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 75فائزًا
كل شهر
فائز بـ  10,٠٠٠دوالر
ياسين علي حسن عبداهلل

 4فائزون بـ  5,٠٠٠دوالر
أسماء محمود أحمد مشعل
يوسف حسن جاسم علي
نوره حسن صالح السبيعي
فاطمة مبارك الزايد

 10فائزون بـ  2,٠٠٠دوالر
عبدالعزيز سعود بوخماس
نواف أحمد القعود
محمد علي عبدالطيف علي
علي عيسى جراخ
مريم حسن قراطة

نعيمة حجي سلمان الزياني
منال أمين محمد جمال
منيرة فهد الزياني
فايزة اسماعيل خنجي
نور ناصر يوسف محمد

 60فائز بـ  1,٠٠٠دوالر
إبراهيم محمد بورشيد
حمد يوسف الرويعي
خلود حسن يوسف يعقوب
حسام محمد تهامي
سمية صالح العلص
أحمد محمد المحمود
مريم عبداهلل جناحي
مريم إبراهيم التميمي
بدرية خليفة دليم
سلطان عيسى بوماهر
عادل يعقوب يوسف احمد
زهرة سيد شرف ماجد
سيد علي غالب علي
منازة نزير نور
محمد ناصر ثابت صالح
علي فاضل البدو
مريم احمد عبداهلل عيسى
أحمد علي قائد علي
سيد عبدالرضا عبدالقاسم بور
محمود يوسف القصاب

أحمد خليفة أحمد
سميرة محمد صالح احمد
جمال حسين جمال محمد
ليث هادي صادق
عبدالوهاب عبداهلل بوكمال
أحمد علي محمد عبداهلل
إبراهيم عبداهلل عرفات
نجاح عبدالحسين خمدن
الشيخة مروة محمد الخليفة
عادل علي عراد
عبدالجليل جاسم الجاسم
هشام إبراهيم عبدالعال
سيد محمد حسين عدنان
دينا عبدالرحيم البلوشي
محمد فريد األنصاري
شريفة إبراهيم المحري
زين العابدين محمود المحمود
سيد عبدالغني حمزة عبدالقاهر
منال راشد المحري
فايز عبداهلل الفايز

افتح حساب
نعيد الحيوية إلى الخدمات المصرفية

مرخص من قبل مصرف البحرين المركزي كمصرف قطاع تجزئة إسالمي

صالح الدين فتح اهلل المرباطي
فاطمة فوزي طه
فاطمة عبدالرحمن خان
فؤاد عبدالرسول الخياط
سمير محمد صالح عبداهلل
السعيد محمد بكير
مريم الحمود
عبداهلل محمد ربيعة
أنيسة جاسم سند
الشيخة نورة إبراهيم الخليفة
محمد سهيل مالك
عبدالرحمن أحمد األسيري
غسان علي جمعة
علي عبداالطيف رشدان
فؤاد محمد الجالهمة
يوسف حسن عبداهلل حسن
الشيخ علي محمد الخليفة
عايشة حسن علي حسين
كميل فؤاد علي غلوم
آمنة جمشاد اقبال

اليوم في أي من فروعنا

أو اتصل على  77 000 700لمزيد من المعلومات.

