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ترتكز استراتيجية "آفاق" على استكشاف الفرص عبر 
القطاعات المعنّية، وتمكين ا�عمال التجارية، وضمان 

أعلى مستويات السعادة لجميع أصحاب المصلحة، 
بمن فيهم المساهمون والعمالء والموظفون 

والشركاء االستراتيجيون وأفراد المجتمع. وكشريٍك 
مسؤول في ابتكار الحلول المالية، تسعى "آفاق" 

جاهدًة إلى إنشاء نظاٍم بيئّي اقتصادّي ذكّي وفّعال 
ومالئم، من خالل توفير منتجاٍت وخدماٍت عالمية 

المستوى. تتضّمن خدمات "آفاق" مجموعًة متنّوعة من 
بطاقات االئتمان الغنية بالميزات الفريدة، والمصّممة 

لتناسب المتطلبات المتنّوعة ل«فراد والشركات. ومن 
أجل تمكين الشركات، أي½ تكن طبيعتها وحجمها، 
ابتكرت "آفاق" مجموعًة واسعة من منتجات تمويل 
الشركات التي توفر مرونًة كبيرة وقيمًة استثنائية. 
وبا�ضافة إلى هذه المنتجات، قّدمت "آفاق" خدماٍت 
مبتكرة، مثل الدرهم ا�لكتروني، وضمانات العمل، 

ونظام حماية ا�جور، وخيارات الدفع الذكية، وخدمات 
زيادة الرصيد. وتفخر الشركة بعقدها شراكاٍت متينة 

ومستدامة مع مختلف المؤسسات والمنظمات 
الحكومية ذات السمعة الطيبة في دولة ا�مارات 

العربية المتحدة.

فريق  "آفاق"، يعمل بجدٍّ تحت إشراف وبتوجيهات 
قيادتها الحكيمة لتحقيق أعلى درجات التمّيز وضمان 
الرضا التام لجميع عمالئها. وبناًء عليه تبّنت الشركة 

النهج الصادق والشامل ذاته تجاه موظفيها، بما يوفر 
لهم فرص½ كبيرة للنمو واالزدهار. ومن خالل نسج 

عالقات فائدة ومصلحة مشتركة في مختلف المجاالت، 
حصدت "آفاق" العديد من الجوائز وشهادات التقدير 

لتمّيز خدمة العمالء وسعادة بيئة العمل، وهي 
تواصل دورها المساهم في جعل دبي عاصمًة 

لالقتصاد ا�سالمي.

03

سباق التميز ليس له خط نهاية
- الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم

عالم ا عمال يتطور باستمرار. وللتميز في هذه البيئة شديدة المتطلبات 
والتنافسية للغاية، كما يحتاج كّل عمٍل تجاري إلى شريٍك يتحّلى بالخبرة 

والمصداقية، وهو ما تمّثله "آفاق" التي تأسست عام 2006، من خالل تقديمها 
خدماٍت مالية إسالمية شاملة تتوافق مع المعايير العالمية. تقّدم "آفاق" حلوًال 
وخدماٍت مصرفية متطّورة لعمالئها العاملين في قطاعْي الشركات وا فراد، 

استرشاد¯ بمبادئ الشريعة ا¬سالمية ، وتعمل على خلق بيئٍة مالية عادلة 
وشفافة وإنسانية تتماشى مع رؤية ا¬مارات المستقبلية.

عن آفاق
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قيمنا

االحترافية
نقدم منتجاتنا وخدماتنا بشكل مهني 

وبأعلى مستويات الجودة وأقصر وقت 
وبسعر تنافسي.

بناء عالقات الفائدة المشتركة
نبني مع عمالئنا وشركائنا االستراتيجيين 

عالقات إيجابية تحقق مصلحة متبادلة تؤثر 
إيجاب� على إنجاز أهدافهم وأهدافنا على

حٍد سواء.

رضا الموظفين
نحترم موظفينا ونثمن جهدهم

من خالل تقدير مساهمتهم الفاعلة
في تحقيق أهداف الشركة.

المسؤولية االجتماعية
نقدم خدماتنا §صحاب االحتياجات الخاصة 

في مكانهم، ونعطي ا§ولوية في منافذنا 
لعمالئنا من كبار السن والنساء.

