
حساب “هبتي” للتوفير

#اربح_مع_هبتي

3٠ يوليو، ٢٠١٩

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

النتائج المعلنة هي نتائج السحب األسبوعي الـ 30 عن متوسط الرصيد األسبوعي للفترة من 21 إلى 27 يوليو 2019.

*يتم اإلعالن عن أسماء الفائزين حسب رغبتهم الشخصية.

احمد السليمانينزوى 

مريم الحبسي إبراء 

إبراهيم الحارثيجامعة السلطان قابوس 

شهرزاد البلوشي صحار 

إيمان الشبليصحار 

محمد العوفيصحار 

االسمالفرعاالسمالفرع

شيخة الصابري صحار 

عبداهلل آل عبدالسالمصحم 

أحمد الشيديصحم 

سيف المزينيصحم 

زيانه السالميالخوير 



وحدة المبيعات 
المباشرة 

م الغساني

وحدة المبيعات 
المباشرة 

ش العبراوي

وحدة المبيعات 
المباشرة 

خ النبهاني

وحدة المبيعات 
المباشرة 

إ القني

الغبرة 
أبراهيم و 

الربيع
الغبرة  إ الكندي

نزوى  ف مسلم

نزوى  ح العامري

نزوى  م الرواحي

نزوى  ث الجامودي 

نزوى  خ السليماني 

نزوى  ح السناني

إبراء  و المسلمي

إبراء  أ الحجري

إبراء  م الحجري

إبراء  ز السعدي

صالله  س الكثيري

صالله  ا باعمر

صالله  م محمد 

صالله  م كوفان

صالله  ف مسن

صالله  ع الغزالي

صحار  ي المعمري

بركاء  ع الهاشمي

بركاء  ع الغافري

بركاء  ف البكري

بركاء  ف العوفي

البريمي  س العلوي 

البريمي  م الكعبي

البريمي  ع العلوي

البريمي  ع الهنائي

عبري  ي الجابري

عبري  م الشكيلي

عبري  م فتحي 

عبري  ن النزواني

عبري  أ الرخيس

روي  ن العدوي

روي  أ الهاللي 

الخوض  س اإلسماعيلي

الخوض  أ الهاشمي

الخوض  ش المنجي 

الخوض  ع الراشدي

الخوض  ف القصابي
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*يتم اإلعالن عن أسماء الفائزين حسب رغبتهم الشخصية.

االسمالفرعاالسمالفرع



الخوض  ث الهدابي

صحم  خ المكتومي

صحم  س البريكي

القرم  س الجنيبي

القرم  ب السالمي

القرم  أ الفهدي

القرم  أ السيابي

القرم  ع الزدجالي

القرم  ع الجزيري

السيب  م الرواحي

السيب  ع الحراصي

الخوير  ع الحارثي

الخوير  ب المالكي

الخوير  ح الحارثي

الخوير  أ رمضان

الخوير  س الحبسي

صور  ن الغداني

صور  ن العمري

صور  م مشاري

الوطية  ف الجرداني

الوطية  ن الصبحي

الوطية  خ الوهيبي

الوطية  أ الوهيبي 

الوطية  ش الخضوري

مطرح  محمد فاروق 

مطرح  س المسكري

مطرح  هـ الريامي

مطرح 
م آل عبد 

اللطيف
بهالء ح الشقصي

بهالء م الخايفي 

بهالء أ الكمياني

بهالء ع الشكيلي

بهالء إ العبري

بهالء م اليعربي

بهالء س العبري

بهالء س المفرجي

بهالء إ اإلسماعيلي

بهالء ن المفرجي

بهالء س القمشوعي

بهالء س الهنائي

بهالء ن الخاطري

بهالء م المعني

شارع 18 نوفمبر  أ البرواني

شارع 18 نوفمبر  س الحبسي

شارع 18 نوفمبر  ل الشكيلي

شارع 18 نوفمبر  أ الناعبي
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