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بـالشـراكـــــة مـــع

فــي ســالف األزمــان،  فــي بــاد بعيــدة، عــاش ملــك صالــح  ُيدعــى “جواهــر ”، وكانــت لــه مملكــة ذات أراٍض خضــراء، خصبــة، 
ــكارم  ــة وم ــف والطيب ــوا باللط ــد اّتصف ــاد فق ــك الب ــكان تل ــا س ــة، أّم ــل الرائع ــن المحاصي ــر م ــٍة للكثي ــرة  وُمنِتج مزده
األخــاق، وكانــوا يعملــون بجــّد واجتهــاد، ويتحّلــون بالنزاهــة والصــدق فــي التعامــل؛ ألجــل ذلــك اســتطاعوا بتواجدهــم 

جنبــً إلــى جنــب بنــاء مملكــة غايــة فــي الروعــة والجمــال.

اشــتهرت مملكــة الملــك “جواهــر” بمنتجاتهــا العاليــة الجــودة وتجارتهــا الواســعة وَعماَلِتهــا الماهــرة، وُعــرف عن شــعبها 
اجتهــادُه الكبيــر فــي العمــل وإخاُصــُه ووالؤُه الشــديد لَمْمَلَكِتــه، وبفضــل إخــاص أفــراد الشــعب وتفانيهــم المســتمّر 

فــي العمــل ازدهــرت مملكتهــم وعــا شــأنها. 

ذات يــوم، اســتدعى الملــك “جواهــر” وزراءه وطلــب منهــم مســاعدته فــي إيجــاد طريقــة مــا لــرّد الجميــل إلــى أبنــاء شــعبه 
المعطــاء لقــاء مــا قّدمــوه مــن عمــل جــاد ودؤوب لمملكتهــم، أراد أن يكّرمهــم ويشــكرهم علــى كّل تلــك الجهــود 

الرائعــة، أحــّب أن يمنحهــم األمــان والطمأنينــة.

قصة الملك »جواهر« مصدر الهام اتيكو مجموعة فخر الدين
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بعــد تفكيــر عميــق ومشــاورات مكّثفــة، خــرج الملــك “جواهــر” ووزراؤه بفكــرة رائعــة لتقديــر الشــعب علــى عملــه الرائــع 
ــد  ــزة ُتجّس ــم ممّي ــة ذات تصامي ــارًا كريم ــعب أحج ــداء الش ــت إه ــرة كان ــك الفك ــل، تل ــم األفض ــم بتقدي ــه الدائ والتزام

ــة.   ــة والنزيه ــادة والثابت ــم الج مواقفه

وحالمــا أرادوا اختيــار نــوع تلــك األحجــار الكريمــة، لــم يجــدوا أفضــل مــن المــاس كحجــر ثميــن يقــّدم كمكافــأة ُمجزيــة، 
ــزة  ــى جائ ــل إل ــن التوص ــوا م ــم تمّكن ــعادة؛ ألنه ــة الس ــي غاي ــر” ف ــك “جواه ــل المل ــه جع ــوا إلي ــذي توصل ــرار ال ــك الق ذل
تكريــم رمزيــة واســتثنائية فــي الوقــت نفســه، وقــد أبــدى الملــك  “جواهــر” رأيــه فــي أّن أهميــة حجــر المــاس الــذي ســيتّم 
تقديمــه كمكافــأة ال تكمــُن فــي قيمتــه الماديــة، بــل َتكُمــن بشــكل أساســي فــي شــكله الطبيعــّي قبــل تعّرضــه ألّيــة 

عمليــات صقــل.

وأردف الملـــك “جواهـــر” متابعـــً حديثه فـــي أّن صقل المـــاس غالبً ما يكـــون له تأثير مباشـــر على جمـــال الحجر، لذلك 
أوصـــى بالبحث عن ثاثة أشـــكال طبيعية مختلفـــة من أحجـــار الماس، تتدرُج في قيمتهـــا من الثمينة إلـــى األثمن إلى 

باهظـــة الثمن؛ لتكون للشـــعِب مكافأًة تليـــُق به، أّولها 
Baguette ماســـة ذات شـــكل مســـتطيل طويل خاٍل 

 Marquise من الشـــوائب، بخطوط مســـتقيمة، وثانيها
ماســـة ذات شـــكل بيضـــوّي طويـــل بدرجة عاليــــة من 
الجــــودة وصفاء اللـون، أّما الماســــــة الثالثـة فهي األكثر 
تميـــًزا وتفّردًا Brilliant ذات الشـــكل المتمتـع ببـريــــق 
علـــى  أّخـــاذ  بشـــكل  يتــــأأل الضوء  استثـنـائــي، حيــــث 

. سطحها

وحالمــا تــّم االنتهــاء مــن تحديــد األشــكال الثاثــة ألحجــار 
ــّث  ــا، وح ــً إليجاده ــر” متحّمس ــك “جواه ــدا المل ــاس، ب الم
ــذ  ــل تنفي ــن أج ــا؛ م ــث عنه ــورًا بالبح ــدء ف ــى الب وزراءه عل

الــذي  إلــى تكريــم شــعبه العظيــم  خّطتــه الهادفــة 
ــة؛  ــة الرائع ــك المملك ــاء تل ــي بن ــه ف ــكل طاقت ــهم ب أس
لتصبــح تلــك الماســات الثــاث ُعربـــونً صـادقـــً ُيقّدمــه 

المـــلك لشعبـــه امتنـانـــً منـــه لكـــّل مـــا قّدمــوه.

