
اربحوا المزيد مع كل 30 دينارًا

جـوائـز تــزيـد عـلى 3$ مــاليـين
أكــثـر مـن 4000 رابـح

الرابح باجلائزة ال�شهرية

اأجمل التهاين للرابحني يف �سحوبات ثمار.

بإمكانك أن تكون أحد الفائزين كل شهر مع كل 30 ديناراً بحرينياً تودعها يف حساب مثار املتوافق مع الرشيعة اإلسالمية.

لإلطالع عىل جميع األسامء، يرجى زيارة:

مت ال�سحب على اجلوائز ال�سهرية يف 6 نوفمرب 2017

الرابحون باجلوائز ال�شهرية

الرابحون باجلوائز ال�شهرية

الرابحون بجوائز ثمار ال�شغار

$10,000$2,000

$1,000

$250

وحيد عبدالعزيز دروي�ش علي

n  االستقرار لكهرباء السيارات
n  السيد جهاد هاشم عبدالله محمد 

n  الشيخة نجاة خليفة دعيج آل خليفة 
n  أحمد عبدالله إبراهيم عيل الخاجة

n  أمينة عيل جاسم نارص 
n  أمينة محمد حسن كوهجي
n  بدر محمد يوسف مراد شاه

n  بدرية يوسف عبدالله لوري

n  ثرية إبراهيم سيفان قرييش 

n  ثرية فتح الله محمد املرباطي

n  جعفر محمد حسن مهدي

n  حوران للصيانة البحرية ذ.م.م

n  دانة محمد إبراهيم رمضان 

n  دينا هالل محمد املطوع

n  راشد عمر

n  ريم محمد فضل سويد النعيمي 

n  سعود حسن عيل العجمي

n  شيخة خليل إبراهيم السعد

n  صالح مسعد صالح أحمد حيدرة 

n  صقر حسن حسن الدورسي

n  صالح خورشيد جمشري حمزة 

n  عادل إبراهيم أحمد رشيدة

n  عائشة إبراهيم أحمد عبدالله رئيس

n  عائشة عبدالله مصطفى 

n  عبدالله حسن عبدالكريم حسن

n  عبدالله حمزة محمد حمزة

n  عيل أحمد داوود أحمد

 n  عامر جعفر باقر عاشور البحراين

/ ملياء سعيد جعفر جواد جاسم
n  عيىس حمد غانم سلامن السليطي

n  فارس عيل فارس

n  فاطمة حسن عيد عيل

n  فاطمة عبداللطيف حسن رشيدي

n  فاطمة عبدالله عبدالرحمن فخرو

n  فاطمة وليد عيل سلطان الذوادي 

n  فؤاد حبيب الرحمن خان

n  لطيفة مشعل عبدالله  
n  لولوة حمد جرب الحمد

n  مجدي زيك محمد عبدالرازق

n  محمد التيجاين عزديني

n  محمد خالد محمد عيل عبدالله 

n  محمد شيخ عيىس أحمد بوبشيت

n  محمد عباس أحمد العامدي

n  محمد عبدالقوي ناجي

n  محمد عيد سعد الهاجري

n  مروة عيىس عبدالله عيىس الحمر الدورسي

n  مريم إبراهيم عثامن األنصاري

n  مريم عادل

n  مريم محمد عيىس يحيى 

n  مريم محمود راشد الفضل الدورسي

n  مريم يوسف عيل عباس

n  مقاوالت كوكالند

n  منرية آدم قاسم آدم 

n  مريزا مال أحمد عيل حسن

 n  نادية سعيد املرييس

  / خولة عبدالرحمن البنعيل
n  ندى محمد جعفر أحمد 

n  نسيم حسن صالح الرويعي

n  نضال عيل عيىس أحمد البوعواس

n  نورة عبدالله محمد عاشري

n  نوف سامل أحمد ساملني عبدالله 

n  هدى حسن عيل حسن الوزان

n  وضحى غالب ناجي الظاهري

n  وفاء حسن عبدالوهاب محمد 

n  يوسف أحمد عبدالله الحاجي

