
The Winners of the Cashback Campaign
  for the sixth week

أسماء الفائزين في حملة االسترجاع النقدي
في األسبوع السادس

عبدالمجيد مسفر عساف القثامي العتيبي
فيصل دخيل بن شبيب ال عاطف القحطاني

سراج بن فؤاد بن حامد  سرحان
طالل حسين سعيد   عبداهلل

حاميم بجاش قحطان  مهيوب
علي محمد بن علي ال شغيب الشهري

احمد بن محمد بن صالح بن عمر بالحارث
حسام علي   ابوحسان

مجدي حامد عمار العزيزي المطيري
صادق احمد حمود  علي

مصطفى محمد حسين  المليجى
رشيد محمدمنير   االخوان

احمد احسان     سعدالدين
مساعد فهد عبداهلل   بن دخيل

فايز نومان بن عباس  العنزي
تركي عيسى عبداهلل   المرشد
عبداهلل محمد سعيد  الشهري

شاهه عبداهلل حويان  الرويثي
ظافر براك مبارك  العبيدي

مفلح شبيب بن فالح الروقي العتيبي
احمد عبدالسالم مزروع   المزروع

بندر خالد عبداهلل   ابوسمن
محسن بن ناصر بن صالح  آل حيدر

شهد عبدالرحمن محمد  ال عثمان
مقبل عبده احمد  عبداهلل

نهي عبداللطيف عبده  العبدالواحد
احمد مبخوت قاسم  باوهال

علي محمد احمد  الشهري
سعود مطارد صبيح  الكويكبي

سرور سالم سرور  البريكي
محمد سالم عبدالرحمن  باعيسى

نوف يحيى يحيى   اليماني
عالء محمد مصطفى   صالح

ماجد عايد علي الدهمشي العنزي
عبداهلل خالد عبادي  سعيد

شيخه منديل عبداهلل   المنديل



The Winners of the Cashback Campaign
  for the sixth week

أسماء الفائزين في حملة االسترجاع النقدي
في األسبوع السادس
محمد ابراهيم أمين  حكمي

خالد علي حيان  المالكي
جابر جبار محمد  الريثي

عبد الغفور عبد الجليل -  الجنيد
محمد سالم حجاج الرويثي   الحربي
عبدالعزيز سامي بن محسن  باروم