ــو  ــي اتيك ــا ف ــة، خرجن ــة الخيالي ــك الحكاي ــي تل ــن وح وم
مجموعــة فخــر الديــن ببرنامــج مكافآتنــا الجديــد جواهــر 
محّبــة  كعربــون  الكــرام  زبائننــا  لكــم  لنقّدمــه  اتكــو؛ 
لثقتكــم الغاليــة بنــا، متمنيــن أن تســتمتعوا بكافــة مزايــا 
ومكافــآت البرنامــج الخاصــة، طامحيــن إلــى أن يفــوق 

برنامجنــا الجديــد كّل توقعاتكــم.   
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منــذ انطاقتهــا عــام 1991 كشــركة قابضــة أردنيــة، عملــت اتيكــو مجموعــة فخــر الديــن علــى إدارة خدمــات ضيافــة 
متعــّددة إلــى جانــب إدارتهــا للعديــد مــن االحتفــاالت ضمــن المعاييــر العالميــة ملتزمة خــال ذلك كّلــه بتفانيها الشــديد 
فــي العمــل، محاولتهــا المســتمرة االبتــكار مــع تطبيــق أعلــى معاييــر النزاهــة فــي كافــة مــا تقّدمــه مــن أعمــال، عــاوة 
علــى وضعهــا لمعاييــر جديــدة ترتقــي بقطــاع الضيافــة؛ مّمــا أّهلهــا ألن تختــّط منهجــً متمّيــزًا لهــا فــي هــذا المجــال 

ليــس فــي األردن وَحْســب، بــل حــول العالــم. 
 

ــرور  ــة، وبم ــان المحلّي ــادق عّم ــي فن ــة ف ــم 30 غرف ــً بترمي ــرين عام ــل عش ــة قب ــات الضياف ــم خدم ــو تقدي ــدأت  اتيك ب
األعــوام ســعت إلــى توســيع رقعــة خدماتهــا لتقّدمهــا اليــوم إلــى مــا يزيــد عــن 14 مطعمــً ومقهــًى وحانــة شــهيرة 
تقــّدم المأكــوالت العالميــة، عــاوة علــى تقديــم خدماتهــا لشــركة خاصــة تعمــل علــى إدارة االحتفــاالت وفنــدق فخــم 
ــة  ــا مجموع ــن خاله ــر م ــي يدي ــرة، الت ــة المزده ــه األربع ــول بمطاعم ــر متروب ــدق القص ــو فن ــوم ه ــع نج ــة األرب ــن فئ م
ــعى  ــذي تس ــبانيا، وال ــي، واس ــرة، دب ــن االردن، رام اهلل، القاه ــي كل م ــده ف ــكان تواج ــي م ــال ف ــاٍه ومح ــم ومق مطاع

اتيكــو فــي خططهــا المســتقبلية لزيــادة عــدد أفرعــه فــي كّل مــن: األردن والمنطقــة، وجميــع انحــاء العالــم.

اتيكو مجموعة فخر الدين

واليــوم، تســعى اتيكــو للمحافظــة علــى ســمعة متمّيــزة كإحــدى شــركات خدمــات الضيافــة المرموقــة فــي المنطقــة 
ــم  ــا الدائ ــل، التزامه ــي العم ــي ف ــات التفان ــى درج ــا ألعل ــتوى، إظهاره ــة المس ــة رفيع ــات ضياف ــا لخدم ــر:  تقديمه عب
بتقديــم مفاهيــم جديــدة وتصاميــم مبتكــرة؛ انتقائهــا لفريــق عمــل متناغــم يعمــل جنبــً إلــى جنــب علــى تحقيــق مــا 
تطمــح إليــه مــن أهــداف، وأخيــرًا وليــس آخــرًا دعمهــا للعديــد مــن المبــادرات التــي تعالــج قضايــا مجتمعيــة حساســة؛ مــن 
بــاب إيمانهــا بواجــب رّد الجميــل لمجتمعهــا مــن جانــب؛ ومســاعدته علــى تجــاوز مختلــف المعّوقــات مــن جانــب آخــر؛ 

كل ذلــك لتحقيــق رؤيتهــا الراميــة إلــى ِريــادة قطــاع الضيافــة فــي الداخــل والخــارج علــى حــّد ســواء. 