n  يوسف جمعة مطر محمد

n  يوسف عبدالله عيل بودهيش

n  أحمد بشري عيىس  
n  أحمد جاسم أحمد 
n  أحمد سلطان أحمد
n  أحمد طارق العريب 

n  أحمد عبدالعزيز النعيمي 
n  آمنة ممدوح أحمد عبدالله عيل املعاودة 

n  آمنه محمد عبدالله
n  آية عبدالرحمن محمد

n  تريك محمود عبدالحميد
n  جاسم محمد بن دينه 

n  جود عيل جعفر 

n  حسن ياسني العبايس 

n  حسني باسم الجالهمة  

n  حسني يوسف ترايب 

n  حنني خالد الحريب

n  حوراء جعفر أحمد 

n  خليفة فريد يوسف خليل املؤيد 

n  دارين محمود أحمد محمود عيل آل رحمة

n  رغد أنور محمد

n  رهف عيل رضا

n  رميا مهنا السندي 

n  سارة أحمد سلطان أحمد الرشيد

n  سلامن خليفة محمد 

n  سلامن محمد املنديل 

n  سندس محمد صالح عيل محمد

n  طالل ثاين الدورسي

n  عبدالخالق محمد األنصاري 

n  عبدالرحمن أحمد يوسف الثويني

n  عبدالعزيز خالد ناجي

n  عبدالعزيز عبدالله مرتىض 

n  عبدالله شعيب عبدالرضا

n  عبدالله عمر عيىس عبدالله الجنيد 

n  عبدالله فؤاد عبدالله  

n  عيل سعيد عيل بوعيل 

n  عيل عبدالحي الحجازي 

n  عيل عبدالعزيز

n  عيل محمد خميس الدورسي 

n  عيل محمد مطر 

n  عمر فريد محمد هادي عبدالقادر العبايس 

n  غزالن محمد عبدالحميد 

n  فاطمة عيل النعيمي

n  فاطمة وجيه

n  فرانسيس توماس كابنتيل كومار

n  فهد أحمد فهد الكواري

n  فيصل عيل حسن 

n  كرمية حبيب أحمد  

n  الرا خلدون عبدالرزاق خالد الرومي 

n  الرين مسعد ناجي 

n  لجني نارص جعفر
n  مازه طارق خليفة 

n  محسن محمد يوسف مشتاق 

n  محمد أحمد محمد نور الشيخ محمد 

n  محمد جاسم محمد عبدعيل نارص شملوه

n  محمد خالد مبارك 

n  محمد سعيد شبيب 

n  محمد عبدالله املستور

n  محمد عامد أحمد عبيد 

n  محمد مزعل جميل مزعل املاجد 

n  محمد نوح

n  مريم فيصل أحمد الغريب 

n  مريم يعقوب يوسف محمد عبداللطيف 

n  منةالله حامد عبدالرحمن حامد 

n  ميسم عبدالسالم أحمدي 

n  نايف عبدالله الدورسي 
n  نبأ فواز عبدالعزيز  
n  نور عيل أحمد عيل 

n  نور نزار حسني عيل شمس
n  وسن يارس الزياين 

n  ياسمني سامي عيل
n  يوسف سعد عيل الجارالله الهاجري

n  فاطمة عيل محمد مالك كامل     n  سيد حبيب فخر حسن إبراهيم 

n  محمد أحمد محمد الدورسي      n  مسعود إبراهيم أحمد الهرمي     n  مريم عيل جمعة 



$10,000 $2,000

$1,000

$250

WINNER OF MONTHLY PRIZE WINNERS OF MONTHLY PRIZE

WINNERS OF MONTHLY PRIZE

THIMAAR JUNIOR WINNERS

Draw held on 6th November, 2017
Congratulations to the winners of the Thimaar raffle draw.
You could be the lucky monthly winner, with every BD30 saved in Thimaar sharia compliant account.

