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التسارع والتحّول



لمحــة موجزة عن عام
2022

أبرز النتائج المالية
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مليار درهم إماراتي

اإليرادات

10.0
مليار درهم إماراتي
صافي الربح

8.0
مليار درهم إماراتي

الرأسمالية النفقات 

1.15
درهم إماراتي

ربحية السهم

18.2
مليار درهم إماراتي

التدفقات النقدية الحرة

26.2
مليار درهم إماراتي

األرباح قبل احتساب 
الفوائد والضريبة 

واالستهالك واإلطفاء

فلس
توزيعات األرباح 

للسهم الواحد

80

% هامش الربح قبل 
احتساب الفوائد 

والضريبة واالستهالك 
واإلطفاء

50

% هامش التدفقات 
النقدية الحرة

35

اإليرادات1
)مليار درهم إماراتي(

 51,7 

 53,3 

52,4

202020212022

صافي الربح 
)مليار درهم إماراتي(

202020212022

9.0

9.3

 10,0 

202020212022

توزيعات األرباح للسهم 
الواحد3 

)درهم إماراتي(

0.80.80.8

هامش الربح قبل احتساب الفوائد 
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صافي هامش الربح 
)%(
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األرباح قبل احتســاب الفوائد 
والضريبة واالستهالك واإلطفاء2 

)مليار درهم إماراتي(

 26,4 

 26,7 26,2

1. ارتفعت اإليرادات بنســبة 4.7% عىل أســاس ســنوي بســعر الصرف الثابت في السنة المالية 2022
2. ارتفعت األرباح قبل احتســاب الفائدة والضريبة واالســتهالك واإلطفاء بنســبة 3.7% عىل أســاس ســنوي بســعر الصرف الثابت في الســنة المالية 2022

3. باإلضافة إىل توزيعات أرباح األســهم العادية، تم توزيع أرباح خاصة لمرة واحدة بواقع 40 فلســًا للســهم. 
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ُنبذة عن 

تقــدم المجموعــة، منــذ تأسيســها في أبوظبــي، حلواًل رقمية مبتكرة وشــبكات وحلول االتصال 
الذكــي إىل جانــب تقنيــات الجيــل التالي لقاعدة واســعة من العمالء من مختلف الشــرائح لنحو 

163 مليون مشــترك في 16 دولة عىل نطاق الشــرق األوســط وآســيا وأفريقيا. وقد حققت 
المجموعــة خــالل العــام 2022 صافــي إيرادات ُموحدة بّلغت 52.4 مليــار درهم إماراتي، وصافي 

أربــاح موحــدة بقيمــة 10.0 مليــار درهم إماراتي. وتحظــى المجموعة بتصنيــف ائتماني مرتفع 
يعكــس مركزهــا المالــي القــوي واســتقرار أدائها عىل المدى الطويل بدعم مــن مصادر إيراداتها 

المتكــررة والمتنوعة.

منــذ انطالق مســيرتنا عام 1976 بتأســيس 
مؤسســة اإلمارات لالتصاالت ونحــن نبتكر 

تقنيــات جديــدة وننقلهــا إىل عمالء جدد 
وأماكــن جديدة. واليوم، نســعى لتقديم 

ذلك وأكثــر باعتبارنــا مجموعــة للتكنولوجيا 
والحلــول الرقمية، &e )معروفة ســابقًا 

باســم مجموعة اتصاالت(.

 47 عامًا 
من الخبرة

 بدأنــا منــذ أكثر من أربعة عقود كأول 
 شــركة اتصاالت متكاملة في دولة 

اإلمارات العربية المتحدة.

 نقــدم مجموعة من الحلول والخدمات 
المبتكرة لنحو 163 مليون مشــترك.

163 مليون 
مشترك

16 دولة عىل 
مستوى قارتين

نعمل في 16 دولة عبر منطقة الشــرق 
األوسط وآسيا وأفريقيا.

&e باألرقام

براند فاينانس 
لقــب محفظــة العالمات التجارية األعىل قيمًة في 

 قطاع االتصاالت في الشــرق األوسط وأفريقيا

براند فاينانس 
 لقــب أقــوى عالمة تجارية في قطاع االتصاالت 

في الشــرق األوسط وأفريقيا

فوربس
قائمة أفضل الشــركات للعمل فيها عىل مســتوى 

العالم

حفل جوائز أماكن العمل المستقبلية 
في قمة ومعرض الموارد البشرية 

)HRSE(
جائــزة أفضل مكان عمل للعام

جوائز معهد تشــارترد للموظفين 
 )CIPD( والتنمية في الشــرق األوسط

جائزة أفضل اســتراتيجية للتوظيف وإدارة المواهب 

جوائز تيليكوم وورلد
جائزة أفضل مشــغل اتصاالت إقليمي في قطاع 

بالجملة  المبيعات 

 الجوائز 
والتكريمات

الجوائــز التكريمية هي الوقــود الذي يدفع عجلة طموحنا 
لمواصلة اإلنجازات

جوائز قمة تيليكوم ريفيو الشــرق 
األوسط

أفضل مشــغل اتصاالت في الشرق األوسط 

كانتر براندز
لقــب العالمــة التجارية األعىل قيمة في دولة اإلمارات 

المتحدة العربية 

أوبن سيجنال
اتصــاالت المغرب: أفضــل تجربة إنترنت في المغرب

أوبن سيجنال
شــركة يوفون )شركة مشــغلة تابعة لشركة االتصاالت 

الباكســتانية المحــدودة(: المزود الرائد لخدمات الجيل 
الرابع 4G في باكســتان

 إنترناشونال

آي دي ســي ماركت سكايب 
 e& مجموعة إنترنت األشــياء والذكاء االصطناعي من
المؤسســات: المزود الرائد الستشــارات إنترنت األشياء 

وخدمات تكامل األنظمة

فروست آند سوليفان 
مجموعة هلب آي جي )Help AG(: جائزة أفضل شــركة في 

اإلمــارات العربية المتحــدة في مجال صناعة خدمات مركز 
عمليات األمن

جوائز فاينانس الشــرق األوسط وافريقيا
 :)Help AG( مجموعــة هلب آي جي 

أفضل مزود لألمن الســيبراني

جوائز فاينانس الشــرق األوسط وافريقيا
 منصة اتصــاالت ديجيتال للتجارة الرقمية: 

أفضــل مزود لحلول التحليالت 

 المؤسسات

جمعية التكنولوجيا المالية في الشــرق 
األوسط وشمال أفريقيا 

 e& money: أفضل منصة إلكترونية في الشــرق 
األوسط وشمال أفريقيا

 الحياة

33
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مسيرتنا

لقــد كّرســت &e جهودًا حثيثــة عىل مدار 47 عامًا لالرتقاء بخدمات 
وحلــول االتصاالت والتكنولوجيا ســعيًا لتقديم أفضل المنتجات 

والخدمــات للعمالء إىل جانب مواصلة توســيع نطاق بصمتها 
الدوليــة وبناء عالمة تجارية عالمية.

 1976
تأســيس مؤسسة اإلمارات لالتصاالت	 

 1982
 أطلقت مؤسســة اإلمارات لالتصاالت أول شــبكة للهواتف المتحركة 	 

في منطقة الشــرق األوسط

 1983
 تغييــر هيكل الملكيــة؛ حصول حكومة دولة اإلمارات العربية 	 

 المتحدة عىل 60% من أســهم المؤسســة بينما أصبح المواطنون 
يملكون نســبة 40% المتبقية

 1994
إطــالق خدمــة الهواتف المتحركة )GSM( في اإلمارات ألول مرة في 	 

منطقة الشرق األوسط
طــرح خدمــات غرفة اإلمارات لمقاصــة البيانات، التي تعد حاليًا واحدة 	 

مــن غــرف المقاصة الرائدة عىل مســتوى العالم، عبر توفيرها حلواًل 
متكاملة لمشــغلي خدمــات )GSM( لتمكنهم من تقديم خدمات 