رضا المساهمين
نسعى لتحقيق رضا المساهمين

ونحقق أهدافهم.
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السيد جمال ابراهيم المطوع 
النعيمي

عضو مجلس ا�دارة

السيد عبدا� عبدالرحمن
شرفي

عضو مجلس ا�دارة

السيد غنام بطى خليفه
المزروعي

عضو مجلس ا�دارة

السيد راشد
القبيسي

الرئيس التنفيذي

أعضاء مجلس ا�دارة والرئيس التنفيذي
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السيد مطر حمدان سلطان
حمد العامري

نائب ثاني لرئيس مجلس ا�دارة

السيد منصور إسحاق سليمان 
محمد

عضو مجلس ا�دارة



صحيح أننا عشنا فترًة لم تكن سهلة، واجهنا خاللها 
تداعيات "جائحة كوفيد 19" التي أّثرت على مختلف 

جوانب حياتنا اليومية، لكّن الصحيح أيض� هو أّننا تجاوزنا 
كل هذه الصعاب بصورٍة قّدمت عبرها دولة ا�مارات 

العربية المتحدة نموذج� يحتذي به العالم، فرعت 
المواطنين والمقيمين على هذه اªرض الطّيبة، وكذلك 

زّوارها، وكانت السباقة في اتخاذ ا�جراءات العملية، 
وعملت بال كلل للحفاظ على سالمتنا جميع� وبلوغنا بّر 

التعافي، وخروجنا من هذه الجائحة أمًة أقوى، موحدة 
ومستقرة.

 ال شك في أّن نجاح "آفاق" في العام 2020 في تحقيق 
زيادٍة ملفتة في اªرباح، يؤكد صوابية رؤيتنا وموقعنا 

المتقّدم والرائد في السوق، ويعّزز الثقة التي نجحنا في 
بنائها مع مجموعٍة كبيرة من أبرز الشركات، با�ضافة الى 

الشركات الصغيرة والمتوسطة. 

لقد واصلت "آفاق" إطالق المنتجات والخدمات والمبادرات 

المبتكرة، مثل "سحوبات" و"أصول للتمويل"، وإطالق 
بطاقة االئتمان الجديدة "مسبار اªمل" احتفاالً بنجاح 

مهّمة دولة ا�مارات العربية المتحدة إلى المريخ، وبطاقة 
االئتمان الخاصة بالسيدات، وبطاقة ا�نترنت، با�ضافة إلى 

توقيعنا شراكاٍت استراتيجية جديدة مع العديد من 
الجهات في القطاعين العام والخاص، وغيرها من 

الخدمات والمنتجات والمبادرات، وابتكرنا طرق� جديدة 
لتقديم أفضل خدمٍة لعمالئنا باستخدام القنوات 

ا�لكترونية المختلفة، معتمدين أعلى معايير الصحة 
والسالمة في جميع مكاتبنا ومواقع العمل لدينا لحماية 

موظفينا وعمالئنا على حدٍّ سواء.

أشكر جميع أعضاء مجلس إدارة "آفاق" لدعمهم 
المتواصل والتزامهم الثابت، وكذلك فريق ا�دارة العليا 

في "آفاق"، وجميع الموظفين، وأشكر ثقة شركائنا 
ودعمهم لنا، مقّدرÍ ثقة كل فرٍد من عمالئنا اªوفياء.. 

مع� نتطلع ªن يحمل العام 2021 الصحة والسالمة والنمّو، 
وأن نحّقق خالله المزيد من النجاحات وا�نجازت، متمني� 
لكم جميع� السالمة والصحة، ولدولة ا�مارات العربية 

المتحدة دوام التقّدم والريادة واالزدهار. 

12

الشيخ سلطان
بن محمد بن خالد آل نهيان

رئيس مجلس ا�دارة
آفاق ا�سالمية للتمويل
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كان لـ "آفاق" دوٌر فعال خالل العام 2020، حيث عملنا بجّد- 
إدارًة وموظفين على حّد سواء- لنكون أكثر قرب  من 

أبناء مجتمعنا وقضاياهم واهتماماتهم، وعّززنا مفهوم 
التمويل ا¤سالمي، وأتحنا للجميع االطالع على آفاقه 

الرحبة وتوظيفها في تنمية وإطالق وتمويل مشاريعهم 
الخاصة، واالستفادة من الخدمات والمنتجات المتنّوعة 

والمبتكرة التي نواصل إطالقها.

