
حساب “هبتي” للتوفير

#اربح_مع_هبتي

٢9 يناير، ٢٠٢٠

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

النتائج المعلنة هي نتائج السحب األسبوعي الرابع عن متوسط الرصيد األسبوعي للفترة من 19 إلى 25  يناير 2020.
*يتم اإلعالن عن أسماء الفائزين حسب رغبتهم الشخصية.

محمد الخالدي صحار

خالد الشحي صحار

علي البادي صحار

هالل البادي صحار

خالد الحسني البريمي

سيف الريامي روي

علي الحبسي روي

محمد الجابري الخوض

علي آل عبدالسالم صحم

مروان العدويصحم
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وحدة المبيعات 
المباشرة

س الوهيبي 

ع الرشيديالغبرة

م الضاوي الغبرة

ح الصقري الغبرة
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ع الرواحي الغبرة
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أ المجيني الغبرة
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ع الصوافي البريمي
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س المقبالي عبري

خ الهنائي عبري

م الهنائي عبري
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ن العدوي روي

خ البوسعيدي روي

م السعيدي روي
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إ الخروصي الخوض
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ه الندابي الخوض

ع الراشدي الخوض

ر الصائغ الخوض

إ السرحني القرم

ن الخروصي القرم

ب السالمي القرم

س البوسعيدي القرم

س الجلنداني القرم

ي الشريقي القرم

ف البوسعيدي القرم

م  المحروقي القرم

ي المسكري القرم

ج المحروقي السيب

ح العوفيالسيب

ف الرواحي السيب

ع البادي السيب

إ الرواحي الخوير

م البلوشي الخوير

ح الشكيلي الخوير

س الحبسي الخوير

ي البرواني الخوير

د يونس الخوير

ف الشعيبي صور

خ السرحاني صور

س الفريسي الوطية
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م الصباري بهالء
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