وبمحافظتهــا علــى اســتراتيجياتها الخاصــة فــي إيجــاد مفاهيــم جديــدة وتصاميــم مبتكــرة فــي كّل مــا تقّدمــه 
مــن عامــات تجاريــة وخدمــات، وتوســيع قاعــدة عمائهــا يومــً بعــد يــوم؛ ســتعمل اتيكــو علــى تشــكيل رؤيــة جديــدة 

ــوم. ــه العم ــى وج ــة عل ــًة والدولي ــة خاص ــواق المحلي ــي األس ــا ف ــا مكانته ــن خاله ــخ م ــة؛ ترّس ــاع الضياف لقط

اتيكو مجموعة فخر الدين
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بطاقة جواهر اتيكو االئتمانية البالتينية - لمحة عن البرنامج

• برنامــج مكافــآت »جواهــر اتيكــو« بالشــراكة مــع inVestBanK ) البنــك اإلســتثماري ( ، هــو برنامــج مكافئــات 
مشــترك وبطاقــة فيــزا ائتمانيــة باتينيــة، تســتخدم جواهــر اتيكــو  بالدرجــة األولــى ضمــن اتيكــو مجموعــة فخــر الديــن، 

ــرى. ــة األخ ــّات التجاري ــمل المح ــتخدامه  ليش ــاق اس ــيع  نط ــة توس ــع إمكاني م

ــع،  ــاث؛ Baguette, Marquise, Brilliant لتجمي ــات الث ــا بالفئ ــة لحامليه ــو االئتماني ــر، اتيك ــة الجواه ــح بطاق • تتي
فــكل دينــار أردنــي ينفقونــه بأّيــة فاتــورة صــادرة مــن أحــد محــّات  اتيكــو مجموعــة فخــر الديــن، أو ينفقونــه باســتخدام 

خدمــة التوصيــل ســيمنحهم جواهــر واحــدة مــن جواهــر البرنامــج.

بطاقة جواهر اتيكو االئتمانية البالتينية - المزايا

Baguette - بطاقة جواهر اتيكو االئتمانية البالتينية

- عنــد اســتخدام البطاقــة فــي أي مــن محــات اتيكــو مجموعــة فخرالديــن، ســتحصل علــى 0.5 جوهــرة مقابــل كل 
10 دنانيــر تنفقهــا، والتــي يمكنــك اســتبدالها فــي أي مــن محــات المجموعــة. ادفــع قيمــة فاتورتــك مــن خــال بطاقــة 

جواهــر اتيكــو االئتمانيــة لتحصــل علــى 0.2 جوهــرة اضافيــة.

ــة  ــن قيم ــدي م ــد نق ــترد 2% عائ ــة لتس ــات االئتماني ــج Cash rewards للبطاق ــي برنام ــا ف ــجيلك تلقائي ــيتم تس - س
مشــترياتك المحليــة والدوليــة التــي تتــم عبــر نقــاط البيــع المعتمــدة لــدى فيــزا، علــى بطاقــة جواهــر اتيكــو االئتمانيــة 

فــور تفعيلهــا.

- سيتم مضاعفة الجواهر عند االحتفال بعيد ميادك في أي من محات اتيكو مجموعة فخرالدين.

- سيتم ترقية البطاقة تلقائيا إلى فئة Marquise في حال انفاقك 5,000 دينار أردني خال عامين



بـالشـراكـــــة مـــع

بطاقة جواهر اتيكو االئتمانية البالتينية - المزايابطاقة جواهر اتيكو االئتمانية البالتينية - المزايا

- بطاقــة جواهــر اتيكــو االئتمانيــة وجواهــر اتيكــو صالحــة لمــدة عاميــن مــن تاريــخ اصدارها وتجــدد تلقائيــا ضمــن شــروط 
وأحــكام البطاقــة.

ــن  ــتتمكن م ــك. س ــى كيف ــط عل ــج قس ــن برنام ــتفادة م ــك االس ــة ، يمكن ــو االئتماني ــر اتيك ــة جواه ــل بطاق ــد تفعي - عن
تقســيط مشــترياتك التــي تتــم عبــر بطاقتــك االئتمانيــة مــن أي متجــر حــول العالــم على فتــرات مختــارة 3، 6، أو 9 أشــهر 
ــة  ــي للحرك ــار أردن ــن 5,000 دين ــد ع ــي وال تزي ــار أردن ــن 300 دين ــتريات ع ــة المش ــل قيم ــى أن ال تق ــدة 0%. عل بفائ
ــط  ــغ المقّس ــة المبل ــب قيم ــي حس ــار أردن ــى 100 دين ــد أعل ــي وح ــار أردن ــى 20 دين ــد أدن ــة 2% بح ــدة وبعمول الواح

وتدفــع لمــرة واحــدة. 

 

Marquise - بطاقة جواهر اتيكو االئتمانية البالتينية

 

- عنــد اســتخدام البطاقــة فــي أي مــن محــات اتيكــو مجموعــة فخرالديــن، ســتحصل علــى 1 جوهــرة مقابــل كل 10 
ــة  ــال بطاق ــن خ ــك م ــة فاتورت ــع قيم ــة. ادف ــات المجموع ــن مح ــي أي م ــتبدالها ف ــك اس ــي يمكن ــا، والت ــر تنفقه دناني

ــة. ــرة اضافي ــى 0.2 جوه ــل عل ــة لتحص ــو االئتماني ــر اتيك جواه

ــة  ــن قيم ــدي م ــد نق ــترد 2% عائ ــة لتس ــات االئتماني ــج Cash rewards للبطاق ــي برنام ــا ف ــجيلك تلقائي ــيتم تس - س
مشــترياتك المحليــة والدوليــة التــي تتــم عبــر نقــاط البيــع المعتمــدة لــدى فيــزا، علــى بطاقــة جواهــر اتيكــو االئتمانيــة 

فــور تفعيلهــا.