أّن النهج االستباقي الذي اعتمدته "آفاق" في مواجهة 
"جائحة كوفيد 19" ساهم في ضمان المشاركة النشطة 

مع جميع الشركاء وأصحاب المصلحة، حيث اتخذنا تدابير 

مختلفة لتقديم خدماٍت مستمّرة لمجموعة عمالئنا 
الواسعة من خالل منافذنا ومكاتبنا، إلى جانب تطوير 

طرٍق جديدة تتيح لهم االستفادة من خدماتنا عبر 
القنوات ا¤لكترونية المختلفة، مع حرصنا على اتخاذ أعلى 

معايير الصحة والسالمة في جميع أنحاء المنظومة، 
لحماية موظفينا وعمالئنا.

بفضل رؤيتها القوية المتمثلة في ترسيخ مكانتها بين 
شركات التمويل في المنطقة، تواصل "آفاق" دعم 

المساهمين لتجاوز توقعات عوائد استثماراتهم فيها 
وتحقيق آفاق أوسع تترجمها برفع قيمة حقوق الملكية 

وتحقيق المزيد من اÅرباح. 

14

كلمة نائب رئيس مجلس ا�دارة
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ويسّرنا هنا مشاركتكم بالنتائج المالية ا�يجابية لشركة 
"آفاق ا�سالمية للتمويل" عن السنة المالية المنتهية في 

ديسمبر 2020، والتي كانت سنًة مليئة با�نجازات 
والتطورات للشركة على جميع الصعد، وذلك بالتوجيه 

والدعم المتواصلين من أعضاء مجلس إدارة "آفاق 
ا�سالمية للتمويل". 

حّققت "آفاق" صافي أرباح قدره 170,1 مليون درهم إماراتي، 
بزيادة بنسبة ٪68 مقارنًة بـ 101,4 مليون درهم في العام 

2019، وهذا يجسد القوة في رؤيتنا واستراتيجيات أعمالنا. 

ولقد تّم تحقيق نتائج ملفتة، من دون المساومة على 
جودة ا½صول، وذلك من خالل مبادرات إصالح االئتمان 

المنتظمة وزيادة محفظة التمويل المضمونة، ما أدى إلى 
تحسن في المحصلة النهائية، وفي إجمالي أصول 

التمويل، وفي حقوق المساهمين، با�ضافة إلى نمّو 
نسب العوائد الرئيسية بشكٍل ثابت طوال العام، 

وتحسن العائد على حقوق الملكية، وزيادة دخلنا القائم 
على الرسوم بنحو ٪50 مقارنة بالعام 2019، وبالتالي فإّن 

العام 2020 هو العام الثاني على التوالي الذي تحّقق فيه 
"آفاق" صافي أرباح يتجاوز 100 مليون درهم إماراتي.

كذلك قمنا بإطالق العديد من المنتجات والخدمات 
الجديدة المبتكرة، ووّقعنا شراكاٍت استراتيجية جديدة 

مع دائرة التنمية االقتصادية في عجمان، والصكوك 
الوطنية، وخدمات الجيل الثالث من الدرهم ا�لكتروني 

الصادرة عن وزارة المالية.

نحن نستند في قدرتنا على مواصلة االستثمار والنمو 
واالزدهار إلى ما نعتمده من استراتيجيٍة قوية ومنضبطة 

تهدف إلى تحقيق نتائج مميزة، بغض النظر عن ظروف 
السوق أو التحديات.

نوّد أن نعرب عن خالص تقديرنا لعمالئنا ومساهمينا، 
لثقتهم المستمرة بنا وباستراتيجيتنا وقدرتنا على 
تلبية التوقعات، ونتطّلع إلى السنوات القادمة التي 

ستنقل "آفاق" من قوة إلى قوة، لتقّدم مزيدÓ من النمو 
الشامل الذي ُيترجم إلى عوائد عالية لمستثمرينا.

16

كلمة الرئيس التنفيذي

 

15



17

االمتثال �حكام الشريعة ا�سالمية

تنعقد اجتماعات المجلس بشكٍل دورّي أو كلما دعت 
الحاجة. وتشمل ا�دوار الرئيسية لمجلس ا�دارة ما يلي:

المصدر الرئيسي للفتاوى الشرعية (ا�راء الشرعية)                    •
  وتصديق المنتجات والخدمات المتوافقة مع الشريعة       

ا�سالمية.                                                
التطوير المستمر بهدف ابتكار المزيد من إجراءات                         •
  المعامالت والقوالب والمنتجات المالية المتوافقة مع            
  الشريعة ا�سالمية التي تمّكن "آفاق" من التكّيف مع      
االتجاهات والحفاظ على ميزٍة تنافسية للغاية في                             
التمويل وإجراءات ا�يداع واالستثمارات والخدمات                                    

  المالية.           
•  دراسة وتحليل المواقف غير المسبوقة في إجراءات                
  معامالت "آفاق" التي ال توجد فيها فتاوى صادرة في               
  هذا الشأن، لمعرفة مدى توافقها مع الشريعة قبل               

تنفيذها.  