زيد علي بن زيد  عسيري
الشافعي حسيب الخضر   الشافعي
سامي عمر بن محمود  الصومالي

خالد محمد احمد آل مساعد القحطاني
احمد بن محمد بن احمد  الغامدي

احمد على بن محمد   بجيرى
عمرو محمد حامد  بحيري

العنود قيس ابن فيصل   الشريف
عمرو جمال بن علي  سنبل

جيهان عبداهلل عبدالرحمن  باكرمان
عبداالله محمد يحي  النجيمي

ناصر بن جمعان بن منصور الشامري العجمي
أحمد عوض سعيد  المطيري

محمد عبدالهادي بن عبدالرحمن  محمدحسين
عزيزاهلل سيد   عبدالرحمن

خالد مساعد عمير الخياري الرشيدي
عبداهلل محمد بن عيدروس   باروم

نائله يحي محمد  عسيري
خليل عبدالقادر   مشنتف

عبداهلل بن مبارك بن عمر  الصيعري
محمد مستور حامد  الحارثي

فاتن علي عيد  البلوي
سلطان محمد رشيد  بارشيد

ريما عبدالمحسن عبدالعزيز  الشقري
عائشه حسن سليمان  النفيعي

بدر يحي معتوق  زقزوق
ماجد محمد سعيد العتر الدوسري

مصطفى ولي   اوزقان
عبدالحكيم احمد عبداهلل ابو عدله عسيري

خلدون عبدالحكيم   حسن



The Winners of the Cashback Campaign
  for the sixth week

أسماء الفائزين في حملة االسترجاع النقدي
في األسبوع السادس

عبدالرحمن محمد عبداهلل شيبان عسيري
فواز دخيل اهلل عبداهلل  بن فتن

سلطان سعد عبداهلل  الغامدي
علي عبدالكريم خزام   السليماني

هاشم حمود   الجرباء
جوده سالم صالح  خليفه

ابراهيم محمد احمد  صيادي
فهد محمد دخيل   الحالفي
سيف ممدوح مطر  العنزي

سلمى ناجي ساعد السميري البلوي
محمد صالح غنام   الغنام

وائل جميل عباس  وزيرعلي
احمد خنيفس بن معضد  الفهمي
فيصل بن فهد بن حمد   سويحب

عبير عبدالمنعم عبدالمجيد  زغلول
ديمه سعد عبداهلل  بن باز
محمد احمد محمد  يونس

ناهد كمال ابراهيم  عناني
سميره حسن محمد  فرساني

اميرة خايني ألوغ   جنتابا
عبداهلل بن محمد بن عبداهلل  العويد

رنيم سمير علي  بادويالن
سهاد حسن محمد  الدمياطي

ابراهيم علي بن احمد آل مهدي القحطاني
محمد عبداهلل محمد  ابوعبثان

انس سعود عبدالعزيز  الدعجان
آالء فهد بن خالد  القحطاني

فالح مطلق كريم العسكر الظفيري
عبداهلل بن شليويح بن حضيرم  المحلبدي

محمد ريان محمد  فارسي
ساره محمد صالح  بن سلطان
تركي محياء علوش   العتيبي
فراس احمد ابن بكري   عليان

حازم خالد عبداهلل  المعيلي
سليمان عبدالمحسن سليمان   المعيوف

اسالم صبري محمد  بيومي



The Winners of the Cashback Campaign
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أسماء الفائزين في حملة االسترجاع النقدي
في األسبوع السادس
ظافر محمد محمد  آل سويد

