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ألف مبروك لرابحي شهر 1
مع تجاري توفيري

مراد تيسير الحاج أحمد
براء جمال بنات

محمد فايز خشان

غيث بسام جرادات
معن فرح صويص
رحاب عادل الصباغ

تغريد محمد عمر

محمود سمارة السيبية

زكريا غانم غانم

ناصر صالح الغوج

أحمد عاطف اليوسف

عدنان محمد خواص

نادي أحمد عبدربه

هاني سلمان ا�يوب

حسونة محمود محمود

عامر إبراهيم عليقة

أحالم جهاد سرحان

ليان قريش بوالية والدها

مجدي راسم الظاهر

عائدة نجيب الدبابنة

إيمان محمد الحلبي

منال فيصل عبدالعزيز

يحيى ضيف ا¢ المومني

هاني وبشار نقوال الحوراني

سناء بخيت القطيش

بثينة حبيب الخوري

حسن حماد المعاعية

عيد عقلة الحجايا

نائل شليف بوالية والده

أحمد محمد دبوان

سافانا صفران بوالية والدها

عبدا¢ ذيب النسور

طارق إياد شحادة

عبدالكريم محمد الحوشان

سفيان أحمد طياح

محمد علي الحلقي

جمال أحمد القضماني

نزار عمر حطاب

صفاء يوسف الشيخ أحمد

سادوري غوالم مصطفى

صالح علي الوريكات

أمجد تركي المغيض

أالء محمد آغا

نايفة عبدالحميد سلطان

أمل نظير قديس

فائز هاشم أمين

حابس عواد  سماوي

عبدالكريم مسعود وهاننة الخوجة
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ألف مبروك لرابحي شهر 2
مع تجاري توفيري

مصلح زرقان السليحات
خليفة عوض غرايبة

عالء راجح زايد
عبدا� موسى نصيب

هديل عبدا� البشير
عبدا� جمال المدانات
سحر عمران أبو حجلة
دالية جمعه الفواعرة

ديفينا الحوراني بوالية والدها

محمد أحمد أبو عليقة

سناء مرشد حماد

عامر ميخائيل دوغان

مهيد نوري الزعبي

سحر مصطفى الخليلي

ودود و صمود سليمان

ميساء خالد العزاوي

عاصم عزيز نفش

بسما علي العدوان

بسام محمود عيسى

فايز ماجد الفواعرة

عمر أبو دية بوالية والده

معتصم شاهر الصرايرة

فارس عيد القطارنة

هديل مراد مكاحلة

عبدالرحمن موسى الحلبي

سيما إبراهيم دبابنة

محمد أمين الناصر

يوسف محمد النوايسة

إبتسام برنس الزبن

مازن أحمد دراوشة

عالء علي صالح

مراد نايف مياس

عمر إبراهيم السعيد

نجوى وليم الصناع

هيثم إلياس الصناع

رامي حاتم شاهين

جوري أحمد بوالية والدها

سلمى بوالية والدها بشار

منير سابا أبو جريس

صالح جمال نمر

سداد طارق شاكر

عبدالعزيز محمد الزالبية

عادل دوغان بوالية والده

جانيت السلفيتي لمنفعة سامر

محمد مفلح المساعيد

زهير عودة أبو الروس
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ألف مبروك لرابحي شهر 4
مع تجاري توفيري

