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استثمر في حساب                       اليوم في أي من 
فروعنا أو اتصل على 7777 7777 لمزيد من المعلومات.

فائزًا بـ 10٫000 دوالر أمريكي

فائزان بـ 5٫000 دوالر أمريكي

عبد الحميد محمد جميل

30 فائزًا بـ 1٫000 دوالر أمريكي

5 فائزون بـ  2٫000 دوالر أمريكي

جاسم أحمد جاسم	•
محمد مصطفى عبدالحليم	•

أحمد يوشع اليوشع	•
عبد الرحمن يوسف الخليل	•
اياد يوسف حسن	•

محمد عبداهلل البستكي	•
ميرفت إسماعيل العلوي	•

سارة عبدالعزيز المير	•
عبد المحسن ميرزا الدالل	•
لؤي يعقوب سيادي	•
مبارك صباح بشير	•
عدنان محمود التميمي	•
محمد محمد أبو قاسم	•
عبداهلل محمد المسلم	•
علي حسين الشهابي	•

سنان ساهين	•
حياة عبدالحسين كاضم	•
رنا علي أحمد	•
نجيب محمد العريض	•
ايمان عبدالودود العوضي	•
نورة حسن شمس	•
علي محمد التميمي	•
بدرية إبراهيم أحمد	•

دعاء عصام عبدالوهاب 	•
منى أحمد رمضان	•
اماني أحمد الفرج	•
غيث فرحان سيف الدين	•
سوسن يوسف البورشيد	•
زكريا محمد الهزيم	•
فؤاد حسن البوشليبي	•
مصطفى محمد مصطفى	•

عايشة علي محمد	•

الهام عبدالرزاق غيث	•

خالد أحمد االنصاري	•

حسن علي الناصر	•

عدنان عبداهلل سالم	•

ميمونة عبدالحسين عبداهلل	•

سعاد عبداهلل البسام	•
منيرة عبداهلل محمد	•
حصة سيف البوفالسة	•
دالل عبدالحميد سعيد	•
فاطمة علي أمين	•
لطيفة عيسى البنعلي	•
فاطمة صالح عاشير	•
نرمين صالح محمد	•
لطيفة طارق بن دينه	•
هوازن يوسف زينل	•

نســـــائنـــــا
10 جوائز بقيمة 500 دوالر

مــــدخــــرينــــا

10 جوائز بقيمة 500 دوالر

محمد جواد الجشي	•
بسام خالد القصيبي	•
هيا عبداهلل إبراهيم	•
مطعم بيت األسماك	•
خلود صالح الخنة	•
فاطمة علي محمد	•
مريم عيسى	•
لينا عبدالمؤمن الشيراوي	•
أنيسة علي البلوشي	•
خلود علي المهري	•

عيــــــالنــــــا

10 جوائز بقيمة 500 دوالر

يوسف حمد الحمر	•
عمر يعقوب شويطر	•
مريم إبراهيم إسماعيل	•
عبداهلل جمال يوسف	•
صباح صالح فقيهي	•
بدر خليفة الشكر	•
دانة خالد الحمادي	•
علي حسين الصفار	•
زيد محمد صباح	•
جينا بها عيسى	•

بطــــــاقتنــــــا

10 جوائز بقيمة 12,000 أميال سفر

عبداهلل أحمد الفضالة	•
منى محمد الحمادي	•
بدرية محمد المجثوب	•
سها علي الزياني	•
بدر محمد البالوي	•
عايشة محمد الكعبي	•
صالح إبراهيم الفضالة	•
فكري راشد سعيد	•
حسين علي عبداهلل	•
فاطمة خليفة عبدالوهاب	•
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