ناصر محمد بن أحمد  جريبي
نواف ناصر حسن  بن حسن

عبداهلل محمد عبداهلل  الزويد
طارق بن صالح بن معيض  الغامدي

هانى عبد الحسيب عبد الحليم  عبد الغنى واكد
معاويه     الصعيدي

تميم بن علي بن فهد   الوهيبي
عماد بن محمد بن عبدالرحمن  دهلوي

خالد مناحي ناجي  العتيبي
غازى سعد بن غازي العمري الحربي

ماجد عادل محمد  أبوطالب
فهد ممدوح ناصر   الدهاسى

صوفيا نافسا
مرفت حسين محمد  السفياني

رحاب محمد بن عبدالرحيم  ماله
عبد اهلل صبرى عبدة عطا اهلل  االلفى

منصور محمد عبداهلل  المدوح
موسى حمد بن مطلب  النفيسه

هاني عواد عموش القعيقعي الرويلي
عبدالرحمن حاتم سليمان الكهفي الفدعاني

دانيه عبداهلل بن ابراهيم  الخوتاني
ناصر بن محمد بن حمد  آل صالح

نداء عبدالكريم عبدالرحمن   الحزيم
احمد عوض صالح بن احمد باحميد

عبداألله صالح محمدشريف  تمنقانى
احمد ابن سعيد ابن احمد  الغامدي

مانع قريضه مانع   اليامي
مشاعل سليمان عبداهلل العمير الخريجي

محمد عبداهلل أحمد  الغامدي
عبدالوهاب هندي دوفل  الحرشني

يحي احمد بن يحيى  أزيبي
محمد طالل محمد   الدباغ

ناصر محمد عبدالرحمن الزهيران الزعبي
محمد عبدالهادي محمد البشري القحطاني

هشام محمد حمد   العرينان



The Winners of the Cashback Campaign
  for the sixth week

أسماء الفائزين في حملة االسترجاع النقدي
في األسبوع السادس

آيات جبرت صالح آل جبرت الشمراني
فيصل نايف ماجد  اباالعالء

ستر مترك بن ناصر آل هرسان القحطاني
محمد حسن خليل  اليمانى

ناصر محمد بن ناصر  الشميمري
أحمد سعد علي آل حسن الهاللي

نايف حمود   البكري
نواف بن عبدالعزيز بن تركي  

ثريا عالء عثمان  درويش
احمد ابوبكر محمد  وهدان

جاكوز       راسي
طالل بن محمد بن عبداهلل بن عبدالعزيز 

نوف بنت ابراهيم بن علي  الماص
الحميدي فياض حامد   الرويلي

ريمون منعم شاهين
جاسم بن محمد بن حسين  السمين

محمود احمد   شعبان
عبدالعزيز محمد حمدى  الطويرقى

محمد عبدالعزيز سعد  الصفيان
عثمان محمد بن عثمان   الصالح

رافت عبدالقادر سعيد   باديب
فهد محمد عبدالرحمن   الشهري

امجد عبدالرزاق حمزه   بديوي
فراس كامل محمد سعيد   كابلي

عيسى مرشد عليثه  الجدعاني
فيصل احمد محمد  بنجر

نور عامر عبداهلل   النهدى
أسماء الحميدي بن علي  المطيري

محمد بن سالمه بن رشدان  الجهني
احمد حامد صياف البليهشي العمري

محمد عثمان بن محمد الجندبي الزهراني
وليد سليم بن سعدى  الحربي

ايمان مصلح منصور   العدواني
فهد محمد حميد المحياوي الجهنى

خديجه عبدالرحمن عبدالرحمن  المالكي
محمدالسالمي عثمان   سالم



The Winners of the Cashback Campaign
  for the sixth week

أسماء الفائزين في حملة االسترجاع النقدي
في األسبوع السادس

غاليه طالل محمد  عسيري
مها محمد حمود  البيالي

عبدالرحيم عوض عبدالرحيم   الشمراني
امنه عبداهلل حمود   الطويرقي

دالل علي عبيان  االحمدي
سعيد احمد سعيد   الشمراني

احمد صالح عبداهلل  بحول
عبداهلل صالح عبداهلل   القاضي

خليل بن ابراهيم بن عمر  السليم
طارق سمير يوسف  عبدالشكور

عبداالله بن متعب بن راجح  المطيري
منير حسين حسن   عشري

مازن خالد عبداهلل  العامودي
لؤى عمر عوض   مشعبي

شهد حسني محمد  سليمان
نوف محمد بن صالح  النوشان
غيث عبدالكريم شائع   الصليع

ريما عبدالرحمن مديرس  المديرس
فيصل عبداهلل بن عبدالرحمن   آل مقرن

ريهام عبدالرحمن عبدالحي  عبداهلل



The Winners of the Cashback Campaign
  for the seventh week

أسماء الفائزين في حملة االسترجاع النقدي
في األسبوع السابع

سليمان عبدالرحمن جحيش  اللقماني
الجوهره بنت عبدالرحمن بن سعود   

نائله صالح علي  صباغ
عبد العزيز مبشر   قادري
اسعد عصام حمزه  شيره

عبداالله حمد بن سليمان  العتيق
فاطمه عامر محمد  ألعسيرى
أريج عمر بن محمد  الزهراني

علوي جمعان بلخير  باتيس
ناصر محمد علي   جفشر

تركي سعيد ناصر   الشهراني
فيصل هشام محمد  المري

ريان جمال احمد  نبهان
نايف علي حلبوب  ضامري

الوليد احمد عائض  العتيبي
اسامة عبدالملك توفيق  عرفات
خالد محمد الطيب احمد   سالمة

سعد سالم خالد   الهاجري
منصور بن عزيز بن عوض  الرشيدي

اميره سليمان الفي  العنزي
عزيز اهلل     عبداهلل

احمد محمد محمود  سالم
العنود بنت عبداللطيف بن محمد   نادرشاه

اليسا هيثم غازي  القواسمه
عبداهلل بن صالح بن علي  المهناء

عبداهلل حامد ابراهيم   الجحدلي
نايف حميد جويمع   الندوي

سلطان عبدالرحمن بن عبدالحق  نذير
احمد عبداهلل بن على   القرني

محمود مختار حسين  غنيم
حمزه عيد حمزه   الباحث

رمزي عبدالعزيز أحمد   درويش
حسن صالح بن حسن  آل براك

عادل صالح صالح  الجهني
ابراهيم محمد ابراهيم  بشير

ماجد غرمان بن علي الجميري الشهري



The Winners of the Cashback Campaign
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أسماء الفائزين في حملة االسترجاع النقدي
في األسبوع السابع
احمد حامد مناجي  الزيلعي