•  دراسة وتحليل العقود واالتفاقيات المتعّلقة بمعامالت  
  "آفاق" والتأكد من توافقها مع الشريعة ا�سالمية.

•  فحص عقود "آفاق" والقرارات ا�دارية وكل ما يساعد              
    في بناء وتشكيل الواقع العملي من منظور مجلس     

ا�دارة.  
•  دراسة وتحليل ا�مور غير المسبوقة الواردة من جميع    
ا�دارات والفروع أو من عمالء "آفاق"، ومن ثم صياغة                    

ا�راء بشأنها.  
•  إطالق برامج تدريبية شرعية لموظفي "آفاق".

التأكد من االمتثال الشرعي التطبيقي للمعامالت                          •
  المالية التي تتّم في "آفاق"، وتصحيح أّي تطبيقاٍت قد  

  تكون مخالفة للشريعة.
المصادقة على التوافق الشرعي لتقارير "آفاق" المالية    •

السنوية المدققة.  

ا�ستاذ جاسم علي
الشامسي - رئيس مجلس ا�دارة

ا�ستاذ / عبداÂ حسن محمد
- عضو مجلس ا�دارة

الدكتور إبراهيم الشال
- عضو مجلس ا�دارة

الهيئة الشرعية:



حوكمة العمليات 
 تقوم آفاق بمراقبة مخاطر السوق 

المحتملة وتحديدها واالستجابة لها 
ومعالجتها.

السلوك المسؤول للسوق 
تمتلك آفاق اسالمية للتمويل مدونة 

سلوك تلتزم بالقوانين والقواعد واللوائح 
وتدعم نزاهة ا�سواق المالية وأنشطة 

السوق المسؤولة ، وبالتالي يساهم في 
االستقرار العام والثقة بالنظام المالي.

المعاملة العادلة للمستهلكين 
 من خالل هياكل إدارية راسخة وقوية. 

تضمن آفاق معاملة جميع العمالء بإنصاف 
متساوي وأمين وعادل في جميع كافة 

مراحل عالقتها بالعميل بشكل عادل جزًءا 
ال يتجزأ من الحوكمة الرشيدة وسلوك 
ا�عمال والثقافة المؤسسية في كافة 

المنشآت المالية المرخصة.

إدارة الشكاوى وحل الشكاوى
 أنشأت آفاق اسالمية للتمويل وحدة إدارة 

وحل الشكاوى  لمساعدة جميع العمالء 
في استفساراتهم  واقتراحاتهم وتلقي 

أي شكوى قد تنشأ بما في ذلك التنسيق 
مع ادارات المسؤولة لحلها في الوقت 

المناسب.

19

سياسة البنك المركزي

أنشأت آفاق هياكل تنظيمية فعالة ومناسبة تعزز 
الرقابة المؤسسية ا�يجابية وحوكمة عملياتها. وأحد 
ا�جزاء الرئيسية للحوكمة الرشيدة �فاق هو معاملة 

جميع العمالء بالمساواة والصدق وا�نصاف في جميع 

ا�وقات، وبما يتماشى مع الئحة حماية المستهلك 
للبنك المركزي. آفاق مكرسة لخدمة عمالئها بأقصى 

درجات التميز في تقديم منتجاتها وخدماتها.

ا�فصاح والشفافية
 توفر آفاق لعمالئها بشكل استباقي 

معلومات عالية الجودة ودقيقة وكاملة 
وفعالة فيما يتعلق بمنتجاتها و / أو 

خدماتها المالية.

ا�عالن والتسويق المسؤول
 تضمن آفاق أن إعالناتها ليست خادعة أو 
مضللة أو احتيالية أو مبهمة وتتأكد من 

كونها سهلة الفهم للعميل. وعليه يتم 
استخدام نصوص وأرقام واضحة وغير 

خفية ومفهومة في ا�عالن.

ا�شراف المؤسسي
أنشأت آفاق هيكلها التنظيمي للرقابة 

المؤسسية فأسست هياكل اشراف إداري 
متينة وهياكل مسؤولية تطبق على 

أنشطتها بما في ذلك تصميم وتطوير 
وترويج وبيع وتوزيع المنتجات و/أو 

الخدمات واالمتثال، وضوابط المخاطر 
والتدقيق والسياسات وا�جراءات المحدثة 
والتدريب واالستعانة بموظفين مؤهلين.
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جائزة إسعاد المتعاملين

 جائزة IBS للشراكة ا�كثر ابتكار
لعام 2020

فازت آفاق ا	سالمية للتمويل بجائزة أفضل
تطبيق المصرفية ا	سالمية.

