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ألف مبروك لرابحي شهر 12
مع تجاري توفيري

500

  

باسمة سعيد النمروطي

نجاح موسى حماد

ماري سليم متمرة

رنا طالب الطاهر

هيثم رشاد الداود

عمر فارس حلبي

ناسك توفيق فائق

خولة عبدالمجيد إنشاصي

ريماس اللوزي بوالية والدها

أحمد خالد دلقموني

حازم فهمي شحادة

وجيهه أحمد أبو رمش

إستير سالمة فاخوري

محمد محمود صالح

حمدية مفلح الرفاعي

سنان فيندكلي

مهند زياد الجمل

سمير محمد البنا

علي محمد عوض

أحمد محمود السمارة

جمال محمود الشرمان

منيف أحمد ا¤زرقي

هارون كريم المصري
عبدالرحمن مشاقبة (بوصاية والدته)

ماهر أمين المخامرة

فارس بطرس الدقم
أنعام الحاج عيسى و  رانيا  فضة

جوائز تجاري توفيري 2021

الجوائز الكبرى 500,000 دينار@

500 ,,

(لرابح واحد)(لرابحين اثنين)(لرابحين اثنين)

دينار بتأهلك للربح

5,000

@ 200 ألف دينار لرابحين منتصف العام و300 ألف دينار لثالثة رابحين نهاية العام
- تطّبق شروط وأحكام البنك

- تخضع الجوائز لقانون وأحكام ضريبة الدخل                                                   
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مع تجاري توفيري

5,000

500

  

500 ,,

500,000
@
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عمر مازن أبو جبارة

عبد المجيد فهد العقرباوي

زكي محمد عليان

سفيان أموم ونانسي ذياب

عبدالقادر عيد الدحيات

تاال عقيل الوريكات

نعيم محمد عودة

باسل محمد الدويك

محمد مسلم العرجان

مالك محمود نصرا�

هناء سليمان الخوالدة

محمد عيد السعيدين

محمود نعيم غبن

بشار هاشم مثمرة

زياد إسماعيل غزالي

محمود سالم الجعفري

عال يونس القدرة

بيسان حكم بلعاوي

النا حسان الحاج حسن

كوثر عبدا الكساسبة
وليد عبدالحميد حبراق

إناس عقاب العواملة
كفا مفلح بطاينة
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ديانا محمد صوبر 

توفيق خريسات بوالية والده 

مراد أحمد يوسف 

ميسون عبيدات و عبدا�له السمير 

أمين أحمد أبو مسامح

نجاح محمد كريم

علي إسبيتان المساعيد

مهدي محمد فيضي

جوزيف أنطون العلي

زياد عبدا� الحياصات

حاتم خليل الريشان

ناصر برجس صالح

إبتسام محمد المغربي

حربي دخل ا� الشياب

عزيز محمود دعسان

عمار فريد صويص

محمد نضال عنايا

أحمد حسين اللقيس

هنية أحمد ومراد الحاج أحمد

ظاهر سليمان الزواهرة

ناصر حمدان أبو عزام 
باسم فؤاد حداد

فراس أكرم كساب
وفاء محمد بركات
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محمد أحمد سلمي

محمد حسين الرشيدات

إمتنان عبدالقدوس المضواحي

علي خالد الضمور

سعد موسى الرمامنة

زكريا أحمد عمار

سهى حسن الدهوي

عماد الدين سليم أبو العصب

ماجد بشير عكروش

وديع عزيز الصايغ

محمد يوسف الشدفان

محمد عدنان الخاروف

عبدالرزاق إسماعيل الحلقي

عزية سلمان الدقس 

تاال طارق حدادين 

سهيل أيوب قموه 

وداد علي الخزاعلة 

يعقوب محمد عبدا¢

ضياء سهام الدين المالح

كفاح حمد جمعة

سميح علي السنيان

عادل حسن و نازك عبدا¢

رعد رجا خصاونة
نبال عبدالقادر فريحات

لينا ابراهيم جاموس
عدنان ابراهيم شاهين

أيمن عبدا  الزينات

الجائزة الربع سنوية 50,000 دينار
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أحمد حسن بصبوص

معتز موريس عزيز

بيمان عبدالصمد حانقاه

مازن جميل الهلسا

ميساء أسعد زهران

محمد حسن المدهون

دنيا أحمد زريقات

نايل جريس الداود

عبدا� عبدربه المعايطة

حسام جميل حسان

ريم محمد أبو الرب

أسعد سليم دقاق

عمار فريد صويص

عبدا� عبيد أبو شلهوب

وليد معن عقراوي

سالم سلمان المغيربي

جالل محمد أبو عين

هدى عمادالدين السقال

رائد فايز حداد
حنان سلمان القضاة

طه حامد الضمور
عمر بسام جابر
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إيمان صالح الدبشة

محمد جميل الحاج علي

عصام فرح غاوي

منار كمال قموه

أحمد محمد خير بكار

أحمد محمد الفقهاء

الهيثم عدنان رشايدة

وائل عوض حداد

دينا زياد الوهيب

هاشم محسن المساعيد

ميرا رمزي سالمة

إنتصار  رشيد الشريف

إنشاد راغب رابي

بشار نبيل الفرحات

عبدا¢ أحمد الدالهمة

رهف الحراسيس بوالية والدها

سلمان بهجت رمضان

عمر فادي شقلوص بوالية والده

سيف رجا المزاهرة

عزيزة محمود حسن

محمد أبي رباح أحمد

فاطمة خليل حسان
ياسين منصور  و فريدة بنتي

نافز عايد السلمان
رياض فهمي خليل

وليد نعيم بشير
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ماني عبدالكريم خليفات

