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السنوي11 التقرير 



اعضاء مجلس ا�دارة

هيئة الفتوى والرقابة الشرعية

كلمة رئيس مجلس ا�دارة

تقرير شرعي السنوي

14-13

16-15

18-17

21-19

28-22 التقرير المالي المدقق

بيان المركز المالي الموحد

بيان الربح أو الخسارة الموحد

المحتويات

السنوي12 التقرير 



السنوي13 التقرير 



السيد / عبدا� عبدالرحمن شرفي السيد / جمال ابراهيم المطوع النعيمي

عضو مجلس ا�دارة

السيد راشد محبوب القبيسي
الرئيس التنفيذي

السيد غنام بطى خليفه المزروعي
عضو مجلس ا�دارة

عضو مجلس ا�دارة

سعادة / عبد الجليل عبد الرحمن محمد البلوكي

الشيخ/ سلطان بن محمد بن خالد آل نهيان
رئــيــس مـجــلــس ا�دارة

نائب ثاني لرئيس مجلس ا�دارة نائب ثاني لرئيس مجلس ا�دارة

السيد / مطر حمدان سلطان حمد العامري

عضو مجلس ا�دارة

السيد / منصور إسحاق سليمان محمد

السنوي14 التقرير 

أعضاء مجلس ا�دارة 



الشيخ/ سلطان بن محمد بن خالد آل نهيان
رئــيــس مـجــلــس ا�دارة

السنوي15 التقرير 



تقرير مجلس ا�دارة

السنوي16 التقرير 



السنوي17 التقرير 



السنوي18 التقرير 



السنوي19 التقرير 



التقرير الشرعي السنوي

السنوي20 التقرير 



السنوي21 التقرير 



السنوي22 التقرير 



السنوي23 التقرير 



السنوي24 التقرير 



السنوي25 التقرير 



السنوي26 التقرير 



السنوي27 التقرير 



السنوي28 التقرير 



السنوي29 التقرير 

بطاقات آفاق االئتمانية البالتينية 

إن بطاقة آفاق البالتينية هي كل ما تحتاجه لتلبية جميع احتياجاتك حيث ُتمّكنك من ا�نفاق من دون متاعب مع 
ميزات آمنة وباستخدام تقنية الدفع بدون تالمس.

 
مع البطاقة االئتمانية البالتينية الجديدة سوف تتمتع بالعديد من المزايا والعروض والخدمات التي تضاهي مستوى 

عال. صممت هذه البطاقة لتتماشى مع احتياجاتك ا¹ ساسية ومتطلباتك وامتيازاتك التي تستحقها دائمًا. تلك 
البطاقة مليئة بالميزات الفريدة والعروض ا�ضافية مثل المكافآت االدخار والتأمين المتعدد والخصومات 

وخدمات الكونسيرج في المحال ت التجارية، الفنادق وخدمات السفر وغيرها الكثير.



السنوي30 التقرير 

بطاقة آفاق االئتمانية البالتينية للسيدات

تم تصميم بطاقة السيدات البالتينية لتناسب  احتياجاتك و تصل إلى مستوى تطلعاتك.

خصم يصل إلى ٣٠٪ على حجوزات الطيران والفنادق.

خصومات في أكثر من ٢٠٠ محل تجاري ضمن برنامج ”مزايا آفاق“ على نمط الحياة وتناول الطعام والتسوق والترفيه 
واللياقة البدنية.

خطة دفع سهلة وبدون أرباح مع أكبر محالت المجوهرات.

خصم يصل إلى ٢٪ على جميع المعامالت.

بطاقة تسوق عبر ا�نترنت مجانية. 