ا�نتشار الجغرافي �فاق
افتتحت آفاق ا	سالمية للتمويل فرعها ا ول 

في أبوظبي كجزء من استراتيجية التوسع 
لشركة آفاق للتمويل ا	سالمي.

فازت آفاق االسالمية للتمويل بجائزة افضل 
اسعاد المتعاملين في اطار افضل 

المبادرات في اسعاد الموظفين.
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الجوائز وا�نجازات

جائزة أسعد بيئة عمل
استطاعت آفاق تحقيق "جائزة أسعد بيئة عمل" في 
القطاع الخاص لمدة ثالث سنوات متتالية عن التالي:

• أفضل برنامج مشاركة للموظفين.
• أفضل برنامج صحي في بيئة العمل. الجوائز  

المرموقة على المستوى الوطني.

 (DSES)برنامج التميز في الخدمة في دبي
فازت شركة آفاق ا�سالمية للتمويل بجائزة أفضل عالمة 

تجارية ¡داء الخدمة في دبي لعام 2020.

• أفضل مؤسسة مالية لبرنامج المسؤولية المجتمعية 
للشركات. 

• أفضل تطبيق للخدمات المصرفية المفتوحة وواجهة 
برمجة التطبيقات.

جائزة MEA المالية
فازت آفاق االسالمية للتمويل بجائزة MEA المالية في اطار



2017
2020

2018

2019
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تم إضافة مدفوعات تراخيص إلى الخدمات المقدمة من آفاق.
حصول آفاق على جائزة ”أسعد مكان للعمل“.

أيض� حصول آفاق على جائزة التميز من برنامج دبي للخدمة
المتميزة.

أطلقت آفاق منتج البطاقة االئتمانية.
حصول آفاق ا�سالمية للتمويل على الشريك الذهبي

القتصادية دبي.

تم طرح منتج تمويل الرخصة التجارية.
الحصول على جوائز في برنامج دبي للخدمة المتميزة للسنة 

الثالثة على التوالي، وجائزتان من اقتصادية دبي للحصول أكثر 
عدد ل¬صوات في مقياس السعادة ”وأفضل شركة تمويل 

إسالمي.
حصلت آفاق على جائزة ”أفضل برنامج تواصل مع الموظفين 

وأفضل برنامج التوعية الصحية في مكان العمل“ التي تنظمها
”سستينبل مايندز“.

أطلقت آفاق خطة إستراتيجية خمسية لتعزيز مكانتها في 
السوق.

حصلت آفاق مرة أخرى على جائزة أفضل عالمة تجارية في فئة 
الخدمات ، وهي الجائزة الرابعة على التوالي إلى جانب الفوز بأكثر 

أصوات على مقياس السعادة.
لتعزيز تنافسيتها في السوق، قامت آفاق بتحسين منتجاتها 

الحالية وتقديم ودائع بصيغة الوكالة وتوظيف موظفين من
ذوي الخبرة المصرفية.

Core Banking System تبنت آفاق نظام� مصرفي� حديث� والذي
يستخدم في كثير من المصارف والبنوك المحلية والعالمية.

حققت آفاق ا�سالمية للتمويل الكثير من ا�نجازات الكبيرة في 
عام 2020 ، وكجزء من هذه ا�نجازات ، تمت إضافة منتجات 

خاصة جديدة إلى قائمة آفاق:
بطاقة رحلة ا�مل:

 Âمل تقديرÃهي بطاقة ائتمان بالتينية جديدة تحمل اسم رحلة ا
لمهمة ا�مارات الفضائية غير المسبوقة وا�نجاز العلمي لرحلة 

"مسبار اÃمل".

برنامج أصول هو برنامج فريد من نوعه للشركات ا�ماراتية 
الصغيرة والمتوسطة للمساهمة في النمو المستدام لالقتصاد 

الوطني.

حملة كنوز إحدى الحمالت الترويجية اÃكثر شموالً لشركة آفاق 
ا�سالمية للتمويل حتى اÈن ، والتي ركزت على مجموعة واسعة 

من المنتجات الشخصية التي تتوافق مع أحكام الشريعة 
ا�سالمية.