محمد شفيق راتب الناظر

حاتم محمود بشير

خليل ناصر عماري

جميل عبد الجعبري

ليليان خليل حداد

خيرية محمود الرحاحلة

عالء غازي عبدالهادي

أحمد يوسف شاهين

نتالي أشرف الخزوز

بشارة و عبدا� الحجازين

نور الدين محمود أبو منصور

أيثم عقيل طلفاح

هشام محمد ا�بيض

رامي عبود ملك

منير عفيف حموي

نزار البيروتي و نادية الخوري

أسامة وناديه الصايغ وليسا حصو

رائد أحمد بليبلة

يوسف عيسى الطراونة

كيتي صموئيل زيات

شيرين موسى بطارسة

صبا عزيز فرجو
عفاف علي زهران بوالية والدها

عطا محمد شنك
تحسين أحمد عاقلة

مريان بدر خربطلي

الجائزة الربع سنوية 50,000 دينار
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أحمد حسين القرعان

حسن الجريري وناديا الكتوت

دالل عبدا� الشعر

عبد الرحيم جبرين الشعار

عدال عياده الصوالحه

حسن إبراهيم المشني

منذر إبراهيم الفاهوم

عماد أمين الخطيب

محمد مأمون شاهين

راضي عبيد ا� المواجده

أحمد محمد أبونحله

فاطمة النزال ويحيى العنيزات

أسمهان حسن أبوعيشه

منيه بنت الحبيب بوزيد

Alessandra and Adele

يحيى ضيف ا� المومني  

هديل رشيد العتيبي

Jemma Audrey Grayburn

برهم عبدالعزيز البقور

أديل عارف البطارسه
صفاء عاهد غيث

تحسين علي شناخوه
محمود دوجان وعبدا� أبو زنمة
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ألف مبروك لرابحي شهر 4
مع تجاري توفيري

جمعة يوسف حيمــور
رينية يعقوب  صويص

محمــود هليـل الشديفــات
سحر سليم و لؤي المصرف

عبدالقادر محمد منصور

بسمة محمود البيطار

عامر دوغان ومحمود بالسمة

سامر سلطان الشريدة

كمال يعقوب الهندي

سليمان فهد الحسامي

ماري اميل زنانيري

قاسم كاظم المهداوي

تيم عيسى الزريقات

فؤاد محمد القطب

جوزيف صالح الخوري

محمد عبدالحفيظ البشير

صالح بركات الزعبي

محمود موسى مهيدات

إبراهيم عيسى جادا�

ياسر عدنان المغربي

عايد صالح الكايد

عريب خالد العوابدة

زياد عز الدين الهدمي

محمد عبد الرزاق القضاه

جمال أحمد القضماني

توفيق أحمد مسعود

5,000

500

500 ,,

  500,000
@
@

جعفر عبدالخالق عبدالقاسم
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مع تجاري توفيري

سلطان أحمد  نجادات

ليلى فؤاد  الصروان

عماد فوزي  أبو الحاج

رياض بشير  العبدالعال

مأمون خالد الحراحشة

سيمون لطفي إلياس

آيات أحمد حبيب ا�

ياسر فالح البوشي

مجد محمد عبدالمهدي

عبدا� مصطفى يامين

وليد محمد سرحان

يحي سهيل الحرجوج

جهاد محمد تايه

عبدالفتاح عبدالرحيم محمد

محمد رغيد هاشم الصباغ

ناريمان عبدالحفيظ جدعان

عبدالحليم محمد سالم

أمين فايز الخفش

ميسون إبراهيم الفقها

ابتسام عبداللطيف محمد

محمد الحموي وإنعام الحموي

أنطون بوغوص سركيسيان

كريم منصور الصغير

أمين سليمان النعيمات

شفيق يوسف سواقد

علي إبراهيم أبو الحسن

سوسن يوسف الحوراني

5,000

500

500 ,,

  500,000
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الجائزة الربع سنوية 50,000 دينار
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مع "تجاري توفيري"

ده رون باباطاهر رضاأماني ماجد قشعم

مجدي منعم الصويصسالم داود الغاوي

محمود زكريا عواوده

روال جريس حدادين

سادوري غالم مصطفى

فارس عيسى القاروط

نبيل حمد ا� المغاريز

زهرة محمد أبو ديل

أحمد نوفان الذيب

رانية حمادة متولي

بثينا أكرم حدادين

منى عبدالحليم الشاهد

شادي مشرف الدباس

مالك يحيى الخضور

محمد عبدا� طبخنا

مالك باسل خزاعلة

عطاف داود الفاعوري

أسامة السيد محمد طه

نورالدين حسين العوضي

عاصمة ميخائيل دوغان

5,000

500

500 ,,

 500,000
@
@



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

+ 962 6 5209000

ألف مبروك لرابحي شهر 1
مع تجاري توفيري

فؤاد محمد القطبمي عرفات الجوالني

أحمد ماجد حمادمأمون صالح الفاخوري

خالد موسى الطيب

منير عايد الزعبي

نصر سليمان شموني

هيام عبدا� الحياصات

طالل سالمة العمارين

ابتسام أحمد مغاري

ميرفت محمد الغريب الهندي

عبدالخالق نواف علي

نداء فهيم الهلسة

إلهام محمد طقاطق

سمر عبدا� دراغمة

رضا ماهر الظاهر

وائل صبحي الكيالي

روان سامر أيوب بوالية والدها

ابتسام رمضان الشيخ خليل

نجاح سالم دبابنة

5,000

500

500 ,,

 500,000
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