- ســيتم مضاعفــة الجواهــر عنــد االحتفــال بعيــد ميــادك فــي أي مــن محــات اتيكــو مجموعــة فخرالديــن باالضافــة إلــى 
كعكــة عيــد ميــاد مجانيــة.



بـالشـراكـــــة مـــع

بطاقة جواهر اتيكو االئتمانية البالتينية - المزايا

- سيتم مضاعفة الجواهر لطلبات التوصيل.

- للمحافظــة علــى فعاليــة البطاقــة لفئــة Marquise، يجــب أن ال يقــل الحــد األدنــى لانفــاق عــن 5,000 دينــار أردنــي 
خــال عاميــن.

- سيتم ترقة البطاقة تلقائيا إلى الفئة Brilliant  في حال انفاقك 7,500 دينار أردني خال عامين.

- بطاقــة جواهــر اتيكــو االئتمانيــة وجواهــر اتيكــو صالحــة لمــدة عاميــن مــن تاريــخ اصدارها وتجــدد تلقائيــا ضمــن شــروط 
وأحــكام البطاقــة.

ــن  ــتتمكن م ــك. س ــى كيف ــط عل ــج قس ــن برنام ــتفادة م ــك االس ــة، يمكن ــو االئتماني ــر اتيك ــة جواه ــل بطاق ــد تفعي - عن
تقســيط مشــترياتك التــي تتــم عبــر بطاقتــك االئتمانيــة مــن أي متجــر حــول العالــم على فتــرات مختــارة 3، 6، أو 9 أشــهر 
ــة  ــي للحرك ــار أردن ــن 5,000 دين ــد ع ــي وال تزي ــار أردن ــن 300 دين ــتريات ع ــة المش ــل قيم ــى أن ال تق ــدة 0%. عل بفائ
ــط  ــغ المقّس ــة المبل ــب قيم ــي حس ــار أردن ــى 100 دين ــد أعل ــي وح ــار أردن ــى 20 دين ــد أدن ــة 2% بح ــدة وبعمول الواح

وتدفــع لمــرة واحــدة. 

بطاقة جواهر اتيكو االئتمانية البالتينية - المزايا

Brilliant - بطاقة جواهر اتيكو االئتمانية البالتينية

 

- عنــد اســتخدام البطاقــة فــي أي مــن محــات اتيكــو مجموعــة فخرالديــن، ســتحصل علــى  1.5 جوهــرة مقابــل كل 
10 دنانيــر تنفقهــا، والتــي يمكنــك اســتبدالها فــي أي مــن محــات المجموعــة. ادفــع قيمــة فاتورتــك مــن خــال بطاقــة 

جواهــر اتيكــو االئتمانيــة لتحصــل علــى 0.2 جوهــرة اضافيــة.

ــة  ــن قيم ــدي م ــد نق ــترد 2% عائ ــة لتس ــات االئتماني ــج Cash rewards للبطاق ــي برنام ــا ف ــجيلك تلقائي ــيتم تس - س
مشــترياتك المحليــة والدوليــة التــي تتــم عبــر نقــاط البيــع المعتمــدة لــدى فيــزا، علــى بطاقــة جواهــر اتيكــو االئتمانيــة 

ــا. ــور تفعيله ف



بـالشـراكـــــة مـــع

بطاقة جواهر اتيكو االئتمانية البالتينية - المزايا

- ســيتم مضاعفــة الجواهــر عنــد االحتفــال بعيــد ميــادك فــي أي مــن محــات اتيكــو مجموعــة فخرالديــن باالضافــة إلــى 
كعكــة عيــد ميــاد مجانيــة ســيتم توصيلهــا إلــى منزلــك أو الــى أي مــن محــات المجموعــة حســب رغبتــك .

 - أولويــة الحجــز لــدى أي مــن محــات اتيكــو مجموعــة فخرالديــن مــن خــال رقــم تــم تخصيصــه للحجــوزات 8666 
.079  851

- خدمة التوصيل مجانا. 

- دعوة مجانية لست أشخاص خال شهر رمضان المبارك.

- للمحافظــة علــى فعاليــة البطاقــة لفئــة Brilliant، يجــب أن ال يقــل الحــد األدنــى لانفــاق عــن 6,000 دينــار أردنــي 
خــال عاميــن.

بطاقة جواهر اتيكو االئتمانية البالتينية - المزايا

 - بطاقــة جواهــر اتيكــو االئتمانيــة وجواهــر اتيكــو صالحــة لمــدة عاميــن مــن تاريــخ اصدارها وتجــدد تلقائيــا ضمــن شــروط 
وأحــكام البطاقــة.

ــن  ــتتمكن م ــك. س ــى كيف ــط عل ــج قس ــن برنام ــتفادة م ــك االس ــة، يمكن ــو االئتماني ــر اتيك ــة جواه ــل بطاق ــد تفعي - عن
ــارة 3، 6، أو 9  ــرات مخت ــى فت ــم عل ــول العال ــر ح ــن أي متج ــة م ــك االئتماني ــر بطاقت ــم عب ــي تت ــترياتك الت ــيط مش تقس
أشــهر بفائــدة 0%. علــى أن ال تقــل قيمــة المشــتريات عــن 300 دينــار أردنــي وال تزيــد عــن 5000 دينــار أردنــي للحركــة 
ــط  ــغ المقّس ــة المبل ــب قيم ــي حس ــار أردن ــى 100 دين ــد أعل ــي وح ــار أردن ــى 20 دين ــد أدن ــة 2% بح ــدة وبعمول الواح

وتدفــع لمــرة واحــدة. 