نوف بنت عبداهلل بن سعود ال سعود بن فيصل
عبداهلل عبدالعزيز عبداهلل   العامر
سعود بن هذلول بن عبدالعزيز  

شوقي محمود محمدسعيد  قاسم
عبير عبدالجليل عبداالله  مرشد
عادل عبداهلل محمد   الخراشي

تركي عبدالعزيز احمد  الهليل
موسى مهدلى موسي  كنانى

سعد بن محمد بن ناصر   مسلط
سعود محمد بن سعود  الزهرانى

فواز عليثه فواز الصندلي السبيعي
مشاعل خالد عبدالعزيز   آل الشيخ

نواف محمد عبداهلل  الشايع
نبيل فؤاد علي  بن طالب
اريج سعيد سالم  الحربي

محمد عمادالدين حسن  شرقاوي
احمد سعيد سالم  الغامدي

محمد هادي ناصر  الدوسري
سعود بن سعد بن فايز الذيابي العتيبي

رائد حامد بن حضيض  الصاعدى
غاده محمد سعيد   الزهراني

سليم بن عوده بن سليم  الحربي
نائف عبدالعزيز ظافر آل صالح االسمري

عمر عبدالعزيز صالح  العبداللطيف
عبدالعزيز فيصل محمد  الشلوي

صالح ذياب صالح   العنزي
آيه عبداهلل توفيق  جبريل

محمود فتحى عزالدين   العزب
عصام حامد علي  البرادعي

فهد بن سعيد بن حسن  العمري
زهراء علي ابراهيم   العبدرب الرضا
علي مطير حماد الخمسي العطوي

عبداهلل عبدالعزيز موسى  الحصيني
حسام احمد الفي  عيد

نهار سلطان بن نهار  المنديل
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أسماء الفائزين في حملة االسترجاع النقدي
في األسبوع السابع

موسى احمد سعد  العبدالهادي
نوره محمد بن عبدالمحسن  العبدالقادر

عبدالمحسن عبدالغنى بن عبدالمحسن  آل غانم
عبير فيصل سعود   ال سعود

فاطمه بنت فوزي بن عبداهلل  آل زاهر
عبداهلل حمدان خلف الدلبحي العتيبي

بدر سرحان صالح   العتيبي
محمد شرقاوي عثمان  سراوق

ايات احمد عدلى  المصري
مي عبداهلل محمد  الخليفه

أبرار بنت محمد بن علي ال زغدين الغامدي
منيع ابراهيم محمد   العايدي

عبدالهادي هزاع بن عايض  المطيري
انس عيد العبد  دويمه

خليل عبدالرقيب محمد  الحميري
محمد احمد عبد اهلل  احمد

علي محمد علي  شرفي
مجدي محمد شاهر  المستحي

فهد محمود احمد  البصام
صالح بن عبداهلل بن صالح  الغامدي
عبداهلل سعيد سعيد الروقي العتيبي

لمياء محمد سعد  الموسى
غسان سجاد بن حماد  حماد

افنان فضل اهلل قاري  انعام الدين
صالح حسن بركات  الزهراني
سلطانه يحي علي  عبدالباري

احمد جابر بن شوعي معقري هزازي
عمر محمد صالح  الغنام

عمار خالد الحسن بن علي  حميدالدين
محمود سليمان محمود  سليمان

احمد سعيد حجازي  اسماعيل
فلوه عبدالكريم عبدالعزيز  ابوخضير

محمد مصلح سليمان  الردادي
نبيل سعد خضر المذكوري القرشي

يحي منصور يحي  عوضه
محمد مشاري عبداهلل  المشاري
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أسماء الفائزين في حملة االسترجاع النقدي
في األسبوع السابع