التجوال إىل عمالئهم

 1995
 إطالق خدمات اإلنترنت بشــكل تجاري في اإلمارات، لتكون األوىل 	 

في المنطقة

 1996
أصبحت e& أحد المســتثمرين المؤسســين في شــركة الثريا، المزود 	 

لخدمــات االتصاالت الفضائية

 1999
ألول مــرة في المنطقة، إطالق خدمات برودباند إنترنت باســتخدام 	 

)ADSL( أحدث تقنيات

 2000
أطلقــت e& شــركة رؤية اإلمارات لتوفيــر خدمات الكابل التلفزيوني	 

 2003
طرح خدمات الجيل الثالث والرســائل متعددة الوســائط لتكون أول 	 

شــبكة في المنطقة تقدم هذه الخدمة

 2004
فازت e& بالرخصة الثانية لتشــغيل الهاتف المتحرك بالســعودية، 	 

وأسســت شركة اتحاد اتصاالت (موبايلي(

2005
 اســتحوذت e& عىل حصة في شــركة االتصاالت الباكستانية، 	 

المشــغل األول لخدمات االتصاالت في الباكستان
اســتحوذت e& عىل حصة في شــركة »اتالنتيك تيليكوم«، التي 	 

تتمركــز عملياتهــا في بنين وبوركينافاســو والغابون وجمهورية أفريقيا 
الوســطى وساحل العاج وتوجو والنيجر

 2006
حصلت &e عىل رخصة تشــغيل شــبكة الجيل الثالث للهواتف 	 

المحمولــة فــي مصر وأطلقت أول شــبكة للجيل الثالث في البالد
حصلــت &e عىل رخصة توفيــر خدمات الهاتف المحمول في 	 

أفغانستان
أسســت &e شــركة اتصاالت للخدمات القابضة إلدارة أعمال ثماني 	 

وحدات تقدم خدمات أساســية ومســاندة في قطاع االتصاالت

 2008
اســتكملت e& إطالق شــبكة األلياف الضوئية التي ســيتم عبرها 	 

توفيــر خدمــات الجيل التالي في دولة اإلمارات

2009
اســتحوذت e& عىل شــركة تيجو، مشغل االتصاالت السريالنكي، 	 

وغيرت اســمها إىل اتصاالت النكا

2011
أطلقت e& أول تجربة لشــبكات الجيل الرابع بتقنية LTE لمشــتركيها 	 

فــي اإلمارات العربية المتحدة

 2012
حصلت اتصاالت عىل رخصة الجيل الثالث في أفغانســتان وســاحل 	 

العاج وأطلقت أول شــبكة لخدمات الجيل الثالث في أفغانســتان

2014
وقّعت &e اتفاقية شــراء أســهم لالســتحواذ عىل حصة فيفيندي 	 

والبالغــة 53% في اتصاالت المغرب
أصدرت &e بنجاح ســنداتها االفتتاحية تحت برنامجها للســندات 	 

العالمية متوســطة األجــل المدرج في البورصة اإليرلندية

2015
اســتكملت &e إجــراءات بيع حصتها فــي عملياتها القائمة في كل من 	 

بنين وجمهورية إفريقيا الوســطى والغابون وســاحل العاج والنيجر 
وتوغو وتنزانيا

الحكومة االتحادية تقرر الســماح لألجانب والمؤسســات بتملك لغاية 	 
20% مــن رأس المال المجموعة

إدراج أســهم &e في مؤشرات مورغان ســتانلي العالمية لألسواق 	 
الناشئة

2016
&e تســتكمل بيع كامل أســهمها في كنار بنسبة %92.3.	 
اتصــاالت مصــر تحصل عىل رخصــة الجيل الرابع للمحمول وخدمات 	 

الهاتــف الثابت االفتراضي في مصر
إدراج أســهم مجموعة &e في مؤشــر فوتسي راسيل لألسواق 	 

الناشئة

2017
اتصــاالت مصر تطلــق خدمة الجيل الرابع في مصر	 
 	 Swyp اتصــاالت االمارات تطلق العالمــة التجارية للهاتف المتحرك

مســتهدفة شريحة الشباب في دولة االمارات
&e تنهــي بنجــاح تجربة حية للجيل الخامس بســرعة وصلت إىل 71 	 

جيجابايــت في الثانية

2018
&e تبيع حصتها في شــركة الثريا وتســتكمل دمج شــركتها في 	 

ســيريالنكا مع سي كي هاتشيسن
اتصــاالت المغرب تســتحوذ علي رخصــة الجيل الرابع في مالي وتوغو	 
فــازت اتصاالت االمارات بلقــب العالمة التجارية األعىل قيمة في 	 

منطقة الشــرق األوسط وشمال إفريقيا

2019
رفع مســاهمو &e القيود عن حقوق التصويت للمســاهمين األجانب 	 

فــي الجمعيات العمومية
أنهت اتصاالت المغرب عملية االســتحواذ عىل شــركة تيغو التشــادية 	 

لالتصاالت
 	 )eWallet( أطلقــت اتصاالت االمارات ونور بنــك المحفظة اإللكترونية

وهــي باقة لتوفيــر خدمات المدفوعات الرقمية
أطلقت اتصاالت االمارات خدمات شــبكة الجيل الخامس في عدة 	 

مناطق باإلمارات
حصلــت &e عــىل لقب »العالمة التجارية االســتهالكية األعىل قيمة« 	 

من براند فاينانس

2020
ُصنفــت اتصــاالت االمارات عىل أنها المشــغل الرائد عالميًا من حيث 	 

جودة أداء شــبكة الهاتف المتحرك
أتمت &e عملية االســتحواذ عىل جميع أعمال »هلب أيه جي«، 	 

المتخصصــة في األمن الســيبراني، في دولة اإلمارات والمملكة 
العربية السعودية

حصدت اتصاالت االمارات لقب »العالمة التجارية االســتهالكية 	 
األعىل قيمة« في منطقة الشــرق األوســط وأفريقيا، للعام الثالث عىل 

التوالــي من براند فاينانس

2021
زيــادة الحــد األقصــى للملكية األجنبية في &e من 20% إىل %49	 
حصدت &e لقب أقوى عالمة تجارية في منطقة الشــرق األوســط 	 

وأفريقيا عىل مســتوى جميــع فئات الخدمات والمنتجات
&e ترفــع حصــة ملكيتها في اتصاالت المغرب بنســبة 4.7% لتصبح 	 

53% وتســتحوذ عىل الســوق اإللكترونيelGrocer بدولة اإلمارات 
المتحدة العربية 

&e توقع اتفاقية مع مجموعة )G42( إلنشــاء أكبر مزود لمركز 	 
البيانات فــي دولة اإلمارات العربية المتحدة

2022
اعلنــت &e عــن النموذج التشــغيلي الجديد وهوية العالمة التجارية 	 

الخاصــة بهــا مما يدل عىل التــزام المجموعة بأن تصبح مجموعة 
تكنولوجيــا رائدة عالميًا

اســتحوذت &e عىل 11% في مجموعة فودافون، بما يتماشــى مع 	 
طمــوح المجموعــة لتعزيز وتطوير حضورها الدولي

اســتحوذت شــركة رؤية اإلمارات، وهي جزء من » &eالحياة«، عىل 	 
حصة األغلبية في »ســتارزبالي أرابيا«

أبرمت »&e المؤسســات« مشــروع مركز بيانات مشــترك مع مجموعة 	 
)G42( ومشــروع خدمات سحابية مشــترك مع »بيسبين جلوبال«
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واصلت مجموعة &e تحقيق مســتويات غير مســبوقة من التقّدم، في عاٍم اســتثنائّي تمّيز بقوة األداء واإلنجازات 
البــارزة. وكشــفت خاللــه المجموعــة عن هويتها وعالمتها التجارية الجديــدة، ومضت ُقدمًا في تعزيز حضورها 

الدولي وتكثيف االســتثمار في المســتقبل، إىل جانب تحقيق تقدم اســتراتيجي في جميع وحدات أعمالها وإضافة 
قيمة مســتدامة لجميع أصحاب المصلحة. 

كما شــهد عام 2022 أيًضا إنجاًزا مهًما للمجموعة، تمثل في التحول إىل هوية مؤسســية محّدثة تحت عالمة 
تجاريــة جديدة تتماشــى مــع طموحاتها ومكانتها كمجموعة رائدة عالميًا في مجال االســتثمار التكنولوجي 

واالبتكار الرقمي. 

 نظرٌة عىل 
عاٍم مضى

االســتحواذ عىل »إل جروسر«
أتّمت &e عملية االســتحواذ عىل »إل جروســر« 

 ،)Smiles( »مما عزز مكانة تطبيق »بســمات
منصتها المتميزة للتســّوق.