To view the full list of winners, visit:

www.ithmaarbank.com/thimaar

WAHEED A.AZIZ DARWISH ALI

n  FATIMA ALI MOHAMMED MALEK KAMAL      n  SAYED HABIB FAKHER HASAN EBRAHIM
n  MOHAMED AHMED MOHAMED ALDOSERI    n  MASOUD EBRAHIM AHMED ALHERMI
n  MARIAM ALI JUMA

Win more with BD30
 Over $3 million to be won
More than 4,000 winners

n  ABDULLA HAMZA MOHAMMED HAMZA
n  ABDULLA HASAN A.KARIM HASAN
n  ADEL EBRAHIM AHMED SHAREEDA
n  AHMED ABDULLA EBRAHIM ALI AL KHAJAH
n  ALESTQRAR AUTO ELECTRICAL
n  ALI AHMED DAWOOD AHMED
n  AMINA ALI JASIM NASER
n  AMINA MOHAMED HASAN KOOHEJI
n  AMMAR JAAFAR BAQER ASHOOR ALBAHRANI 
  / LAMYA SAEED JAAFAR JAWAD JASIM
n  AYSHA ABDULLA MUSTAFA 
n  AYSHA EBRAHIM AHMED ABDULLA RAEES
n  BADER MOHAMED YUSUF MURAD SHAH
n  BADRIYA YOUSIF ABDULLA LORI
n  DANA MOHAMED EBRAHIM RAMADHAN
n  DEENA HILAL MOHAMMED ALMUTAWA
n  FARES ALI FARES 

n  FATIMA ABDULLA ABDULRAHMAN FAKHRO
n  FATIMA ABDULLATIF HASAN RASHIDI
n  FATIMA HASAN EID ALI
n  FATIMA WALEED ALI SULTAN  ALTHAWADI 
n  FAWAD HABIB URREHMANKHAN 
n  HUDA HASAN ALI HASAN ALWAZZAN
n  HURAAN MARINE MAINTENANCE W.L.L.
n  ISA HAMAD GHANIM SALMAN ALSULAITI
n  JAAFAR MOHAMED HASAN MAHDI
n  KOKALAND CONSTRUCTION
n  LATIFA MESHAL ABDULLA 
n  LULWA HAMAD JABOR ALHAMAD
n  MAJDI ZAKI MOHAMMED ABDULRAZIQ
n  MARIAM ADEL 
n  MARIAM YOUSIF ALI ABBAS
n  MARWA ISA ABDULLA ISA ALHAMAR ALDOSERI
n  MARYAM EBRAHIM OTHMAN ALANSARI

n  MARYAM MAHMOOD RASHED ALFADHUL ALDOSIRE
n  MARYAM MOHAMED ISA YAHYA
n  MERZA MULLA AHMED ALI HASAN
n  MOHAMED ABBAS AHMED ALAMMADI
n  MOHAMED ALTIJANI EZDINI
n  MOHAMED KHALED MOHAMED ALI ABDULLA
n  MOHAMED SHAIKH ISA AHMED BUBESHAIT
n  MOHAMMED ABDULQAWI NAJI
n  MOHAMMED EID SAAD ALHAJERI
n  MUNIRA ADAM QASIM ADAM 
n  NADA MOHAMED JAAFAR AHMED 
n  NADIA SAEED ALMERAISI 
  / KHAWLA ABDULRAHMAN ALBINALI
n  NASEEM HASAN SALEH ALROWAIE
n  NEDHAL ALI ISA AHMED ALBUAWAS
n  NOOF SALEM HAMED SALMEEN ABDULLA
n  NOORA ABDULLA MOHAMED ASHEER

n  RASHID OMAR 
n  REEM MOHAMED FADHUL SWAYED ALNOAIMI
n  S.JEHAD HASHIM ABDULLA MOHAMMED
n  SALAH KHURSHEED JAMSHEER HAMZA
n  SALEH MASAAD SALEH AHMED HAIDARA
n  SAQER HASAN HASAN ALDOSERI
n  SAUD HASAN ALI ALAJMI
n  SH NAJAT KHALIFA DUAIJ ALKHALIFA
n  SHAIKHA KHALIL EBRAHIM ALSAAD
n  SURAIYA IBRAHIM SIFAN QURESHI
n  THURAYA FATHALLA MOHAMED ALMURBATI
n  WADHAH GHALEB NAJI AL DAHERI
n  WAFA HASAN ABDULWAHAB MOHAMED
n  YOUSEF JUMA MATAR MOHAMED
n  YOUSIF ABDULLA ALI BUDHAISH
n  YUSUF AHMED ABDULLA ALHAJI