منتج سحوبات هو نظام إيداع استثماري متوافق مع أحكام 
الشريعة ا�سالمية، يوفر للشركات فرص� عديدة للفوز بجوائز 

نقدية قّيمة، با�ضافة إلى أرباح على الودائع.
خصومات السعادة

بطاقة "سعادة" الجديدة لموظفي دائرة التنمية االقتصادية 
بدبي ، تزودهم بباقات خاصة لمنتجات التجزئة التي تتوافق مع 

أحكام الشريعة ا�سالمية.

تمويل المركبات الترفيهية: برنامج خاص يساعد اÃفراد من خالل 
توفير التمويل لشراء أنواع مختلفة من الكرفانات والزالجات 

المائية دراجات الكثبان الرملية والصحراء والدراجات الجبلية أو 
الرياضية وغيرها من المركبات الرياضية.

بطاقة ا�نترنت: يتم تقديم بطاقة ا�نترنت المجانية كبطاقة 
إضافية تكميلية لعمالء آفاق ا�سالمية للتمويل.

نحو المستقبل
نظًرا Ãن رؤية دولة ا�مارات العربية المتحدة تتطلع Ãن تكون من 

بين أفضل الدول في العالم بحلول عام 2025 ، والذي يشمل 
تطوير برنامج الفضاء الخاص بها واستضافة معرض إكسبو 
2020 ، والذي سيجذب ماليين الزوار من كافة أقطار العالم، 

والذي من المتوقع أن يخلق ما يقرب من 300,000 فرصة عمل 
جديدة ، فإن آفاق ا�سالمية للتمويل مكرسة لتلعب دورها في 
المساعدة وتقديم الدعم المطلوب لتحقيق هذه اÃهداف. مع 

أخذ ذلك في االعتبار ، أنشأت آفاق شعارها بعنوان
"نحو المستقبل".
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2006 - 2007

2012 - 2013

2016

2008 - 2009

2010 - 2011

2014 - 2015

أبرز المحطات

انضمام أول موظفين إلى آفاق للتمويل ا�سالمي.
تأسيس شركة آفاق للتمويل ا�سالمي.

العمل بموجب ترخيص من مصرف ا�مارات العربية المتحدة
المركزي.

 قدمت الشركة أول منتجات إسالمية لها تتوافق مع أحكام
الشريعة ا�سالمية، مثل المرابحة وا�جارة واالستصناع.

كونت آفاق شراكات استراتيجية مع عدد من الدوائر الحكومية.
شراكة مع وزارة المالية ووزارة العمل.

وقد أطلقت الشركة من خالل هذه الشراكة خدمتي بيع وإعادة 
شحن بطاقة الدرهم ا�لكتروني - الجيل ا¬ول وقدمت خدمة      

قامت بإصدار ضمان العمل.
وقعت آفاق شراكة مع وزارة الصحة ووزارة الخارجية.

بدأت الشركة في إنشاء أول منافذها التجارية ا¬ولية.
في نهاية عام 2009 كانت الشركة تمتلك 7 منافذ ويعمل

بها 14 موظًفا.

وسعت آفاق نطاق شراكاتها مع العديد من مراكز تسهيل.
أطلقت الشركة منتجها الجديد ”نظام حماية ا¬جور“ بالتعاون مع 

مصرف ا�مارات العربية المتحدة المركزي.
وقعت آفاق واحدة من شراكاتها ا¬كثر جدوى مع ”دائرة التنمية 

االقتصادية في دبي.
كونت آفاق شراكة مع غرفة دبي في إطار سعيها لتوسيع 

قنواتها.
خالل هذا العام؛ كانت الشركة تدير 11 منفًذا وزادت العمالة بها

من 40 موظًفا إلى 77 موظًفا

عام التميز: أصبحت آفاق عضًوا في برنامج دبي للخدمة 
المتميزة.

كما أصبحت آفاق عضًوا في المجلس العام للبنوك والمؤسسات 
المالية ا�سالمية في البحرين.

وقعت آفاق عقد شراكة مع وزارة التربية والتعليم والبحث 
العلمي.

وسعت الشركة شبكة منافذها لتغطي 41 مكاًنا في مختلف 
أنحاء دولة ا�مارات يبلغ عدد العاملين موظًفا بنهاية العام 114

أطلقت آفاق منتجات حلول ذكية مثل بطاقة سداد وتطبيق
سداد ومنصة سداد على ا�نترنت، والتي تسمح للعمالء  

بالوصول إلى منتجات وخدمات آفاق ببضع نقرات فقط وذلك 
تماشًيا مع ”مبادرة الحكومة الذكية“ التي أعلن عنها سمو الشيخ 

محمد بن راشد آل مكتوم.
وقد دخلت آفاق إلى عالم وسائل ا�عالم االجتماعية عبر عدد من 

الشبكات المختلفة بغرض التسويق لمنتجاتها وخدماتها.