شــراكة مع سباق جائزة االتحاد للطيران 
الكبــرى للفورموال 1 في أبوظبي

أعلنت &e عن شــراكة استراتيجية متعددة 
الســنوات مع شركة أبوظبي إلدارة رياضة 

الســيارات، لتصبح بذلك شــريكًا مؤسسًا لسباق 
جائــزة االتحــاد للطيران الكبرى للفورموال 1 في 

أبوظبــي، والــذي يعد الحدث الرياضي األكبر في 
منطقة الشرق األوسط.

الشــراكة مع نادي مانشستر سيتي 
لكرة القدم

جددت &e شــراكتها مع نادي مانشســتر سيتي 
لكــرة القدم، ودمجــت العالمة التجارية الجديدة 

في الشــراكة عبر جميع العالمات التجارية 
والمحتويات الرقمية واألنشــطة ذات الصلة، 

وأصبحت الراعي الرســمي لبرنامج النادي لدعم 
الالعبيــن الموهبيــن في اإلمارات العربية المتحدة.

الشــراكة مع المجموعة األمريكية 
)AIG( الدولية

أعلنت شــركة »&e انترناشونال« عن شراكتها 
مــع المجموعــة األمريكية الدولية )AIG( لتقديم 

عــروض رقميــة خاصة في مجال التأمين عبر 
أسواق »&e انترناشونال«.

االســتحواذ عىل ستارز بالي أرابيا
اســتكملت رؤية اإلمارات )evision( والقابضة 

)ADQ( االســتحواذ عىل نســبة 57% من »ستارز بالي 
أرابيــا«، لتعزيــز الجانب الترفيهي في »&e الحياة«، 

قطاع األعمال المخصص للمســتهلكين األفراد في 
.e& مجموعة

االســتحواذ عىل »سمارت وورلد«
أعلنت »&e المؤسســات« )e& enterprise( عن 

اســتحواذها الناجح بنســبة 100% عىل شركة »سمارت 
ورلــد«، لتعمل تحــت مظلتها بعالمة تجارية جديدة 

.e& enterprise iot and ai بمســمى

إعالن »&e االســتثمار« عن صندوق 
رأس المال االستثماري

كشــفت شركة »&e االســتثمار« عن أحدث 
االســتثمارات االســتراتيجية من خالل محفظة 

صنــدوق رأس المال االســتثماري التي تبلغ 
قيمتهــا 250 مليــون دوالر أمريكــي، حيث قامت 

 ،VUZ الشــركة باســتثمار اســتراتيجي في تطبيق
وهــو تطبيــق اجتماعي تفاعلــي رائد للهواتف 

الذكيــة، كمــا قامت أيضًا بتمويل شــركة »البالبي« 
Lablabee، وهي شــركة تقنية ناشــئة ستقوم 

بتصميــم أول منصــة مختبــرات عملية في العالم 
االتصاالت. لسحابة 

إطالق منصة الميتافيرس 
خالل مشــاركتها في معرض جيتكس جلوبال 

2022، اختــارت &e كوكــب المريخ موقعًا افتراضيًا 
 e& الســتضافة خدمتها في مجال الميتافيرس

universe، حيــث اصطحبت الخدمة الزوار عبر 
مســاحات افتراضية متعددة وصور رمزية فريدة 

من نوعها، وتم عرض مســاحة البيع بالتجزئة 
.e& االفتراضيــة التصاالت من

 »eWallet« تغييــر هوية العالمة التجارية 
”e&” money إىل

 ،e& money الحياة إىل e&تم تغيير التطبيق المالي ل
وهي منصة تكنولوجية مبتكرة ومتكاملة تلبي 
 االحتياجات المالية لجميع األفراد سواء من ذوي 

الحسابات المصرفية أو من دونها، باإلضافة إىل خدمة 
البائعين والشركات.

أول اختبــار ضمــن النطاق 6 جيجاهرتز في 
منطقة الشــرق األوسط وشمال أفريقيا
أعلنــت &e عــن حدث تاريخي في االمارات من خالل 

تجربتهــا األوىل إقليميــا في النطاق 6 جيجا هرتز، وذلك 
في خطوة مهمة لتغيير مســتقبل شــبكات الجيل 

.5Gالخامس

Wio إطــالق البنك الرقمي
دخلت &e في شــراكة مع القابضة »ADQ« وشــركة 

»ألفــا ظبــي القابضة« وبنك أبوظبي األول إلطالق 
.Wio منصة مصرفية رقمية جديدة تحمل اســم

شراكات جديدة
دخلــت &e في عدة شــراكات جديدة مع 

»مايكروســوفت« وأمازن ويب سيرفيســز 
)AWS( و»ميتــا« لمواكبــة الطلــب المتزايد من 

جانــب القطاعــات المختلفــة للحلول والخدمات 
الرقميــة ولتســريع خلــق القيمــة واالبتكار عىل 

المســتوى اإلقليمي.

 اتصــاالت اإلمارات ومصر تحدثان 
التجاريتين عالمتيهما 

أطلقت &e الهوية المؤسسية المحّدثة لـ»اتصاالت« تحت 
العالمة التجارية »اتصاالت من &e«، انسجامًا مع مكانة 

المجموعة وهوية &e التي أطلقتها مؤخرًا في سياق 
تحولها إىل مجموعة رائدة عالميًا في مجال التكنولوجي.

مشروع مشــترك لمركز البيانات »خزنة«
اســتكملت &e وشــركة »G42« صفقة دمج مراكز 

البيانــات الخاصة بها فــي دولة اإلمارات العربية المتحدة، 
مما أثمر عن تأســيس أكبر مزّود لمراكز البيانات في 

الشــرق األوســط من خالل مشروع مشترك جديد تحت 
العالمة التجارية »خزنة«.

»GoChat Messenger« إطالق تطبيق
 GoChat تطبيق »e& أطلقــت »اتصاالت من

Messenger فــي دولــة اإلمارات العربية المتحدة، وهو 
تطبيــق مجاني متكامــل للمكالمات الصوتية والمرئية.

تحالف اســتراتيجي لمدة ثالث سنوات مع 
»داتاروبوت«

دخلت »&e المؤسســات« في تحالف اســتراتيجي مع 
»داتاروبــوت«، إلطالق خدمات الذكاء االصطناعي 

للمؤسســات )AlaaS( لدعم التحول الرقمي في الجهات 
الحكومية والشــركات الخاصة.

االستثمار في فودافون 
اســتحوذت &e عىل حصة 9.8% من أســهم 

مجموعــة فودافــون العالميــة، ارتفعــت الحًقا 
إىل 14%*، دعمــًا لتطلعــات المجموعــة لتعزيــز 

حضورهــا الدولي.

اإلمــارات العربية المتحدة تحتفظ 
بريادتها العالمية في نســبة نفاذ شــبكة 
األليــاف الضوئية الموصولة للمنازل **

بفضل استثمار مجموعة &e المستمر في 
تطوير البنية التحتية لشبكة األلياف الضوئية 

واالتصاالت، احتلت دولة اإلمارات المركز األول 
ألعىل نسبة نفاذ لشبكة األلياف الضوئية 

الموصول للمنازل FTTH، لتواصل بذلك ريادتها 
العالمية لسبعة سنوات متتالية في هذا المجال.

مايو

يوليو

أغسطس

سبتمبر

أكتوبر يونيو يناير

فبراير

مارس

* اعتبــاًرا من 28 فبراير 2023
** المجلــس العالمي لألليــاف الضوئية الموصولة للمنازل

إطالق منصــة مكافآت اللياقة والصحة 
GoWell البدنية

أعلنــت &e عن إطالق »GoWell« وهي أول 
منصــة بمكافآت قّيمــة لتحفيز اللياقة البدنية 

لألفــراد في اإلمارات العربية المتحدة.

االلتــزام بتحقيق الحياد المناخي
التزمــت &e بالعمــل ضمن إطار الحياد المناخي 

بحلول عام 2030 خالل مشــاركتها في مؤتمر 
المناخ »كوب 27«، لتصبح أول شــركة من القطاع 

الخاص في دولة اإلمارات تنضم إىل مشــروع 
الُمسّرعات المســتقلة لدولة اإلمارات العربية 

المتحــدة للتغير المناخي، من أجل تســريع جهود 
العمل المناخي ودعم اســتراتيجية دولة اإلمارات 

للوصــول إىل الحياد المناخي.

