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75 جائزة شهريًا:

فيـلتان فخمتان للفوز بهما 

دوالر  10,000  ................................................. واحد  فائز  

٤ فائزون ..................................................... 5,000 دوالر

10 فائزون ..................................................... 2,000 دوالر

1,000 دوالر  ....................................................... ٦0 فائز 

مبروك لرابحي

افتح حساب                                اليوم في أي من فروعنا أو اتصل على 700 000 77 لمزيد من المعلومات. نعيد الحيوية إلى الخدمات المصرفية

مرخص من قبل مصرف البحرين المركزي كمصرف قطاع تجزئة إسالمي

فائز بـ 10,000 دوالر
عبدالعزيز عبدالملك الشهابي

10 فائزون بـ 2,000 دوالر

عبدالرحمن يوسف البلوشي
محمد عيسى المطوع
سونيا إبراهيم غريب

يوسف جاسم البوعينيين
سعد عبدالملك الذوادي

علي عيسى الحسيني
عايشة راشد الخاطر

علي عبداهلل شيخ صالح
سامي علي ماجد بدر

عبدالجليل عبداهلل السند

٤ فائزون بـ 5,000 دوالر
أحالم عبداهلل الجودر

أمل عبداهلل العيسى
نايف سعد الخشرم

يوسف رؤوف فؤاد محشي

٦0 فائز بـ 1,000 دوالر
محمد علوي سيد حسين

عالء عبداهلل شفيع
عبداهلل عيسى الذوادي

تيمور رؤوف محش
علي سلمان خلف

جيهان بينور
عيسى عبداهلل البوعينيين

فياض جمال كاظم
عبداهلل جابر الدوسري 

عبدالجليل جاسم الجاسم
يوسف إبراهيم فخرو
نيلوفر أحمد جهرمي
هشام علوي عبداهلل 

علي عبداهلل بوخوة
محمد فريد األنصاري

أمل إبرهيم الشكر
علي حسن اليعقوب

دينا عبدالرحيم بلوشي
جاسم محمد المدفعي

فاطمة محمد أحمد حبيب
ندى علي الوردي

نجمة عبداهلل فوالذ
أحمد محمد علي محمد

فاضل محمد البدو
خليفة وليد الزايد

أحمد محمد اسماعيل
محمد خالد المسيفر

علي صالح المضاحكة
محمد ربيعة محمد 

يوسف محمد يوسف

حسن عبداللطيف الخان 
هيثم عبدالرسول الحداد 

فاطمة علي جعفر 
عادل عبداهلل بودواس 

حصة أحمد محمد 
حمد يوسف الرويعي
منى محمد عبداهلل 

صالح إبراهيم يوسف 
ضبية راشد الجالهمة 

سلمان منصور الطويل 
فايزة عبداهلل الفايز

محمد إبراهيم الكعبي
محمد صالح جمعة
وفاء مهنا الخالدي

حسن محمد فاضل

هشام عبدالجليل السبيعي
زايد إبراهيم النعيمي
نادية حسن الرويعي
منى عيسى جناحي

محمد عبدالحسين غلوم
ليزابيال الغوتاناغ ديلوسا 

صقر عيد فارس فالح
زينب محمد خنجي

عبداهلل عيسى الغتم
مريم عيسى المالكي

علي محمد شكري 
علي عيداهلل أحمد مطر
معصومة عبداهلل بهزاد

عبدالكريم أحمد عبدالنور
محمد أحمد حسن 


