مبروك للفائزين بمبلغ  5,000ريال في الحملة التسويقية لبطاقات الراجحي الرقمية
ومسبقة الدفع (منخفضة الرصيد) من تاريخ  28يوليو 2020م حتى  26سبتمبر 2020م
Congratulations to the winners of Al Rajhi Digital and Low Limit Cards Campaign
from 28 July to 26 September 2020

الحميدي عبدالله عرميان البالجي الحريب
عطاالله خليف غياض? الخمساوي الكويكبي
ابراهيم عبدالله محمد الرميح
عيل صالح هادي ال فواز الشمراين
منصور عيد وصل الحجيىل
خليل ابراهيم احمد الرويشد
عبدالعزيز سعيد سعد آل صقالن الشهراين
ليىل خالد نايف الدلبحي العتيبي
صالحه رواف فهد الفهد
ناديه عمران حميد املرامحي
عبدالهادي ادم محمد هوساوي
حمد عيل عبدالرحمن الراجحي
محمديارس عبدالحميد كاتبي
عيل حسن عيل العبادي
جارالله عيل نارص املطرودي
احمد محمد عبيد باسليم
وليد عيل حسن جعر حمدي
زبيد محمد صالح حسني زبيد
عبدالعزيز حمد عبدالعزيز املهيلب
محمد بلدم نارص املوريك الشهراين
خالد عبدالله مفرح السليمي الحريب
احمد درهوم دحيم املقاطي العتيبي
بدر عيىس سعد البوحسن
سيف عبدالله سيف النواش? السهيل
ثواب مسعود ربيعان الرحامين البقمي
مبارك عبدالله احمد الخاطر
عبدالكريم عبدالرحمن طالل الحريبي
عيل سامل سلامن الحجوري
محمد عثامن ابراهيم محجوب
خالد سعد احمد القضيب القايد
عبدالرحمن سليامن صالح الريس?
عبدالرحمن سامل عيل الفريدي الحريب
ثامر فؤاد مبارك الصلييل
محمد حسني ابراهيم سعيدي
حسني ابراهيم محمد الهاشم
عارف خالد عوض? الخراص?العتيبي
وفاء احمد محمد النهاري

محمد ابراهيم جاد صالح محمد ابراهيم
هاجر الحسن محمد الشحبي العسريي
محمد نارص غازي ذوي عبداله العبديل
داود سليامن رويبح البالدي
هنيده البرشى عبدالحميد محمد
صالح عبدالعزيز صالح ابالخيل
خالد صالح عيل السالمة
صالح عويض? صالح السناين الجهني
خالد محمد حسن ابوعامش? عسوين
عبدالعزيز محمد حميد العويف
عبدالرحمن عبدالله محمد عيل املغاميس
امني محمد هادي سهل
محمد عبدالعزيز عبدالله الوهيبي
حمد مبارك عيد القحطاين
وفاء جارالله عبدالله البخيتان
احمد ادريس? حسن مغفوري
خالد مطلق عبيد املقاطي العتيبي
حاتم دحيم ضيف الله العويف الحريب
محمد حسن يحي جعفري
خالد عبدالله مذود بن طواله
شادي قاسم الظاهر
احمد ابراهيم عبدالعزيز املصرييعي
صالح عيد سلامن بن هرماس?العطوي
حسني محمد حسني فته
سلامن غصاب عياضه الضبيطي املطريي
محمد ضيف الله عازب الحسني الزهراين
عبداملجيد مرزوق سعد الصاعدي
سامل سيف عبدالهادي الفهر القحطاين
الحسني عيل موىس النعمي
مريم خلف جزاع خلف العياده
يزيد فيصل محمد الزغيبي
غازي عيد محمد الشظيفي الجهني
ابراهيم عبدالرحمن ابراهيم الخطايب
فهد حبيب محمد البلوي
فايز عبدالله ضيف الله الرتجمي
حسام حسن دسوقى مفتاح
مدحت محمد عمر محمد

هنادي عيل مبارك الصيعري
ساره فالح بنيان القرييش السبيعي
نوره يحي بن حسن هزازي
احمد يحيى محمدرشاد ال ادريس
خلود عطاالله نارص الراشد
انتصار زياد محمد العنزي
شذى عيل حسن الهجريس
رزان سعيد بن عبدالله آل منرص
محمد عبداملحسن ابراهيم العنزي
عبدالله عمر صالح الخضريي
نايف سامل عبدالرحمن آل دليم
معتز يوسف احمد عيل املعلمي
زكريا محمد سوادي خرمي
سمريه اشيب طاهر طياش?قييس
عائشه عيل يحي الشهري
TAYYABA SHABBIR HUSSAIN
GHULAMHUSSAIN ABDUSATTAR
MA ZHONGQUAN
ALI AZHAR AZHAR AHMAD
MUNEER PANDARAPARAMBIL MOIDEEN
TOFIQ HASSEN IBRAHIM MUSSA
ENRICO JIMENA HERRERA
ANISHUZZAMAN KHAN ABDULMAZID KHAN
MOHAMMED - - RAISUDDINI
SYED THAJUDEEN ABDUL RAHMAN
KHURRAM SHAHZAD muhammad shafi ABDUL
MAJEED