بـالشـراكـــــة مـــع

REVOLVING AROUND YOU - INVESTBANK بطاقة جواهر اتيكو االئتمانية البالتينية - المزايا

 INVESTBANK بنكك!

يتميــز INVESTBANK بانــه يعمــل بطريقــة مبتكــرة وبمنهجيــة مصرفيــة جديــدة ومختلفــة. تقــوم فلســفتنا علــى جعــل 
العمــاء محــور اهتمامنــا وذلــك بتقديــم خدمــات تتناســب مــع طبيعــة احتياجــات العميــل ورغباتــه وتتماشــى مــع نمــط 
الحيــاة العصريــة.  حيــث أن خدماتنــا المتميــزة متأصلــة مــن خــال وجــود موظفــي خدمــة عمــاء لديهــم الخبــرة لتحديــد 

وفهــم احتياجاتــك الشــخصية. 

.inVestBanK نخلق الثقة والتوازن للمضي قدمً لمستقبل يشع نورًا مع

ميزات البطاقة االئتمانية
:CASH REWARDS* برنامج

•احصل على 2% عائد نقدي على المشتريات المحلية والدولية.
ــهر  ــة كل ش ــي نهاي ــً ف ــة تلقائي ــك االئتماني ــى بطاقت ــبتها عل ــي اكتس ــودك الت ــتعادة نق ــة اس ــك لفرص ــتخدم بطاقت • اس

ــر. لتتســوق أكث
• النقاط ال تنتهي صاحيتها والحد األعلى للعائد النقدي 100 دينار أردني شهريً. 

قسط على كيفك!

صمــم هــذا البرنامــج ليناســب احتياجاتــك اليوميــة، عندمــا تكــون بحاجــة الــى الدعــم المالــي، يقــدم لــك البنــك  برنامــج 
التقســيط الميســر لراحتــك. اســتخدم بطاقتــك االئتمانيــة فــي جميــع نقــاط البيــع المحليــة والدوليــة وااللكترونية واســتمتع 
بتقســيطها علــى فتــرات مختــارة 3، 6، أو 9 أشــهر بفائــدة 0%. علــى أن ال تقــل قيمــة المشــتريات عــن 300 دينــار أردنــي وال 
ــي  ــار أردن ــى 100 دين ــد أعل ــي وح ــار أردن ــى 20 دين ــد أدن ــة 2% بح ــدة وبعمول ــة الواح ــي للحرك ــار أردن ــن 5000 دين ــد ع تزي

حســب قيمــة المبلــغ المقّســط وتدفــع لمــرة واحــدة. 

كل مــا عليــك فعلــه هــو ببســاطة اإلتصــال بمركــز الخدمــة الهاتفيــة، وســوف يســاعدك أحــد موظفينــا فــي إختيــار فتــرة 
الســداد والمبلــغ االنســب لــك.

* تطبق الشروط واألحكام الخاصة بالمنتج.



بـالشـراكـــــة مـــع

بطاقة جواهر اتيكو االئتمانية البالتينية - شروط وأحكام البرنامج  شراكات قيمة

• ســيتلّقى حاملــو بطاقــات جواهــر اتيكــو االئتمانيــة رســالة نصيــة قصيــرة علــى كل عمليــة يقومــون بهــا،  ســواء أكانــت 
تجميــع الـــ جواهــر أو صرفهــا.

ــو  ــر اتيك ــة جواه ــة بطاق ــدار بطاق ــل الص ــن العمي ــد م ــدل فاق ــوم ب ــتيفاء رس ــيتم اس ــة، س ــدان البطاق ــة فق ــي حال • ف
أخــرى.  Baguette الباتينيــة  االئتمانيــة 

• يتم استيفاء مبلغ 120 دينار رسوم سنوية بعد السنة االولى من تفعيل البطاقة االئتمانية.                                                                                                                                     

• العمر القانوني للحصول على البطاقة االئتمانية الرئيسية 21-64 و الفرعية 18عامً فما فوق .

• ســيحصل حاملــي بطاقــات Marquise و  Brilliant علــى 2% عائــد نقــدي علــى مشــترياتهم باســتخدام بطاقــة  
جواهــر اتيكــو  و inVestBanK، وعلــى بطاقــة Baguette  فــي حــال تفعيلهــا كبطاقــة ائتمانيــة.

شراكة استراتيجية

شراكة جديدة لعالم مليء باإلمتيازات! 

صممــت بطاقــة جواهــر اتيكــو االئتمانيــة خصيصــا لكــم لمــا تســتحقونه مــن عالــم مــن الرفاهيــة، فضــا عــن مجموعــة 
مــن العــروض المميــزة التــي تــم اختيارهــا بعنايــة لتناســب نمــط حياتكــم.

اآلن يمكنكــم االســتمتاع بامتيــازات خاصــة مثــل؛ استشــارة طبيــة وقانونيــة باإلضافــة إلــى تأميــن شــامل للســفر وخصومات 
خاصــة فــي الفنــادق المختلفــة والمطاعــم العالمية.