نوفمبر

تحســين قدرات إدارة السحابة
 )e& enterprise( المؤسسات e& أّسســت

مشــروعًا مشــتركًا مع »بيسبين جلوبال« لتقديم 
خدمات احترافيًا ُمدارة عبر الســحابة في منطقة 

الشرق األوســط وتركيا وأفريقيا وباكستان.

ديسمبر
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موريتانيا

المغرب

مالي

ساحل
العاج

بوركينا
فاسو

مصر

تشاد

النيجر

توغو

بنين

الغابون

جمهورية
أفريقيا

الوسطى

المملكة
العربية

السعودية اإلمارات
العربية

المتحدة

باكستان
أفغانستان

 التواجد 
الجغرافي

موف أفريقيا، النيجر
هاتف متحركنوع الترخيص

e& 53%حصة ملكية
26عدد الســكان )مليون نسمة(*

60%معدل االنتشار*
4عدد الُمشغلين

موريتل، موريتانيا
هاتــف متحرك، وثابت، وإنترنتنوع الترخيص

e& 27%حصة ملكية
4عدد الســكان )مليون نسمة(*

104%معدل االنتشار*
3عدد الُمشغلين

موف أفريقيا، تشاد
هاتف متحركنوع الترخيص

e& 53%حصة ملكية
17عدد الســكان )مليون نسمة(*

58%معدل االنتشار*
2عدد الُمشغلين

موف أفريقيا، توغو
هاتف متحركنوع الترخيص

e& 50%حصة ملكية
9عدد الســكان )مليون نسمة(*

71%معدل االنتشار*
2عدد الُمشغلين

اتصاالت المغرب، المغرب
هاتــف متحرك، وثابت، وإنترنتنوع الترخيص

e& 53%حصة ملكية
36عدد الســكان )مليون نسمة(*

هاتف متحرك: 143%معدل االنتشار*
الخطوط الثابتة: %7

3عدد الُمشغلين

موف أفريقيا، بوركينا فاســو
هاتــف متحرك، وثابت، وإنترنتنوع الترخيص

e& 32%حصة ملكية
22عدد الســكان )مليون نسمة(*

116%معدل االنتشار*
3عدد الُمشغلين

اتصــاالت من &e، اإلمارات العربية المتحدة
هاتــف متحرك، وثابت، وإنترنتنوع الترخيص

e& 100%حصة ملكية
11عدد الســكان )مليون نسمة(*

هاتف متحرك: 191%معدل االنتشار*
الخطوط الثابتة: %22

2عدد الُمشغلين

موف أفريقيا، بنين
هاتف متحركنوع الترخيص

e& 53%حصة ملكية
13عدد الســكان )مليون نسمة(*

99%معدل االنتشار*
3عدد الُمشغلين

اتصاالت من &e، مصر
هاتــف متحرك، وثابت، وإنترنتنوع الترخيص

e& 66%حصة ملكية
106عدد الســكان )مليون نسمة(*

99%معدل االنتشار*
4عدد الُمشغلين

اتصاالت، أفغانستان
هاتف متحركنوع الترخيص

e& 100%حصة ملكية
33عدد الســكان )مليون نسمة(*

68%معدل االنتشار*
هاتف متحرك 4عدد الُمشغلين

إتحــاد اتصاالت )موبايلي(، المملكة العربية الســعودية
هاتــف متحرك، وثابت، وإنترنتنوع الترخيص

e& 28%حصة ملكية
37عدد الســكان )مليون نسمة(*

118%معدل االنتشار*
3عدد الُمشغلين

شــركة االتصاالت الباكستانية/ يوفون، باكستان
هاتــف متحرك، وثابت، وإنترنتنوع الترخيص

e& 23%حصة ملكية
232عدد الســكان )مليون نسمة(*

هاتف متحرك: 84%معدل االنتشار*
الخطوط الثابتة: %1

هاتف متحرك 4عدد الُمشغلين
الخطوط الثابتة 11

مــوف أفريقيا، غابون تليكوم، الغابون
هاتــف متحرك، وثابت، وإنترنتنوع الترخيص

e& 27%حصة ملكية
2عدد الســكان )مليون نسمة(*

126%معدل االنتشار*
2عدد الُمشغلين

موف أفريقيا، ســاحل العاج
هاتف متحركنوع الترخيص

e& 45%حصة ملكية
28عدد الســكان )مليون نسمة(*

150%معدل االنتشار*
3عدد الُمشغلين

موف أفريقيا، جمهورية أفريقيا الوســطى
هاتف متحركنوع الترخيص

e& 53%حصة ملكية
5عدد الســكان )مليون نسمة(*

44%معدل االنتشار*
3عدد الُمشغلين

مــوف أفريقيا ماليتل، مالي
هاتــف متحرك، وثابت، وإنترنتنوع الترخيص

e& 27%حصة ملكية
21عدد الســكان )مليون نسمة(*

107%معدل االنتشار*
3عدد الُمشغلين

* اســتنادًا إىل آخر المعلومات المتوفرة
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 فرصة استثمارية 
واعدة

تشكل &e فرصة 
اســتثمارية متميزة كونها 

إحدى مجموعات االتصاالت 
الرائدة عالميًا في األســواق 

الناشئة، وتمتلك رؤية 
واعدة بالتحول إىل شــركة 

 تكنولوجيــا عالمية تركز 
عىل المستقبل.

تســريع النمو االستراتيجي 

توســيع نطاق الخدمات الرقمية الجديدة 	 
للمســتهلكين عبر االســتفادة من قوة أعمال 

االتصاالت
تعزيــز مكانتهــا كمجموعة رائدة في مجال الخدمات 	 

الرقمية المقدمة للمؤسســات، بما في ذلك 
الســحابة اإللكترونية واألمن السيبراني والذكاء 

االصطناعي وإنترنت األشياء
تعزيــز المرونــة ومواصلة النمو عىل الرغم من 	 

التأثيــرات المعاكســة لالقتصاد الكلي العالمي
توســيع وتطوير محفظة االتصاالت السلكية 	 

والالسلكية
االســتثمار في التقنيات الحديثة ونماذج األعمال 	 

الجديدة

قــوة مالية وأداء متميز 

تســجيل مســتوى قياسي للربح الصافي في عام 2022 	 
قــدره 10.0 مليار درهم إماراتي

هامش جيد بنســبة 50% لألرباح قبل احتســاب الفوائد 	 
والضريبة واالســتهالك واإلطفاء، وهو من أعىل 

المعدالت في قطاع االتصاالت عىل مســتوى العالم
تســجيل أحد أعــىل التصنيفات االئتمانية في قطاع 	 

االتصاالت، ممــا يعكس التدفق النقدي القوي 
والمركــز النقدي المتميز والنهــج المنضبط للنفقات 

الرأسمالية
ســجل مستقر لتوزيعات األرباح	 

مًعا لبناء مســتقبل مستدام 

توجه اســتراتيجي يتماشــى تمامًا مع رؤية 	 
دولة اإلمارات وأهداف التنمية المســتدامة 

لألمم المتحدة
التــزام قوي بمبادئ التنوع واإلنصاف 	 

والشــمول، بما في ذلك تعزيز تمثيل المرأة 
في المناصب القيادية

االلتــزام بمبادرة الحياد المناخي 2030	 
 الحصول عىل تصنيف »أ« عىل مؤشــر	 

»إم إس ســي آي غلوبال« للممارســات البيئية 
واالجتماعية وحوكمة الشــركات، أي ضمن 
الثلث األفضل من الشــركات العالمية في 

هذا المجال

مجموعــة االتصاالت المتكاملة الرائدة 
في المنطقة

مجموع مشــتركين اجمالي يصل إىل 163 مليون 	 
مشترك

أكبر مشــغل اتصاالت في منطقة الشــرق األوسط 	 
وشــمال أفريقيا من حيث القيمة الســوقية ومن بين 

العشــرة األوائل في العالم *
محفظة شــاملة من منتجات وخدمات االتصاالت 	 

المقدمة للمســتهلكين والشركات والقطاعات 
الحكوميــة في مناطق متعددة

محفظة أعمال متنوعة تتوزع عىل 16 ســوقًا تمتلك 	 
إمكانــات عالية للنمــو وتدفقات نقدية مرتفعة