زياد عبد الرحمن نافع
تيسير علي خشمان
حمزة محمد الشريف

جهان عطاا� العموش
محمد يوسف لبد

رهف أيمن النسور (بوالية والدها)
إيفا يوسف ثابت

سامي عاطف بطاينة
رنا طالب الحسين

سندس ماجد البدارنة

مجد محمد عبدالمهدي

مجدي نايف عدس

عدي خالد الهلسة

إبراهيم يعقوب صويص

أكرم محمد قنب

معاذ زكي الدردور

أحمد علي الناصر

عزت بشرى عبدالسيد

شريفة ذياب الذيابات

محمد إبراهيم عبيد

كاملة سليمان الدمخ

ماجد الفاعوري و محمد موسى
و محمد العجاج

هاني أحمد الفاعور

ماري حداد و يوسف حداد

رابعة علي لمنفعة جازية علي

عطية محمد محيسن

نبيل حنا قاقيش

جمال خريس و سوسن هاشم

أيمن علي النوايسة

تشرين سلطان الفزاع

داليا وجيه بسيسو

علي محمد الحسامي

عدال جريس السماعين

محمد راشد أبو الرب

رامي الصناع وجمانا مشربش

سائد طاهر الشايب

عون عادل حتر بوالية والده

محمد بهجت التميمي

ساهر أسامة عواد

ديما هشام الحوراني

زياد علي الرزيج

أنس عيسى الزعبي

خضر حسن أبو حسان

صليبا حبيب الجعنيني

حمزة محمد الشريف

بيسان محمد الجعيدي

طه السايح بوالية والده

ياسر محمد العرجاني

إيمان محمود أبو حويل

رسالن عبدا® مهداوي
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مع تجاري توفيري

محمود شوكت أسعد
سافانا صفران بوالية والدها

نور الدين علي العنانبة
أحمد عبود عيادة

عمر عطا النجار
إسحق حلمي هلسة
ساهر عزت يوسف

عبدالحميد عبدالرحمن سالمة

رمزي  البقاعين و حافظ البقاعين

سمير محمود خلف

فرحان أحمد الخالدي

عيسى ميشيل بوشة

نوال سليمان الدمخ

منال حسين نصار

غالية عبدا� الخطيب

نهلة كمال عماري

نورا رجب آل درويش

يوسف محمد عبدا�

عفاف حمد الرواشدة

عالء محمد دخل ا�

محمد أحمد عجور

محمد فخري خاطر

محمد محمود الضمور

النا سالم العكشة

عبدالحافظ كاسب الشخانبة

ركان حسن جابر

حكيم محمود أبو رحمة

محمود موسى مهيدات

حنان سليمان العشى

عبدالفتاح أحمد الزعبي

شفيق يوسف سواقد

إسراء إبراهيم دغش

ضياء ضيف ا� العنبر

دينا هاجم الناصر

محمد سمير قباعة

سمير كمال أبو حطب

نوال عبدالحليم الوشاح

حسين صالح العرموطي

محمد جمال الغول

ميساء أسعد زهران

فراس أكرم كساب

رند عصام حبخ

سهام عبدالكريم المراشدة
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مع تجاري توفيري

ناصر موسى الحاج سالمة
حسام يوسف محمد حسونة

رامي إسكندر ميمون
سامي ريمون الصوالحة

ماجد هاشم النسور
إيناس عدنان مصطفى

أليس أنطون حزبون
فادي محمد عمرو

ضياء الدين سليمان أبو سليم

علي نعمان إسماعيل

عبير محمود جبر

حسين خليل أحمد

بشار عزمي أبو وردة

خالد وليد إرشيدات

هدى أحمد صالح

فاطمة فايز آغا

منى أحمد الطحان

أحمد عبدالقادر أبو إجميل

نادين نشأت النصر

نافذ ذيب عثمان

محمود عبدالفتاح لولح

محمود عبدالكريم الحياصات

ليلى مراد بعباع

وصفي أحمد المبيضين

فراس محمد الحراسيس 

سامر عيسى أحمد

أسامة صالح جابر

عاهد محمد العضايلة

رندة محمدا¢نور جميل

روان سميح عبدالرحمن

إلياس فهد الدبابنة

أحمد شاهر النسور

طارق توفيق خريسات

محمد حميد المساعيد

جعفر عبدالخالق عبدالقاسم

جواد محمد ا¢عرج

مروان محمد الحمادشة

إبراهيم توفيق أبو علي

جمال "محمد سعيد جبر" طه

دالل عبدا» الشعر

منظومة عزات الحسنات

تشارليز ماركوس أور

فداء أنيس العويمرين

حسين إسماعيل المعيمعة

بوران نهاد ا¢تيرة

عمار بوالية والده ماهر عيسى

عبدالحفيظ سفهان الرواشدة

محمد خير أحمد الشريف

بتول عصام كريم

مجدي نصر عليان

شفيق نايف حلوش

شرين حسين الرفاعي
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ألف مبروك لرابحي شهر 7
مع تجاري توفيري