n  A.AZIZ ABDULLA MURTADHA
n  A.KHALEQ MOHAMED ALANSARI 
n  A.RAHMAN AHMED YUSUF ALTHAWAINI
n  ABDULAZIZ KHALID NAJI
n  ABDULLA FOUAD ABDULLA 
n  ABDULLA OMAR ISA ABDULLA ALJENAID 
n  ABDULLA SHAAIB A.REDHA 
n  AHMED ABDULAZIZ ALNOAIMI 
n  AHMED BASHEER ISA 
n  AHMED JASIM AHMED 
n  AHMED SULTAN AHMED
n  AHMED TAREQ ALARABI 
n  ALI A.AZIZ 
n  ALI ABDULHAY ALHEJAZI 
n  ALI MOHAMED KHAMIS ALDOSERI 
n  ALI MOHAMMED MATAR 
n  ALI SAEED ALI BUALI 
n  AMNA MAMDOOH AHMED ABDULLA ALI ALMOAWDA 
n  AMNAH MOHAMED ABDULLA 

n  AYAH ABDULRAHMAN MOHAMED
n  DAREEN MAHMOOD AHMED MAHMOOD ALI ALRAHMA 
n  FAHAD AHMED FAHAD ALKUWARI
n  FAISAL ALI HASAN 
n  FATIMA ALI ALNOAIMI
n  FATIMA WAJEEH
n  FRANCIS THMAS CABANLIT COMAR
n  GHAZLAN MOHAMED ABDULHAMED 
n  HANEEN KHALID ALHARBI 
n  HASAN YASEEN ALABBASI 
n  HAWRA JAAFAR AHMED 
n  HUSAIN BASEM ALJALAHMA 
n  HUSSAIN YUSUF TURABI 
n  JASIM MOHAMMED BINDAINEH 
n  JOOD ALI JAAFAR 
n  KAREEMA HABIB AHMED 
n  KHALIFA FAREED YUSUF KHALIL ALMOAYYED 
n  LARA KHULDOON A.RAZZAQ KHALID ALROOMI 
n  LAREEN MASAAD NAJI 

n  LUJAIN NASR JAAFAR 
n  MARIAM YAQOOB YUSUF MOHAMED A.LATIF 
n  MARYAM FAISAL AHMED ALGHAREEB 
n  MAZEH TAREQ KHALIFA 
n  MEISAM ABDULSALAM AHMADI 
n  MENATALLA HAMED A.RAHMAN HAMED 
n  MOHAMED AHMED MOHAMED NOOR SH. MOHAMED 
n  MOHAMED JASIM MOHAMED ABDALI NASER SHAMLOOH
n  MOHAMED KHALED MUBARAK 
n  MOHAMED NOUH 
n  MOHAMED SAEED SHABIB 
n  MOHAMMED ABDULLA ALMASTOR 
n  MOHAMMED EMAD AHMED OBAID 
n  MOHAMMED MEZAL JAMEEL MEZAL ALMAJED 
n  MOHSIN MOHAMMAD YOUSAF MUSHTAQ 
n  NABAA FAWAZ ABDULAZIZ 
n  NAYEF ABDULLA ALDOSERI 
n  NOOR ALI AHMED ALI 
n  NOOR NEZAR HUSAIN ALI SHAMS

n  OMAR FAREED MOHAMED HADI ABDULQADER ALABBASI 
n  RAGHAD ANWAR MOHAMED
n  RAHAF ALI REDHA
n  REEMA MUHANNA ALSENDI 
n  SALMAN KHALIFA MOHAMED 
n  SALMAN MOHAMED ALMANDEEL 
n  SARA AHMED SULTAN AHMED ALRESHEED
n  SONDOS MOHAMED SALEH ALI MOHAMED
n  TALAL THANI ALDOSERY
n  TURKI MAHMOOD A.HAMEED
n  WASAN YASER ALZAYANI 
n  YASMEEN SAMI ALI 
n  YOUSIF SAAD ALI ALJUAIRIALHAJIRI 