ريادة الشــبكات في الســوق المحلية عبر توفير 	 
أفضل شــبكة متنقلة وثابتة

* اعتبــاًرا من 3 يناير 2023
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مكونات المســاهمين العامة

%40

%60

أســهم جهاز اإلمارات لالستثمار 
أسهم التداول الحر 

المساهمة حسب النوع

%26

%13

%61

المســتثمرون من الجهات الحكومية 
األفراد 

المؤسسات 

اإلماراتيون   المستثمرون 
مقابل األجانب

%91

%9

اإلماراتيون  المستثمرون 
المستثمرون األجانب 

e& أداء أسهم

إحصاءات أداء الســهم لعام 2022:
22.86سعر اإلغالق )درهم(

39.06أعىل ســعر للســهم خالل العام السابق )درهم إماراتي(
22.66أدنى ســعر للســهم خالل العام السابق )درهم إماراتي(

2.52متوســط حجم التداول اليومي )مليون سهم(
8,696إجمالي عدد األســهم القائمة )مليون سهم(

198.8القيمة الســوقية )مليار درهم(

معلومات 
المساهمين 

توزيعات أرباح األسهم

االئتماني التصنيف 

الرئيسي المساهم 

المستقبليةالتصنيف النظرة 
مستقرة-AAستاندرد آند بورز

مستقرةAa3موديز

المساهمةعدد األسهمالمساهم نسبة 
60%5,218,052,400جهاز اإلمارات لالستثمار

أداء السهم

يناير 2020

يناير 2021

يناير 2021

فبراير 2020

فبراير 2021

فبراير 2022

س 2020
مار

س 2021
مار

س 2022
مار

أبريل 2020

أبريل 2021

أبريل 2022

مايو 2020

مايو 2021

مايو 2022

يونيو 2020

يونيو 2021

يونيو 2022

يوليو 2020

يوليو 2021

يوليو 2022

س 2020
ط

س
أغ

س 2021
ط

س
أغ

س 2022
ط

س
أغ

سبتمبر 2020

سبتمبر 2021

سبتمبر 2022

أكتوبر 2020

أكتوبر 2021

أكتوبر 2022

نوفمبر 2020

نوفمبر 2021

نوفمبر 2022

سمبر 2020
دي

سمبر 2021
دي

سمبر 2022
دي

 &e مؤشــر مورغان ستانلي اإلمارات مؤشــر مورغان ســتانلي العالمي لألسواق الناشئة مؤشــر سوق دبي المالي مؤشــر سوق أبوظبي لألوراق المالية

فــي عــام 2022، شــهد االقتصــاد العالمي ضغوًطــا تضخمية متزايدة، وموجة من تخفيف القيــود النقدية، وتراجع الميول العامة 
تجاه االســتثمار في أســواق األســهم. وقد أدى ذلك إىل انخفاض ســعر ســهم المجموعة عىل الرغم من األداء العام الممتاز في 
الســنوات الثالث الماضية. ومع ذلك، فإن ســهم المجموعة حافظ عىل مكانته و ذلك بفضل سياســة توزيع األرباح المســتقرة 

باإلضافة إىل األساســيات القوية للمجموعة.

للمزيد من المعلومات 
يرجــى زيارة صفحة عالقات 

المســتثمرين الخاصة بنا عن 
.QR طريق مسح رمز

0.4 درهم
النصف االول 2022

0.4 درهم
النصف الثاني 2022

0.8 درهم
 إجمالي حصة الســهم من 

التوزيعات لعام 2022
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10

 التقـريـر السنــوي 2022



المراجعة االستراتيجية 12كلمة رئيس مجلس اإلدارة02
13التسريع والتحول

14كلمة الرئيس التنفيذي للمجموعة
15نموذج العمل التجاري

16استراتيجيتنا

18نظرة عامة عىل األسواق
مراجعة الرئيس التنفيذي للشؤون المالية 

19للمجموعة

21إدارة المخاطر
23مواردنا البشرية

25االستدامة



كلمة 
رئيس مجلس اإلدارة 

وقد اســتندت المجموعة فــي تحقيق تلك النجاحات 
عــىل ارث كبير مــن االبتكار والريادة، األمر الذي مكنها 

من بدأ مســيرة تحول وتوســع عبر ركائز أعمال 
جديدة، ســعت من خاللها إىل تنويع مصادر اإليرادات، 

وتحســين العمليات، مما أســهم في تحقيق النمو، 
وبنــاء المرونة والكفاءة فــي عملياتها لمواجهة تلك 

التحديــات والتغلب عليها. 

وبفضــل التنفيذ الدقيق لرؤية &e واســتراتيجيتها 
الطموحــة، المتمثلة في قيادة المســتقبل الرقمي، 
شــهدت محفظة أعمال المجموعة أداًء قويًا، وهو 

ما يعكس حرصها عىل دفع عجلة النمو المســتدام، 
وإضافة القيمة للعمالء والمســاهمين عىل حد ســواء، 
األمر الذي أســهم في حصول المجموعة عىل تصنيف 
المحفظة األعىل قيمة في الشــرق األوســط وأفريقيا، 
وفقــًا لتقريــر »Brand Finance«، وكذلك نجاحها في 

أن تكــون إحدى أقــوى العالمات التجارية في قطاع 
االتصاالت العالمي.

أداء تاريخي قوي
كما شــهد العام الماضي اســتمرار المجموعة في 

تطويــر األداء، وتحقيــق النمو في محفظة أعمالها 
الرئيســية، باإلضافة إىل مســاهمات كبيرة من 

قطاعات األعمال الجديدة، وعمليات االســتحواذ 
الهامــة التي قامت بها.

وتعــد النتائج الماليــة القوية التي حققتها &e خالل 
العــام 2022، بإيــرادات موحدة بلغت 52.4 مليار درهم، 
وصافــي أربــاح وصلت إىل 10.0 مليار درهم، دلياًل قوًيا 

عىل نجاح اســتراتيجيتها في التحول إىل مجموعة 
تكنولوجية واســتثمارية، تطمح في أن يكون لها دورًا 
قويًا ومحوريًا في تطوير األجيال القادمة من شــبكات 
االتصــاالت، ووضع بصمــة حقيقية في ابتكار الحلول 

المتطورة. التكنولوجية 

وتعكــس هذه النتائــج، واألداء المتميز المركز المالي 
القــوي الذي تتمتع بــه المجموعة، والتزامها الثابت 

بتعزيــز خدمة العمالء، وتحقيق مصلحة المســاهمين.

e& رحلة التحول إىل
تهدف &e من التحول إىل مجموعة عالمية رائدة في 
مجال التكنولوجيا واالستثمار، إىل تعزيز مكانتها في 
قيادة المشهد التكنولوجي، مدفوعًا بسعيها الدائم 
الستباق تغيرات السوق المتسارعة، ووضع الحلول 

واالستراتيجيات الكفيلة بمواجهة هذه التغيرات، 
وتقديم الخدمات المبتكرة للعمالء، وبما يعكس 

قدرتها عىل التكيف مع هذه المتغيرات وتحقيق النمو.

وتعمل &e بشــكل متواصل عىل تعزيز تجربة العمالء 
عبــر نمــوذج أعمال أكثر مرونة، قادر عىل تقديم 

مجموعــة من الحلول المبتكرة. كما أنها تســعى من 
خالل الشراكات االســتراتيجية وعمليات االستحواذ 

المدروســة بعناية إىل استكشــاف فرص النمو والعمل 
عىل االســتفادة القصوى منها، وقيادة التحول الرقمي، 

والســير بخطى ثابتة نحو المستقبل. 

مستقبل مستدام
يشــكل التزامنا بتحقيق االســتدامة منهجًا ثابتًا في 

صلــب محفظة أعمــال المجموعة، مما يعكس قيمنا 
األصيلة وســعينا لبناء مســتقبل أفضل للجميع. 

إننا عىل ثقة بأن نجاح األعمال واالســتدامة يســيران 
جنًبا إىل جنب، وأن حجم مســؤولياتنا يدفعنا لترك 
بصمــة واضحة، ومنهــا العمل المتواصل للحد من 

االنبعاثــات الكربونية فــي عمليات المجموعة، للوصول 
إىل تحقيــق الحيــاد المناخي بحلول نهاية العقد. 

