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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

الفائز بـ 10,000 دوالر
عبدالشهيد عبداهلل حسن

الفائزون بـ 2,000 دوالر

ام كلثوم محمد العباسي
حسن عبداللطيف الخان 

نعيمة ابراهيم المحري
فاطمة احمد المضاحكة

يارا هشام العمادي

علي عبداهلل احمد
علي محمد بوراشد

احمد حسن شرف
علي احمد درويش
فواز خليل بردولي

الفائزون بـ 5,000 دوالر
فاسديف مادهاودس

فاطمة اسماعيل اسيري
صالح عبداللطيف الزياني

عبداهلل صقر الجالهمة

الفائزون بـ 1,000 دوالر
منى عيسى جناحي
سهير عبداهلل حسن
احمد يعقوب يوسف
عباس فاضل عباس

حفصه ابراهيم المحمود
حصه طالل خميس

حسين محمد حسين شناعة
ابراهيم عبدالرسول الزيرة

مريم احمد الجنيدي
وليد عبداهلل هجرس

عادل يوسف ساتر
احمد نبيل كمال

سيد هادي احمد محمد
محمد فهد الرميحي

شيخة محمد الكبيسي

عمادالدين صالح كمشكي
احمد عبداهلل الجالهمة

عارف جاسم سند
محمد خليفة الزايد

علي عبداهلل دويشان
محمد علي السندي
هدى صالح العوضي

ياسر حمد زويد
يوسف محمد السبيعي

علي احمد علي قائد
عيسى حسن بوحسين 

حمد محمد الخياط
عباس محمد الحسن

فرات عبدالحي طليمات 
احمد سلطان الدوسري

حسين يوسف الكعبي
يوسف عبدالرزاق محمد

عبدالرحمن خالد عبداهلل
بدرية عبداهلل عيسى

حليمة عبدالمجيد محمود
عبد اإلله يعقوب العتيبي

بدرية عبداهلل عقب
الشيخ حمد بن ابراهيم الخليفة 

نيله عبداهلل المسلم 
محمد جمال الغاوي

اسماء عبدالرزاق الكوهجي
برستيج لتأجير السيارات

هدى مجيد القيدوم
سامي عبدالرحيم الخاجة 

خديجة حسن زمان

تيمور خالد الشيشاني
أحمد غثيان السردية

جاسم علي احمد
فيصل سيد كاظم هاشم

ياسر محمد بن محمد 
ابراهيم محمد مهري

عادل عيسى الرميحي
محمد جاسم سالم 

شريفة ابراهيم المحري
وليد عبدالرحيم العباسي

خالد ابراهيم العمادي
منى ابراهيم عبدالرحيم

وليد مبارك زويد
سلمان عبداهلل الغتم

عبدالكريم مصطفى عوض