محمد محمود العيسى
خالد حسن الضمور

حسين نضال إسماعيل بوالية والده
أحمد محمد أبو طبنجة
فايز عيسى النعيمات

رائد يعقوب عويس
محمد شعيب حمزوق

حسن أحمد العيد
مي عرفات الجوالني

عبدالحفيظ سفهان الرواشدة

سالم علي الخرابشة

حسام محمد راسم الحمادشة

صالح عدنان غانم

فريال محمود الخريشة

نوال سليمان الدمخ

علية سعيد شموني

عبير موسى العلمي

أماني شفيق ربابعة

محمد نضال سليمي بوالية نضال

رانيا رياض عبدالفتاح

نهى نائل الشخشير

رامي فخري الرشق

حنان عودة ا� العالمات

أحمد سمير الدمياطي

ميرا الغالييني بوالية والدها 

عماد أحمد دراوشة

نادين أمجد يحيى

يحيى بوصاية مقبولة الشوابكة

عيد بوالية والده ساري الجعبري

ماجد هاشم النسور

سفيان عبدالكريم الدباس

خولة صالح سرحان

حسن طالب الغزاوي

عنف حنا الزيادات

أمجد غسان فرحان

زينة بوالية والدها حسام

ليان بوجه بوالية والدها

إيمان محمود النمر

سلطان حسن الظاهر

نائل مصطفى عودة

توفيق عرابي حمدان

باسم سالمة صويص

كوثر موسى السليمان

رعد سالمة بوالية والده
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مع تجاري توفيري

مازن هلسة وللي شرايحة

شادي محمد عمرو

إبراهيم مصطفى عودة

هناء أحمد عودة

طارق محمد المومني

زكريا أحمد عمار

موسى علي جنب

كمال محمد الغصين

عبير محمد مغايرة

رائد محمد الغراغير

عبدالكريم علي الضمور

أنمار ستيفان توزي

سيرين نايف صوالحة

خليل إبراهيم يعقوب

مالك عيسى أبو فريجة

عبدالرزاق محمد الطالب

نصري خميس الهندي

كفاح محمود ا�سمر

أحمد السوقي وهديل أبو حشمة

أمجد محمد يحيى

رغد إدور الحسن

عبدالحكيم يوسف البلبيسي

جواد الجعافرة بوالية والده

فايز عليان الصالحات

غزل الغنانيم بوالية والدها

هدى محمود الراوي

ثائر عواد الخريسات

رندة حسن عبدالحليم

غالب جميل شرايحة

مازن ومحمد إسماعيل الشاويش

رانيا نايفة وبالل أفندي

عبدا® عبدالمعطي الصعوب

بهاء سلطان القبالن

فراس شوقي يوسف

فوزي سعودي عودة

زياد سالم الحديد

فارس عطية الزعبي

أحمد خالد الوقفي

وعد عيسى عكروش

باسل أحمد قاسمية

حنان موسى ناصر

دينا أحمد قدورة

رحمة فالح المالك

أيمن إبراهيم الخرابشة

محمد غازي شلتوت

فضاء حسين أبو السمن

نبيل جميل الفاعوري

محمد الدردور بوالية والده

منيزل أحمد أبو رمان

للي يعقوب قاقيش

أحمد لطفي أبو حميد

عبدا� وزيد أبو ربيع



@
@

www.jcbank.com.jo
\JCBankJO خــط تجـــاري المباشــــر

+ 962 6 5209000
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مع تجاري توفيري