ومع إعالن 2023 عامًا لالســتدامة في دولة اإلمارات 
العربيــة المتحدة، نجــدد التزامنا بدعم أهداف التنمية 
المســتدامة للدولة، التي تســتعد الستضافة المؤتمر 
الثامن والعشــرين للدول األطراف في اتفاقية األمم 

المتحــدة للتغير المناخي كوب 28. 

كمــا نفخر بأن يمتــد دورنا إىل دعم المجتمعات التي 
نخدمهــا، عبر تعزيز ثقافة التنوع والشــمول في بيئة 

العمل مما يســاهم في صنع مســتقبل مستدام 
للجميع. 

نســعى دائمًا من أجل إحداث تأثير إيجابي في 
المجتمعات التي نتواجد فيها، الســيما ضمن المشــهد 

العالمي ســريع التطور، مدعوميــن بنتائجنا المالية 
القويــة، التي حققناها بفضــل العمل الجاد والمتفاني 

لفريــق اإلدارة والموظفيــن، الذين قاموا ببذل جهود 
مضاعفة لترســيخ المكانــة اإلقليمية والعالمية 
للمجموعــة، كواحــدة من أكثر العالمات التجارية 

موثوقيــة وتأثيرًا في القطاعات الحيوية، للمســاهمة 
في تحقيق النمو المســتدام للمجتمعات. 

أتوجه بالشــكر واالمتنان للقيادة الرشــيدة لدولة اإلمارات عىل رؤيتها 
الملهمــة لنــا خالل رحلتنــا المتواصلة في االنتقال من نجاح إىل آخر، 

وتحقيــق تحول رقمي أكثر شــمواًل، وقيادة االبتكارات والحلول 
الجديــدة فــي مجال تكنولوجيا االتصــاالت والمعلومات، مما يمكننا 

من المســاهمة في بناء مســتقبل رقمي يعمل عىل تمكين ودعم 
المجتمعــات ويعزز من رفاهيتها. 

وأود أن أعــرب أيضــًا عن امتنانــي لفريق اإلدارة وموظفينا عىل جهودهم 
وعملهم الجاد، والذي ســاعدنا عىل أن نكون أكثر قوة ومرونة في 

مواجهــة التحديــات العالمية، كما أعرب عن امتناني لمســاهمينا عىل 
دعمهم وثقتهم.

وســيبقى التزامنا بخدمة عمالئنا وإضافة القيمة لمســاهمينا عىل 
قائمة أولوياتنا، وأســاس أعمالنا كمجموعة تكنولوجية واســتثمارية 

رائــدة عالمًيا، تســعى دائًما إىل إحداث تأثيــر إيجابي في المجتمعات التي 
تخدمهــا، وبمــا يمكننا من تعزيــز مكانة &e كواحدة من أكثر العالمات 

التجارية موثوقية ومســاهمة في تحقيق النمو المســتدام للمجتمعات. 

ستواصل المجموعة 
الثابت  التزامها 

بتعزيز خدمة العمالء 
وتحقيق مصلحة 

المساهمين

جاســم محمد الزعابي 
رئيس مجلس اإلدارة

“
 ربحية السهم

0.8 درهم إماراتي

صافي الربح 

10.0 مليار درهم

 e& لقــد أظهرت مجموعة
خــالل العام الماضي مرونة 

استثنائية في مواجهة 
التحديــات والمتغيرات غير 

المسبوقة التي شهدها 
االقتصاد العالمي، مما 

يؤكد نجاح مســيرة التحول 
التــي أطلقتها خالل العام 

2022 للوصــول إىل مجموعة 
واستثمارية  تكنولوجية 

رائــدة عالميًا، وبما يتوافق 
مع التزامها الراســخ بإسعاد 

العمالء وبتقديم حلول 
رقميــة مبتكرة تلبي حاجاتهم 

الحالية  ومتطلباتهم 
والمســتقبلية، وإضافة القيمة 

لمســاهميها، وبالشكل الذي 
يســهم في نجاح المجموعة، 
وتعزيــز مكانتها الرائدة في 

صدارة المشهد الرقمي 
العالمي.
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عام زاخر 
التسارع بالفرص والنمو       

والتحّول تواصــل &e المضــي قدمًا بخطى متســارعة نحو تحقيق طموحها 
المســتقبلي كمجموعــة تكنولوجيــة عالمية رائدة، بعد أن غيرت  

عالمتهــا التجاريــة من مجموعة اتصاالت إىل &e )اتصاالت 
والمزيــد( كمؤشــر عىل طموحهــا الالمحدود والذي يمتد لما هو 

أبعــد من قطاع االتصاالت. عالمتنــا التجارية الجديدة تعكس 
فخرنــا واعتزازنا بتاريخنا العريق في مجال االتصاالت وتجســد 

ســعينا الدؤوب لتحقيق اســتراتيجيتنا الجديدة وإنشاء نموذج 
تشــغيلي من شــأنه تعزيز القيمة طويلة األجل لمســاهمينا.

في الســوق المحلية، وعبر األســواق العالمية التي نتواجد بها، 
دفعــت موهبة وعزيمة موظفينا أعمال المجموعة إىل مســتوى 
متميــز مــن األداء التشــغيلي والمالي، مما يدل عىل قوة عالمتنا 

التجاريــة الجديدة، وقوة اســتراتيجيتنا وكفاءة عملياتنا.

وقــد ضاعفنا جهودنا لدفع أجنــدة التحول عبر المجموعة، 
واالســتثمار في التوســع، وإطالق شراكات ومنتجات جديدة، ورفع 

ســقف االبتــكار التكنولوجي، وتعزيــز أهمية عمالئنا عبر جميع 
عملياتنــا. وقــد آتت هذه الجهــود ثمارها من خالل تعزيز اإلنتاجية 

وزيــادة رضا العمالء والعائــدات المالية المتميزة في جميع 
األســواق وقطاعات األعمال التي تنشــط بها المجموعة.

وســعًيا للتغلــب عىل تحديات االقتصــاد الكلي الصعبة في مختلف 
أســواقنا، فقــد حافظنا عىل مكانتنا كقــوة دافعة للتغيير اإليجابي، 
وواصلنا االســتماع إىل الحكومات والشــركاء والموردين والعمالء 

والتعاون معهم لالســتفادة من تواجدنا الجغرافي الواســع، 
ونشــر قدراتنا ودفع النمو المســتدام في ظل بيئة إيجابية وتأثير 

اجتماعي محمود.

ومع اســتمرارنا في تســريع مســيرة تحّول المجموعة، ازدد طموحنا 
نمــًوا. وكمجموعــة رائدة في الصناعة مشــهود لها بالتنوع والتميز، 

فإننــا نحتــل مكانة متميزة في الصــدارة، جاهزين لمتابعة تنفيذ 
رؤيتنــا بتركيــز كبير وتصميم عىل خلق قيمة متزايدة للمســاهمين 

في السنوات المقبلة.
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 كلمة 
الرئيــس التنفيذي للمجموعة 

نحتفــي باألداء القوي في عملياتنا 
يستمر تركيزنا عىل تعزيز محفظة األعمال، وتقديم 

قيمة مضافة للعمالء والمساهمين، ودفع النمو عبر 
عمليات التوسع المدروسة بعناية، من خالل األعمال 

الرئيسية للمجموعة، وعمليات الدمج واالستحواذ، التي 
أدت إىل تحقيق إنجازات بارزة خالل عام 2022. 

 ونجحت استراتيجيتنا للتحول إىل مجموعة عالمية رائدة 
في التكنولوجيا واالستثمار، في تعزيز القيمة اإلجمالية 

لمحفظة العالمات التجارية لـــ &e، مما لعب دورًا 
أساسيًا في حصولها عىل تصنيف محفظة العالمات 

التجارية األعىل قيمة في قطاع االتصاالت في منطقة 
الشرق األوسط وأفريقيا، كما حافظت »اتصاالت من 

&e » عىل تصنيفها كأقوى عالمة تجارية في كافة 
القطاعات في المنطقة، مما يؤكد نجاح استراتيجيتنا 

في تحقيق النمو وبما يسهم في ترسيخ مكانتنا 
كواحدة من أكثر العالمات التجارية تأثيرًا في كافة 

القطاعات الحيوية.