 بطاقة فيزا االئتمانية معروفة عالميً ومقبولة في جميع أجهزة الصراف اآللي ونقاط البيع في األردن والخارج.
يشار الى الشراكة بين INVESTBANK و اتيكو  ببطاقة جواهر اتيكو االئتمانية الباتينية.



بطاقة جواهر اتيكو االئتمانية البالتينية - شروط وأحكام البرنامج 

• تتــم المحافظــة علــى فعاليــة البطاقــة أو ترقيتهــا مــن خــال قيمــة الشــراء المنصــوص عليهــا لــكل فئــة علــى حــدة، 
عــاوة علــى ذلــك يمكــن اســتبدال قيمــة الجواهــر فــي أي محــل مــن محــات اتيكــو مجموعــة فخرالديــن دون التأثيــر 

علــى حالتهــا الحاليــة أو التأثيــر علــى امكانيــة ترقيتهــا.

• للتقــّدم بطلــب للحصــول علــى بطاقــة جواهــر اتيكــو االئتمانيــة Baguette يرجــى التكــّرم باالحتفــاظ بالفاتــورة 
ــارة إلــى www.atiCo-jo.CoM وبمجــرد اســتام الطلــب  واالتصــال بهاتــف رقــم: 890 9011 79 962+ أو بزي
ســيجري العمــل علــى اصــدار البطاقــة وســيتّم تســليمها خــال مــدة أقصاهــا عشــرة أيــام عمــل وفــور اســتامها يمكــن 
اســتخدامها مباشــرة فــي أّي محــل مــن محــّات اتيكــو مجموعــة فخــر الديــن.  وفــي حال رغبــة العميــل تفعيــل البطاقة 

االئتمانيــة بمركــز الخدمــة الهاتفيــة لـــ inVestBanK: 15 15 500 6 962+ للمزيــد مــن التفاصيــل. 

تطبق الشروط واألحكام الخاصة بالمنتج.



King Jewels – ATICO Fakhreldin Group's Inspiration

Once upon a time, in a far away land, lived King Jewels. His fertile land was lush and prospering. 
It was filled with charming people who were caring and kind. They were hard working and 
honest townsfolk who together built an extraordinary land. Jewels Kingdom was renown for 
its produce, trade and skills. The people were well known for their hard work and their loyalty 
towards their Kingdom. The Kingdom flourished because of their devotion and dedication.

One day, King Jewels summoned his ministers and asked them for help. He paced his quarters 
and was desolate. He wanted desperately to give back to his wonderfully precious folk. He 
wanted to reward and thank them for all their support and earnest work. He wanted to grant 
them security and reassurance. 

After much thought and deliberation, together they came up with a wonderful plan. To applaud 
the townsfolk’s work and commitment, King Jewels and his ministers decided to present them 
with a gemstone that would exemplify their hard, solid and genuine attitude.



What better a reward than a diamond, they 
thought! King Jewels was ecstatic; they 
were able to come up with such a special 
and symbolic reward. However, he added, 
the diamonds’ importance was going to be 
within their cuts. The cut of the diamond, 
he continued, was a direct impact to the 
beauty of the stone.

Therefore, he advised that three different 
types of diamonds would be offered. The 
cuts he pronounced were going to be; The 
Baguette cut, with its long and rectangular 
shape, clean and straight lines and simple 
geometric form. The Marquise cut, with 
its long oval shape and high quality of both 
color and clarity, and last but not least, 

the Brilliant cut with a particular form 
and exceptional brilliance. Excited King 
Jewels, urged his ministers to administer 
the reward program as soon as possible, 
fairly rewarding the people subject to their 
contributions to the Kingdom.

Thus The Jewels Reward became King 
Jewel’s gift to the people. It was a token 
of his appreciation to recognize them in a 
special way. The mythical tale of King Jewels 
inspired ATICO Fakhreldin Group and hence 
came the NEW ATICO Jewels Reward 
Program. We hope you will enjoy and benefit 
from this special reward program, which we 
aspire will surpass your expectations.

King Jewels – ATICO Fakhreldin Group's Inspiration

ATICO Fakhreldin Group is a Jordanian holding company, established in 1991, operating 
as a multi-service hospitality management company. Since its inception, ATICO Fakhreldin 
Group has expanded its reach and core business to encompass over 14 renowned 
restaurants, cafés and pubs - offering  international cuisines, an events management 
company and a boutique hotel in Jordan and around the world. ATICO Fakhreldin Group 
has become renowned for its dedication, innovation, trend setting and provision of the 
highest standards in the hospitality sector.

ATICO Fakhreldin Group initially began its hospitality career by renovating a 30 room local 
hotel in Amman, however, over 20 years later it has successfully managed to expand its 

ATICO Fakhreldin Group



Its dedication to creativity is driven by an obligation to introduce novel and innovative 
concepts with creative designs. It provides quality with unmatched brands and services 
to a diverse market, within the realm of an engaging and supportive team.

ATICO Fakhreldin Group is confident, capable, and empowered to implement integrity 
and passion into everything it offers. It believes in giving back to the community by 
adopting several projects, which support varied initiatives with impaired conditions. Its 
vision is undermined by being the premier hospitality management company and a brand 
of choice, not only locally but also internationally.