رينا أبو الزلف بوالية والدها

سليم إبراهيم إبراهيم

آسيا الزراق بوالية والدها

تامر فيليب الرزوق

عامر الفار ومحمد أبو الضبعات

نور عبدالحميد المعايطة

تولين الفاخوري بوالية والدها

نوزت محمد شطناوي

محمد منصور الربيع

مفيد محمد العليمي

باسمة حامد منصور

نبال عبدالقادر فريحات

ليالي أبو زر لمنفعة إبنها يامن

عاكف عيسى صويص

جهاد نور عماري

أحمد سعدات الصالحي

أيمن محمد رزق

أويس سعيد عبدالفتاح

عون الكساسبة بوالية والده

أيمن حسن أبو شناف

إيلين حسن بوالية والدها

أفراح حسن المصعبي

أنس قاسم النواصرة

نصري سالم أبو خضر

نامفا جويفارا الزارو

براءة سمارة لمنفعة راية

حنين زوايدة وطعمة طاشمان

معتز موريس عزيز

جورج أنطون مبارك

محمد أحمد أعيال عواد

بتول خريسات بوالية والدها

أكمل نجيب حداد

محمود الحاج صابر الناطور

ياسمين حداد بوالية والدها

أحمد سيف الدين القاضي

فريد عبد الرحيم فخر الدين

سهيل محمد عتوم

نور أحمد بيومي

أحمد عبدالمجيد النعيمي

فاطمة محمد القبابعة

عماد حسن قاسم

عماد عبدالحافظ البيشة

زياد سالمة النعيمات

نسرين الجامع وإحسان عبد

إيمان عبدالرحيم بازيان
يوسف محمود أبو دلو

رائد متري الحمارنة
أسامة محمد القداح
أمجد فتحي أبو الوفا

بدر مبارك الحجرف
أنور إبراهيم سلمان

رائد نصار وقيس خليفة
خالد أديب يوسف
ماهر عزات اللحام
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مع تجاري توفيري

يارا محمود الشريف

محمد أحمد خليل

إقبال محمد العودة

أحمد محمد الجاسم

ميسر صياح الشعشوع

مالك عادل حنن

أنطوانيت يوسف الحوراني

ماهر الدبس وغدير الصويص

الفثيريا أبوستولوس كرميتسو

هدى محمد إسماعيل

أيمن محمد الحياصات

طالل موسى السعدي

جميلة محمد القزق

داود طارق سالم

هيثم منجد قصراوي

حسن إياد العلي

جعفر عبدالخالق عبدالقاسم

إلياس داود السمعان

مريم محمود إخميس

إبراهيم رزق عواد

عمر عبدالعزيز مسعود

نانسي محمد أبو حشيش

شهم محمود جابر بوالية والده

جالل محمد أبو عين

محمد عبدالرحمن الصالح

عزمي عرفات البلوي

فوزان جريس سميرات 

حسن سليمان الوحش

إبراهيم كامل العمايرة

سحر عبدالقادر الكيالني

عدي خالد الهلسة

سامر نادي السلمان

أحمد حسين القرعان

رهام أنور أبو ذان

عبدالرحمن موسى أبو سردانة

جعفر خالد الحجاج

قيس هاني سويدان

يوسف ألفرد دركجيان

إيلين حسن بوالية والدها محمد

هند موسى الحوراني

ليلى عودة العديلي
لين الزيدية بوالية والدها
رنا الخزوز لمنفعة هشام

كنان الضالعين بوالية والده
أمل غالب العواملة
زينة حسان الرجال
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ألف مبروك لرابحي شهر 11
مع تجاري توفيري

أنعام خالد إرقيبات

ظاهر بشير أبو رمان

محمد عادل العواملة

سامر جميل جعنيني

موسى علي جنب

جمال محمد مسعود

أسامة محمد علي

مكرم موسى برصوم

زياد أحمد بني عبده

محمود عبدالرحمن السخارنة

محمد عبدالسالم السمهوري

غالب محمود عوض

محمد إسماعيل بدران

سمير خالد أحمد

باسل جبر حوامدة

إبراهيم نهار الدويكات

النا كمال أبو زهرة

أسماء مفلح الخليفات

مريم راشد المومني

محمد عدنان  "علي حامد"

سهام سعيد حنا

معتز موريس عزيز

حسن خلف الحمود

محمد عز الدين خليفة

ربا أحمد أبو حشيش بالوالية

حازم نايف الجميلي 

شادي رمزي ملحم

راشد منذر غوشة بوالية والده

ميسون يعقوب النشيوات

جميل محمد شعبان

عصام صقر محمد

أمين سمير الحسن

محمد ياسين العبابسة

أكرم عبد الضابط

ميساء خالد العزاوي

بيسان محمد الجعيدي

زهير عودة أبو الروس

ميسون عواد الشعيني

أمين طالب وثبات سعيد

عبداª عبدالرحمن  أبو زيد

معمر فيصل خولي

خالد حسن إسماعيل

محمد محمود عفانة

معاذ سعيد السعدي

نجوى حمزة الشايب
حنان حسين إبزاخ

حنان عايد الضرابعة
غدير أحمد إسكندراني

رجاء ميخائيل فتح ا�
نور الدين محمود أبو منصور

سامي مرعي السراحين
سهير أحمد الحسامية
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