حققت &e نموًا قياسًيا في صافي األرباح الموحدة 
بنسبة 7.4% لتصل إىل 10.0 مليار درهم، وارتفعت إيرادات 

المجموعة الموحدة في السنة المالية 2022 إىل 52.4 
مليار درهم، بنمو سنوي بنسبة 4.7%، وفًقا ألسعار 

الصرف الثابتة، مدعومة بالتحول الناجح الذي خاضته 
المجموعة، والتوسع ضمن ركائز األعمال الجديدة 

وضمان تنوع مصادر اإليرادات.

وارتفعت األرباح الموحدة قبل احتساب الفوائد 
والضرائب واالستهالك واإلطفاء لعام 2022 إىل 

26.2 مليار درهم، بنمو سنوي بلغت نسبته 3.7 في 
المائة، وفًقا ألسعار الصرف الثابتة، مما أدى إىل 

تحقيق هامش أرباح قبل احتساب الفوائد والضرائب 
واالستهالك واإلطفاء بنسبة 50 في المائة، مما يعكس 

.e& الربحية القوية لعمليات

فرص جديدة للنمو
تمتلك &e رؤية واضحة واستراتيجية تستند عىل 

قدرات وخبرات مكتسبة تؤهلها لتكون شريكا في 
رسم مالمح المستقبل الرقمي العالمي، عىل أن يتحقق 

ذلك بالبحث والتطوير واالبتكار في كل ما هو جديد، 
واالستفادة من أحدث التقنيات، السيما تقنيات الـجيل 

الخامس 5G والذكاء االصطناعي، وإنترنت األشياء، 
واألنظمة السحابية وغيرها من التقنيات المتطورة، 

وهو ما يمكن تحقيقه بالتكامل وتعزيز الشراكات مع 
قادة ورواد القطاعات التكنولوجية في العالم. وشّكلت 

عمليات الدمج واالستحواذ لـ &e جزءًا مهمًا من 
استراتيجيتها للحفاظ عىل النمو، وتعزيز العائدات، ودفع 

مكانتها كمجموعة تكنولوجية واستثمارية عالمية. 

يوفر لنا استثمارنا االستراتيجي في مجموعة فودافون 
عىل سبيل المثال، فرصة فريدة الكتساب خبرة كبيرة 
في واحدة من العالمات التجارية الرائدة واألقوى في 
مجال االتصاالت في العالم، مما يتيح إمكانيات غير 

محدودة للشراكات التجارية في مجال البحث والتطوير 
وتطبيقات التكنولوجيا والمشتريات، والعديد من 

مجاالت التعاون األخرى.

وسلطت رحلة التحول التي قمنا بها خالل العام 
الماضي، الضوء عىل أهمية التعاون مع عمالقة 

التكنولوجيا في العالم؛ مثل Microsoft وGoogle و
Amazon و Meta، وغيرهم، لتوفير منتجات وخدمات 

مبتكرة، وبما يمكننا من القدرة عىل تحويل التحديات إىل 
فرص للنمو.

وحققت »اتصاالت من &e« أداًء جيًدا بشكل ملحوظ 
في تنويع أنشطتها التجارية من خالل منتجات وخدمات 

جديدة جاءت من خالل عمليات استحواذ ناجحة، مثل 
ٍاستحواذ الشركة بالكامل عىل تطبيق elGrocer، لتعزيز 

 easy إىل جانب إطالق منصة ،Smiles خدمات تطبيق
insurance األوىل من نوعها في دولة اإلمارات العربية 

المتحدة، وهي منصة تأمين مبتكرة تقدم خدمات 
رقمية للتأمين عىل السيارات والتأمين الصحي والتأمين 

 »GoChat Messenger« عىل السفر، وإطالق تطبيق
المتكامل والذي يتيح للمستخدمين إجراء المكالمات 

الصوتية والمرئية مجاًنا. 

ووصلت &e الحياة، إىل آفاق جديدة من خالل التوسع 
في عروض التكنولوجيا المالية والوسائط المتعددة، 

 ،evision من خالل استحواذ منصة المحتوى الترفيهي
التابعة لشركة &e الحياة، عىل حصة األغلبية بنسبة 

57 بالمائة من STRAZPLAY Arabia، المنصة الرائدة 
في تقديم خدمات البث المسجل )فيديو( في الشرق 

األوسط وشمال أفريقيا، من خالل تحالفها مع شركة 
ADQ القابضة.

نجحت &e المؤسسات في تحقيق قيمة مضافة 
لعمالئها، من خالل مجموعة من الشراكات 

االستراتيجية، مثل شراكتها مع مجموعة G42 إلنشاء 
أكبر مركز بيانات في دولة اإلمارات العربية المتحدة 

والشرق األوسط )Khazna(، لدعم تأسيس نظام رقمي 
متكامل، وكذلك تنفيذ مشروع مشترك مع »بيسبين 

جلوبال - Bespin Global«، لبناء أكبر مزود خدمات 
احترافية ُمدارة عبر السحابة في منطقة الشرق األوسط 

وتركيا وإفريقيا وباكستان، مع االستثمار في شركة 
Bespin Global القابضة.

كما أتمت الشركة عملية االستحواذ بالكامل عىل 
 SmartWorld، التي تم إطالقها تحت اسم 

)e&  enterprise( المتخصصة في خدمات إنترنت 
األشياء والذكاء االصطناعي.

ووضعت &e االستثمار استراتيجية واضحة للتركيز عىل 
االستثمار في االبتكار والمواهب عىل المدى الطويل، 

وأعلنت عن صندوق بقيمة 250 مليون دوالر لرأس المال 
االستثماري )VC(، واستثمرت استراتيجًيا في VUZ، وهو 

 ،Lablabee تطبيق اجتماعي رائد، باإلضافة إىل تمويل
وهي شركة تقنية ناشئة تعمل عىل تطوير أول منصة 
مخبرية عملية في العالم لسحابة االتصاالت السلكية 
والالسلكية، والتي شكلت أبرز اإلنجازات الهامة خالل 

عام 2022.

وقدمت &e إنترناشونال، أداًء قوًيا في كافة األسواق التي تعمل بها، حيث نمت 
إيراداتها عىل أساس سنوي في كل من مصر وباكستان حسب العمالت المحلية 

لكال الدولتين، وعملت عىل توسيع نطاق األعمال عبر شراكات مختلفة مثل شراكتها 
مع شركة التأمين العمالقة )AIG(، لتوفير خدمات تأمين رقمية فريدة عبر أسواق 

&e، كما دخلت »اتصاالت من &e« مصر في شراكة مع Honeywell لتقديم خدمات 
وحلول جديدة في مجال إنترنت األشياء والمدن الذكية، ونجحت شركة االتصاالت 

الباكستانيةPTCL، في إطالق )AirPON(، كحل مبتكر لنقل شبكة األلياف الضوئية 
بأعىل المعايير العالمية.

الحوكمــة البيئية واالجتماعية كأســاس لنمو األعمال
تشكل االستدامة جوهر أعمالنا، وهي القوة الدافعة للنمو، وذلك من خالل مبادئ 

االستدامة الواضحة التي توجه مسيرتنا في التقدم والتطور، لذلك فإننا نعمل 
باستمرار عىل تعزيز الثقافة الرقمية الشاملة التي تقرب المجتمعات من بعضها 

البعض، وفي الوقت نفسه تحقق احتياجات ومتطلبات المجتمعات التي نخدمها 
بشكل عام.

في عام 2022، أحرزنا تقدًما كبيًرا في تعزيز ثقافة التنوع والشمول في بيئة العمل. 
نتيجة لذلك، تم تصنيف &e من قبل »فوربس« العالمية كواحدة من أفضل األماكن 

للعمل في منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا.

وتفتخر &e بكونها األوىل عىل مستوى القطاع الخاص في الدولة التي تنضم إىل 
مشروع مسرعات العمل لتفادي التغير المناخي لدولة اإلمارات العربية المتحد 

)UICCA(، ونعمل بشكل حثيث عىل تقليل البصمة الكربونية لعملياتنا، من خالل 
تعزيز كفاءة الطاقة واعتماد مصادر الطاقة المتجددة، إذ تعهدنا بتحقيق صافي 

انبعاثات صفرية في عملياتنا في دولة اإلمارات ضمن النطاقين 1 و2 بحلول عام 
2030، والمساهمة في مواجهة التغييرات المناخية عالميًا، وذلك خالل مشاركتنا في 

مؤتمر كوب 27.