هنوف خالد عبدالرحمن  الدامر
منى نجيب بن زامل  السليم

محمد صالح سعود  بن طالب
روان عبداللطيف بن احمد   الحمد

زهير عبداهلل سعد  المغذوي
عبدالرحمن محمد عبدالرحمن آل طوالبه البركاتي

شيماء عياد عبيان  السريحي
صالح جريان بن احمد الكرثي المولد

عمران محمد حسين   رشيدي
لجين محمد عيضه  الحربي

قصى سعود عبدالعزيز  دمنهورى
محمد حسن محمد  باشماخ

عبدالعزيز علي مساعد ال خضران الزهراني
ضي محمد خالد   الخالدي

اياد محمد ابراهيم محمد  المغربي
نبيل حسن عبداهلل  الحرازى

خالد عبدالعزيز ناصر  النويصر
سعود عوض بن قليل  الزهراني

شادي عبداهلل عمر  باحشوان
مخلد بن منصور بن ناصر  المطرفي

مشعل فرهود حميده  بن عشوان
سامي بن صامل بن مرزوق  الرحيلي

بدر محمد عبداهلل  البراك
فواز سليمان ابراهيم  الشريف

مريم صالح حامد  اياز
محمد ناصر داوود  الداوود

احمد عبداهلل محمد  النعمي
محمد مرزوق بن مبروك  اليزيدي

احمد محمد احمد   زارع
ا سلطانه مشاري محمد العياف ال مقرن

فيصل مبيريك حمدان  الجهني
محمد مطر فاضي الحنتوشي العنزي

راهبار    اقبال الدين
نايف عبدالوهاب عبداللة  عبدالرقيب

يوسف اسامه   احمد
منى فتحى ابراهيم  بطة



The Winners of the Cashback Campaign
  for the seventh week

أسماء الفائزين في حملة االسترجاع النقدي
في األسبوع السابع

امين بن حسن بن محمد امين   عبدالشكور
عبدالرحمن بن خليفه بن عبدالرحمن   النويشى

باسم محمد عبداهلل  االحمدى
نواف ابراهيم عبداهلل   السنيد

مشعل عبيد بن مشعل   الرشيدي
رويدا محمد بن محمدخليدي   اليماني

عمر عبدالعزيز ابراهيم   الراشد
عبدالرحمن عبداهلل مشبب ال جراش القحطاني

امال عبدالعزيز بن محمد  النصار
عبداهلل احمد محمد  المولد

خلود رايع نحو  الرويلي
قابل جبران رشيد   الرفيعي

ابراهيم عماد بن ابراهيم  زمزمي
مهند عبدالمعطي عبدالعزيز  الصائغ

عبدالرحمن عبدالعزيز عبدالرحمن  الشبيب
منار فليح ونس الشيحي الشمري

رندا هشام بن سالم  عطاس
جبران بن يحي بن ظافر  المالكي
امجد عبدالرحمن بن احمد  بقبق

بدر محمد سالم  باسمح
محمد رأفت عايش  العلوني

ابراهيم علي عبده طالبي مدخلي
ابراهيم حامد سبتي   الغامدي

مروان محمد ابراهيم الوكله العطوي
محمود عبدالقادر     ميا

امير علي محمد  الدنبوقي
محمد عصام عبد الحليم  ابراهيم

محمد عادل ابراهيم  السنطيل
مصطفى عبد الهادي محمد أنور  عبد الهادي

رامي محمد   سعد
حسن محمود فهمى  مصطفى

مبارك سويلم عبداهلل  السويلم
عبداهلل يوسف عبداهلل  الضبيعي

عبدالرحمن عبدالمحسن سليمان   المزيني
بندر عبداهلل عبداالله  الشريف

نعم هاشم عبداهلل  يمانى



The Winners of the Cashback Campaign
  for the seventh week

أسماء الفائزين في حملة االسترجاع النقدي
في األسبوع السابع

ياسر بن حسين بن محمدعلي  طيب
احمد عدنان احمد   سقاف

حنان الفي بن عتيق اهلل   اللقماني
تركي بن محمد بن مفرح آل خادم الوادعي

وليد عبداهلل دليم  البدراني
رائد سلطان نماس  البقمي
وليد محمد عبداهلل   بانافع

مها معيوف حسن  السفياني
هند محمد يحي  عكام

حسين احمد حسين  كمال
مرام عبدالرحمن مبارك   العاصمي

غاده عبداهلل عبداللطيف   ال الشيخ
عبداهلل يحي حسن  القحطاني
مظفر مشعل مظفر   عطرجي

محمد خالد محمد  الماجد
حمد سعيد بن ظافر  آل بحري

محمود عماد   برزق
شاهد     طلحه

عرفان ياسين     كلش
االء احمد عبدالعزيز  الشيخ