ATICO Fakhreldin GroupATICO Fakhreldin Group

business in both Jordan and the Middle East. ATICO Fakhreldin Group currently owns and 
operates a boutique 4-star Hotel, AlQasr Metropole Hotel, with four thriving outlets and 
manages freestanding restaurants, pubs, cafés in Jordan, Ramallah, Cairo, Dubai and 
Spain. Expansion plans include more outlets in Jordan, the Region and around the World. 
They have also been able to acquire the expertise in event management, and have been 
responsible for several successful themed events.

ATICO Fakhreldin Group maintains an outstanding reputation as one of the region’s most 
respected hospitality management companies. It constantly provides first-rate hospitality 
services in Jordan and aims to reach further into the Middle East and internationally.



• ATICO Jewels Reward Program in partnership with INVESTBANK is a joint rewards 
program and a Visa Platinum credit card where the Jewels may be primarily used at 
ATICO Fakhreldin Group outlets with the possibility of extending it to other merchants and 
shops.

• ATICO Jewels credit card is based on the loyalty category our clients already have with 
ATICO: Baguette, Marquise and Brilliant.

• ATICO Jewels credit card accumulates ATICO Jewels; each Jewel is equal to one 
Jordanian Dinar on bills at any ATICO Fakhreldin Group outlet or by using our delivery 
service. 

• ATICO Jewels credit cardholders will receive Cash Rewards, 2% cash back  on local and 
international purchases when using the credit card (once activated as a credit card).

ATICO Jewels Platinum Credit Card – Program OverviewATICO Fakhreldin Group

Continuously striving to raise standards for dining and entertainment in order to reshape 
the perception of the Jordanian and Middle Eastern hospitality industry, ATICO Fakhreldin 
Group maintains strategies with consistency and provides unique, novel concepts and 
designs subsequently allowing for the expansion of brands and services to a wider 
audience. ATICO Fakhreldin Group will position itself as a market leader locally and 
internationally. 



- Automatically upgrade to the Marquise tier when you spend JOD 5,000 within two 
years.

- Your ATICO Jewels credit card and ATICO Jewels will expire after two years from date 
of issue and will automatically be renewed within the terms and conditions of the card. 

- Activated ATICO Jewels credit cardholders can also enjoy the Flexible Payment Plan 
option. You can pay back any worldwide purchase made on your credit card within 
3,6, or 9 months at 0% interest. Your purchase will need to start from JOD 300 to 
JOD 5,000 and a one-time 2% transaction fee, based on the transaction amount, will 
be applied where the minimum is JOD 20 up to a maximum of JOD 100.

ATICO Jewels Platinum Credit Card – Benefits

ATICO Jewels Platinum Credit Card - Baguette

-  Dining at any ATICO Fakhreldin Group outlet, you will receive 0.5 ATICO Jewels for every 
JOD 10 spent in which you may redeem these points at any of the Group›s outlets. 
Pay your bill with the ATICO Jewels credit card and you will receive an additional 0.2 
ATICO Jewels.

- You are automatically enrolled in the Cash Rewards credit card program therefore 
paying with the ATICO Jewels credit card (once you activate the credit card) at any 
worldwide outlet that accepts Visa, you will receive 2% cash back automatically on 
the card.

- Double your ATICO Jewels when you celebrate your birthday at any of the ATICO 
Fakhreldin Group›s outlets.

ATICO Jewels Platinum Credit Card – Benefits



-  Automatically upgrade to the Brilliant tier when you spend JOD 7,500 within two years.

-  Your ATICO Jewels credit card and ATICO Jewels will expire after two years from date 
of issue and will automatically be renewed within the terms and conditions of the card. 

-  Activated ATICO Jewels credit cardholders can also enjoy the Flexible Payment Plan 
option. You can pay back any worldwide purchase made on your credit card within 3,6, 
or 9 months at 0% interest. Your purchase will need to start from JOD 300 to JOD 
5,000 and a one-time 2% transaction fee, based on the transaction amount, will be 
applied where the minimum is JOD 20 up to a maximum of JOD 100.

ATICO Jewels Platinum Credit Card – Benefits

ATICO Jewels Platinum Credit Card - Marquise

-  Dining at any ATICO Fakhreldin Group outlet, you will receive 1 ATICO Jewel for every 
JOD 10 spent in which you may redeem these points at any of the Group›s outlets. 
Pay your bill with the ATICO Jewels credit card and you will receive an additional 0.2 
ATICO Jewels.

-  You are automatically enrolled in the Cash Rewards credit card program therefore 
paying with the ATICO Jewels credit card (once you activate the credit card) at any 
worldwide outlet that accepts Visa, you will receive 2% cash back automatically on 
the card.

-  Double your ATICO Jewels when you celebrate your birthday at any of the ATICO 
Fakhreldin Group outlets and get your free birthday cake.

-  Stay a Marquise cardholder by maintaining JOD 5,000 in spending within two years. 

