة 

فيصل محمد جامعة السلطان قابوس 

خلفان العيسائيصحار 

سعيد الباديصحار 

عبداهلل السعدي صحار 

عمر الصوافي البريمي 

راشد العبري البريمي 

خليل الصالحي البريمي 

عبدالمجيد البلوشي البريمي 

محمد الخليليعبري 

االسمالفرعاالسمالفرع

عيسى الجابريعبري 

إبراهيم المقبالي عبري 

محمد المقرصيعبري 

أحمد النبهاني روي 

عاصم الهالليروي 

عبداهلل الحجريروي 

علياء الصالحي الخوض

دو هيون بارك القرم 

مالك السيابي السيب 

حمد األغبر السيب 

خميس العميري بهالء 



وحدة المبيعات 
المباشرة

ن الهنائي 

وحدة المبيعات 
المباشرة

ي النبهاني 

وحدة المبيعات 
المباشرة

س العلوي 

وحدة المبيعات 
المباشرة

ف اللواتي 

س الهمامي الغبرة 

ع الخليليالغبرة 

ي الخروصي الغبرة 

س الخضوري الغبرة 

م العميري نزوى 

س التوبي نزوى 

ش الراجحي نزوى 

أ السليماني نزوى 

أ البوسعيدينزوى 

س بني عرابة إبراء 

إ الراشدي إبراء 
جامعة السلطان 

قابوس 
م الصبحي 

جامعة السلطان 
قابوس 

إ الفارسي 

ع الذهب صاللة 

ع الكثيريصاللة 

ن الشماريصاللة 

ع الذهب صاللة 

ع عبيد صاللة 

م الكثيريصاللة 

أ النجار صاللة 

ف مسن صاللة 

م المعمري صحار 

م اليحمدي بركاء 

و سعيد بركاء 

س البوسعيدي بركاء 

م اليعقوبيعبري 

م الشكيلي الخوض

ح العامري الخوض

م المعمري الخوض

ص الشنفري الخوض

ع الحارثي الخوض

إ الخروصي الخوض

ش المنجي الخوض

ع الراشدي الخوض
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غ الهنائي الخوض

ي السعيدي صحم 

س البادي صحم 

خ المكتومي صحم 

و الحوسني صحم 

س العلوي صحم 

أ الهاشمي القرم 

ن العذوبي القرم 

إ البحراني القرم 

أ البطاشي القرم 

ز الحسني القرم 

ج المحروقي السيب 

ح العامري الخوير 

ع الرحايلي الخوير 

ه المسكري الخوير 

ن الرحبي الخوير 

أ الندابي صور 

ر الغداني صور 

ج الشماخي صور 

م المحروقي الوطية 

خ الوهيبيالوطية 

م الهادي الوطية 

س الصوتي الوطية 

م الوهيبي الوطية 

ف الهنائيمطرح 

س المسكري مطرح 

س الرحبي مطرح 

ر ثاناجادان مطرح 

ط الصباغ مطرح 

ح الشقصي بهالء 

ع العلوي بهالء 

س الهنائي بهالء 

ع المعني بهالء 

س الشقصي بهالء 

ع الهنائي بهالء 

ن الخاطري بهالء 

س المعني بهالء 

ع الصائغ شارع 18 نوفمبر 

م الريامي شارع 18 نوفمبر 
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