حصلت آفاق على جائزة العالمة التجارية ¬فضل أداء للخدمة في
فئة الخدمات بعد عام واحد فقط من انضمامها إلى برنامج دبي

للخدمة المتميزة.
كما حصلت آفاق على جائزة أفضل شركة تمويل إسالمي

في الشرق ا¬وسط للشركات الصغيرة والمتوسطة، أيضÍ حصلت 
على جوائز تميز لخدمة المتعاملين في فئة جوائز

ا¬عمال والتمويل ا�سالمية في الشرق ا¬وسط.
الحصول على عضوية السوق المالي ا�سالمي العالمي.



تقدم منافذنا في جميع أنحاء
دولة ا�مارات العربية المتحدة ما يلي

المنتجات والخدمات
بطاقات آفاق االئتمانية البالتينية

بطاقات
آفاق االئتمانية البالتينية

بطاقة آفاق
البالتينية المغطاة للشركات

بطاقة معاشي
وخدمة نظام حماية ا�جور

بطاقة
"ا�مل" البالتينية

البطاقة
البالتينية للسيدات

بطاقة
آفاق ل�نترنت
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بطاقة ائتمان بالتينية تحمل اسم مهمة الفضاء ا�ماراتية 
المشهود لها دولي  والتي من المؤكد أنها تمثل لحظة 

إنجاز تاريخي غير مسبوق لشعب وقيادة دولة ا�مارات 
العربية المتحدة.



تمويل الشركات
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المعدات الطبية
تمكين مؤسسات الرعاية

الصحية

خطاب الضمان
ضمانات مؤسسية سريعة

ومرنة

تمويل التصنيع
تمكين المصنعين من النمو

واالزدهار

تمويل الشركات
مساعدة الشركات على االزدهار

تساهيل
أصبح تمويل النفقات الرأسمالية

أمر� سهًال

أصول
رعاية ريادة ا�عمال المحلية

الودائع االستثمارية
عوائد أكثر أماًنا وأفضل على

استثمارك

سحوبات
المساعدة في زيادة أموالك 

بالطريقة الصحيحة

الرخصة التجارية
البداية في تحقيق ا�حالم 

الفاتورة
زيادة رأس المال القائم للشركات



تمويل العقارات
حلول التمويل العقاري بأسعار 

معقولة

تمويل السيارات
عزز أسطول شركتك بسهولة

التمويل الشخصي
حلول تمويلية الحتياجاتك

الشخصية

بطاقات االئتمان
باقة من بطاقات االئتمان

البالتينية المجزية

تمويل التجزئة
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صافي ا�رباح
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مليون درهم إماراتي

مليون درهم إماراتي

مليون درهم إماراتي

الخدمات

الدرهم ا�لكتروني
وضع آمن ومناسب للمدفوعات

ا�لكترونية

بطاقة نظام حماية ا�جور 
و معاشي

النظام العالمي المعتمد 
لحماية أجور العمالة

خدمات الدفع القتصادية
دبي والتراخيص

خدمة الدفع لجميع الدوائر
االقتصادية في دبي

ضمان مدفوعات العمالة
المدفوعات مقابل خدمة إصدار 

ضمان العمالة

الصكوك الوطنية
خطة استثمار جديرة بالثقة

وخالية من المخاطر في الغالب

تعبئة رصيد خدمة 
حساب نقودي

حل بديل لتعبئة المحفظة 
ا�لكترونية
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 أنشأت آفاق أول جناح ترويجي لها في مركز دبي 
المالي العالمي - بوابة أفنيو كجزء من 

استراتيجية آفاق التسويقية

 الرئيس التنفيذي لشركة آفاق السيد راشد 
محبوب القبيسي مع فريق آفاق في معرض 
ا�مارات المخصص الذي أقيم في مركز دبي 

التجاري العالمي ، حيث كانت آفاق أحد 
المشاركين.