ATICO Jewels Platinum Credit Card – Benefits



-  Complimentary Ramadan invitations for six persons.
-  Receive priority in all your reservations. For reservations and information contact us 

at 079 851 8666.
-  Stay a Brilliant cardholder by maintaining JOD 6,000 in spending within two years. 
-  Your ATICO Jewels credit card and ATICO Jewels will expire after two years from date 

of issue and will automatically be renewed within the terms and conditions of the card. 
-  Activated ATICO Jewels credit cardholders can also enjoy the Flexible Payment Plan 

option. You can pay back any worldwide purchase made on your credit card within 
3,6, or 9 months at 0% interest. Your purchase will need to start from JOD 300 to 
JOD 5,000 and a one-time 2% transaction fee, based on the transaction amount, will 
be applied where the minimum is JOD 20 up to a maximum of JOD 100.

ATICO Jewels Platinum Credit Card – Benefits

ATICO Jewels Platinum Credit Card - Brilliant

-  Dining at any ATICO Fakhreldin Group outlet, you will receive 1.5 ATICO Jewel for every 
JOD 10 spent in which you may redeem these points at any of the Group›s outlets. 
Pay your bill with the ATICO Jewels credit card and you will receive an additional 0.2 
ATICO Jewels.

-  You are automatically enrolled in the Cash Rewards credit card program therefore 
paying with the ATICO Jewels credit card (once you activate the credit card) at any 
worldwide outlet that accepts Visa, you will receive 2% cash back automatically on 
the card.

-  Double your ATICO Jewels when you celebrate your birthday at any of the ATICO 
Fakhreldin Group outlets and you will also have a complimentary birthday cake sent 
to your home or any outlet you desire.

ATICO Jewels Platinum Credit Card – Benefits



Flexible Payment Plan*

This program was specifically designed to suit your everyday wants and needs, when 
in need of financial support the Bank happily extends an installment plan. For any local 
and international purchase valued over JOD 300 up to JOD 5,000, you may pay it back 
within 3,6, or 9 months at 0% interest and purchase the things you need or have always 
wanted with peace of mind. A one-time 2% transaction fee, based on the transaction 
amount, will be applied where the minimum is JOD 20 up to a maximum of JOD 100.

All you need to do is simply call our Contact Center, and declare your intention to pay 
within a desired period of time. One of our agents will help you to choose the most suitable 
repayment period and payment for you.

*Bank terms and conditions apply.

INVESTBANK - REVOLVING AROUND YOU

INVESTBANK  
A bank for you

INVESTBANK is constantly creating new ways 
of banking products and services. 
Our banking philosophy revolves around you 
and the exclusivity that we give each and 
every client, individually. Designed around 
business and individual clients› wishes, 
we offer premium banking services that 
fit a modern lifestyle. These personalized 
services are backed by our experienced 
and approachable team members, 
dedicated client care and most importantly 
by understanding you. The future is rising 
bright at INVESTBANK.

Credit Card Privileges

Cash Rewards*

Earn 2% cash back on local and international 
transactions. Just start using your card 
to start automatically redeeming your 2% 
cash back at the end of every month so you 
can use it for more purchases.

Points never expire and the maximum 
monthly limit for your Cash Rewards is 
JOD 100.

INVESTBANK - REVOLVING AROUND YOU



A Strategic Partnership

Earning Jewels has never been so rewarding! The ATICO & INVESTBANK co-branded Visa 
Platinum Credit Card is reserved for those who deserve a world of privileges, as well as a 
range of unprecedented offers carefully selected to suit their lifestyle.

Distinguished clients can now enjoy special privileges and other superior advantages 
such as; medical and legal consultation, travel, shopping and entertainment in addition to 
comprehensive travel insurance and special discounts in  various hotels and international 
restaurants. The Visa Platinum Card is globally  recognized and accepted at all ATMs and 
point of sales in Jordan and abroad.

ATICO Jewels Partnership with INVESTBANK can be referred to as the ATICO Jewels 
Platinum Credit Card.

Valuable Partnerships

• ATICO Jewels are used to maintain or upgrade the tier of the card but can also be 
redeemed in any ATICO Fakhreldin Group outlet, without affecting the current status 
or upgrade possibilities.

• To apply for the ATICO Jewels credit card - Baguette, please keep the bill and call: +962 
79 9011980 or visit www.atico-jo.com. Once the application is received, the ATICO 
Jewels credit card will be issued and delivered within 10 working days. As soon as the 
card is received, it can be used in any ATICO Fakhreldin Group immediately! And if you 
want to activate your credit card please call INVESTBANK contact center at +962 6 
500 1515 for further details.

• Supplementary cards for family members can be issued. ATICO Jewels for those cards 
will be added to the primary card. Only the primary card may redeem ATICO Jewels.

ATICO Jewels Platinum Credit Card – General Rules & Regulations



• ATICO Jewels credit cardholders will receive an SMS for every transaction, and 
whether collecting or redeeming ATICO Jewels.

• In case the card is lost,please call the INVESTBANK Contact Center
   at 06 500 1515. Please note, you will be charged for a replacement card. 

• ATICO Jewels credit cardholders will pay JOD 120 annual fee after the 1st year in 
the case you activate the credit card.

• Age groups accepted for ATICO Jewels credit card are 21-64 years for Primary 
account holders and 18 years and above for supplementary cardholders. 

• More benefits will be added, we will announce them through SMS or email.

• The ATICO Jewels credit card is the property of ATICO & INVESTBANK and we 
reserve the right to stop the card at any time.

- Product terms and conditions apply.

ATICO Jewels Platinum Credit Card – General Rules & Regulations