دخلت آفاق في شراكة مع شركة دبي للمشاريع 
الصغيرة والمتوسطة وقدمت برنامج أصول 

جديد لتمكين أصحاب المشاريع الصغيرة 
والمتوسطة ا�ماراتيين

جلسة تطوير ا©عمال والمبيعات

 نظمت آفاق ا�سالمية للتمويل ثالثة أحداث 
ناجحة (آفاق اوتو فيست)

في عام 2020

33

ا�حداث واالحتفاالت

المشاركة االفتراضية عبر ا�نترنت مع موظفي 
آفاق للرئيس التنفيذي لشركة آفاق السيد

راشد محبوب القبيسي .

 "آفاق ا�سالمية للتمويل" الراعي الذهبي 
للنسخة الثانية عشرة من بطولة أبوظبي 

العالمية لمحترفي الجوجيتسو
"الطريق إلى المجد"

 كشفت آفاق ا�سالمية للتمويل عن
نتائج مربحة في اجتماع الجمعية

العمومية السنوي للمساهمين المنعقد 
للسنة المالية 2020

 اجتماع مجلس ا�دارة التنفيذية �فاق ا�سالمية 
للتمويل



الشركاء االستراتيجيين
 .(DSES) جائزة مخطط دبي للخدمة المتميزة 

آفاق ا�سالمية للتمويل تفوز بجائزة أفضل 
أداء خدمة في دبي لعام 2020

احتفلت آفاق ا�سالمية للتمويل بيوم المرأة 
ا�ماراتية لتقديم الشكر للمرأة على 

إنجازاتها ومساهماتها المستمرة

 الركض في (ماراثون دبي)، شارك موظفو آفاق 
للتمويل ا�سالمي في ماراثون دبي 2020 من

أجل إبراز أهمية لياقة الجسم واعتبارها
أسلوب حياة

 االستراتيجية الثانية ¦فاق ا�سالمية
للتمويل 2020  تطوير اªعمال

والمبيعات

 آفاق ا�سالمية للتمويل تحتفل بالفائزين بمنتج 
سحوبات



عجمان
• تواصل لخدمات رجال ا�عمال

رأس الخيمة
• مركز معامالت لعمال
• مركز الطالب للخدمات

الشارقة
• مركز المعلومات (الشارقة)

• مركز الشمالية لخدمات رجال ا�عمال 
• مركز الشامل لخدمات رجال ا�عمال 

• مركزاستمارات لعمال
• مركز خدماتي المميز لرجال االعمال

• االدارة العامة للمرور - البرشاء
• جود هاند المعامالت الحكومية ذ.م.م

• جلف فيجن النجاز المعامالت الحكومية ذ.م.م
• معامالت لخدمات رجال االعمال

• مركز معامالت لعمال
• مركز أون تايم لعمال

• بريميم لخدمات رجال ا�عمال
• مركز كويك ستوب �نجاز المعامالت الحكومية

• مركز روح االتحاد للمعامالت الحكومية
• مركز تخليص للخدمات الحكومية

• تسهيل بست تواصل للخدمات الحكومية
• الثقة �نجاز المعامالت الحكومية

• مركز تواصل لخدمات رجال ا�عمال

أبو ظبي
•  فرع أبوظبي

•  ادارة الوقت
•  مركز انفينيتي لخدمات رجال ا�عمال

العين
•  مركز آفاق �دارة المنشآت

دبي
• مركز المعلومات (دبي)

• مركز المنارة
• النخبة لخدمات رجال ا�عمال
• الرعاية لخدمات رجال ا�عمال

• مركز الطوار 
• مركز بوليفارد لخدمات رجال ا�عمال

• مركز تسهيل دبي لرجال ا�عمال
• دائرة التنمية االقتصادية _ البرشاء مول

• دائرة التنمية االقتصادية - دبي مول
• مركز دبي لكبار الشخصيات

• دي ئي دي كافيه
• مركز الخدمات العامة الوطني -دبي

• النسر للخدمات ا�دارية
• امارت بروفشينال

• إنجاز لخدمات المعامالت الحكومية
• مركز إي كيو سي لخدمات إنجاز المعامالت الحكومية

• فاست تراك سيرفيسيز

المقر الرئيسي: برج الصقر ل�عمال
شارع الشيخ زايد - المركز التجاري مركز دبي المالي العالمي - دبي

المنافذ الخارجية

أبو ظبي

العين

دبي
الشارقة

عجمان

رأس الخيمة



Call: 600 502006  /  Tel: +971 4 330 6444  /  Fax: 971 4 330 6222  /  E-mail: info@aafaq.ae  /  www.aafaq.ae

6222 330 4 971+6444 330 4 971+502006 600إتصل:   بريد إلكتروني:فاكس:هاتف: //// info@aafaq.ae www.aafaq.ae