ونعتز بالدعم الكبير الذي نحظى به من القيادة الرشيدة في دولة اإلمارات العربية 
المتحدة، التي مهدت لنا الطريق نحو تحقيق مستقبل رقمي أفضل، كما نفخر 
بالنجاحات التي تحققها المجموعة بجهود فرق عمل يضم مزيًجا بين الخبرات 

العالمية والمحلية، والكوادر البشرية الشابة التي تسعى لترك بصمة حقيقية في 
تطور الشركة وتعزيز مكانتها، ونشعر باالمتنان لعمالئنا ومساهمينا عىل دعمهم 

المستمر، لتحقيق رؤيتنا المتمثلة بربط المجتمعات والمساهمة في قيادة وتمكين 
المستقبل الرقمي.

تعهدنــا بتحقيق صافي 
انبعاثات صفرية في 

عملياتنا في دولة 
اإلمارات بحلول عام 2030 

حاتم دويدار 
الرئيــس التنفيذي للمجموعة

“ إيرادات المجموعة

52.4 مليار درهم
بنمو سنوي بنسبة 4.7 % وفًقا ألسعار 

الصرف الثابتة

بنمو سنوي 3.7% وفًقا ألسعار 
الصرف الثابتة

األرباح قبل احتساب الفوائد
والضريبة واالستهالك واإلطفاء

26.2 مليار درهم

كان عام 2022 اســتثنائيا لـ 
&e، فــي ظل تحولها إىل 

مجموعــة عالمية للتكنولوجيا 
واالســتثمار، تعمل عىل تمكين 

المجتمعــات رقميًا، ومع ذلك 
حققنــا أداًء قوًيا في عملياتنا 

محلًيا ودولًيا، ونتائًجا ملموســة 
بالرغــم من التحديات العالمية 

الراهنــة، وهو ما يؤكد مكانتنا 
القوية في األســواق العالمية 

التي تتســم بسرعة التطور 
وشدة التنافسية.

واليــوم، يدفعنا منهــج النمو لتحقيق المزيد 
مــن اإلنجــازات، من هنا فإننا نعمل عىل 
تحقيــق قفزة نوعية في تقديم حلول 
متكاملــة تدعم رحلة التحول الرقمي 

للمؤسســات والحكومات، من أجل 
مســتقبل رقمي أكثر تطورًا. يأتي هذا 

التركيز عــىل تطوير اإلمكانيات الرقمية 
متوافقــًا مع جهودنــا لتعزيز تجربة العمالء، 
وإضافة قيمة ملموســة لهم، مما أسهم 
فــي تمكيــن المجموعة من تحقيق المركز 

األول مــن حيث نقاط الترويج NPS في 
معظم أسواقها.
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 نموذج 
العمل التجاري 

خلــق القيمة ألصحاب المصلحة مواطن قوتنا

كيف نخلق القيمة

*براند فاينانس
**كانتر براندز

زيادة حجم أعمال المجموعة لالســتفادة 
من وفورات الحجم

منــح األولوية لتخصيص رأس المال 
مــن أجل تعزيز خلق القيمة

تركيــٌز قــوٌي عىل فرص النمو مع الحفاظ 
عىل كفاءة إدارة التكاليف وتحســين 

اإلنتاجية

المالية: النتائج 
 الحفاظ عىل نهجنا في ســداد توزيعات األرباح 	 

)80 فلس / سهم(
هامش ربح قوي تزيد نســبته عن 50% مع العائد عىل 	 

رأس المال المســتثمر بنسبة %17
تصنيفــات ائتمانية عالية )AA-، Aa3 / نظرة مســتقبلية 	 

مستقرة(

الشوؤن المالية:
مركٌز مالــي قوي وتدفقات نقدية متكررة	 
استثمار منضبط	 
ســهولة الحصول عىل راس المال لالستثمارات	 

 التنويع فــي األعمال غير المتعلقة 
باالتصاالت عبر توســيع نطاق الخدمات 

الرقمية للمســتهلكين والمؤسسات عىل 
حٍد سواء

توســيع التواجد الجغرافي مع الحفاظ عىل 
الريادة في األســواق الحالية

عقد شــراكاٍت استراتيجية وإنشاء 
مشــاريع مشتركة مع االستثمار في 

الشركات الناشئة الواعدة

محفظة متنوعة:
نتواجد في 16 دولة	 
محفظٌة متنوعة ذات مزيٍج من األســواق الناضجة 	 

التي تتمتع بنســب توليــد تدفقات مالية مرتفعة 
واألسواق المتزايدة النمو

محفظة متنوعة:
المركز األول أو الثاني من حيث القيمة في 13 ســوًقا من 	 

بين 16 ســوًقا نتواجد فيها
قاعدة عمالء كبيرة تضم أكثر من 163 مليون مشــترك	 
اســتحواذ اســتراتيجي عىل 14% من أسهم مجموعة 	 

فودافون

لجنــة توجيهية تنفيذية تتوىل مهام 
اإلشــراف عىل الممارسات البيئية 

واالجتماعيــة والحوكمة ومراقبتها فضاًل 
عن مواءمــة اإلجراءات المعنية لطموحات 

وأهداف االستدامة المنشودة

منــح األولوية ألمن البيانات 
والخصوصية مع تعزيز ممارســات 

المسؤولة التسويق 

الممارســات البيئية واالجتماعية والحوكمة:
اســتراتيجية محددة للممارسات البيئية 	 

واالجتماعيــة والحوكمة مع وضع أهداٍف 
متوســطة وبعيدة المدى تتواءم وأفضل 

الممارسات ذات الصلة
نظــام إدارة بياناٍت قوي	 

الممارســات البيئية واالجتماعية والحوكمة:
التــزام بالتحول لعمليــات خالية من االنبعاثات بحلول 2030 	 

داخل دولة اإلمارات
تحســن مستوى الممارســات البيئية واالجتماعية 	 

والحوكمة مع إحراز مراكز متقدمة عىل المؤشــرات 
)MSCI بحســب A الدولية ذات الصلة )تصنيف

رؤية متســقة للعالمة التجارية، مع ســهولة 
التجربــة عبر نقاط التواصل

بنــاء عالقاٍت طويلة األمد مع أصحاب 
المعنيين المصلحة 

العالمة التجارية:
هويٌة واضحة	 
تصميم العالمة التجارية بما يتماشــى مع 	 

أعمالنا إستراتيجية 

العالمة التجارية:
محفظــة العالمــات التجارية األعىل قيمة في قطاع 	 

االتصاالت بمنطقة الشــرق األوسط وأفريقيا*
أقــوى عالمة تجاريــة في قطاع االتصاالت في منطقة 	 

الشرق األوسط وأفريقيا*
العالمــة التجارية اإلماراتية االكثر قيمة**	 

كوادرنا البشرية:
 قــوى عاملة متنوعة تضم ما يزيد 	 

عن 70 جنسية
نموذج عمل مرن يشــمل سياســة مختلطة	 

 مواءمة إطار التعويضات 
والمزايا مع األهداف االســتراتيجية 

طويلة المدى

خلق ثقافة ســمتها التنوع والشــمول مع 
تكافؤ المزايــا والمنافع لكل الموظفين

التركيز عىل التوطين باســتقطاب وتعيين 
الخريجيــن الجدد من أجل تطوير قدرات 

قادة المستقبل

كوادرنا البشرية:
مؤشــر إشراك الموظفين %77	 
ُصنفــت &e من قبــل فوربس في قائمة أفضل جهات 	 

العمل عىل مســتوى العالم
نســبة تنوٍع بين الجنســين تبلغ 25% ونســبة توطين غير 	 

مســبوقٍة في دولة اإلمارات بمعدل %52

االســتثمار في استحواذات النطاق العريض 
والتراخيص من أجل تحســين جودة 

الخدمات

بناء أحد أفضل البنى التحتية للشــبكات 
عىل مستوى العالم

تحســين تجربة العمالء ورقمنتها 
)CVM، تحليــالت البيانات وغيرها( 

وطرح أحدث التقنيات

الشبكات:
شــبكة الهاتف المتحرك األســرع عالميًا )سرعات تحميل 	 

تبلــغ 193.88 ميجابت بالثانية داخل اإلمارات(
نشــر شــبكة الجيل الخامس بمعدل < 97% من السكان 	 

في اإلمارات
الريادة عالميًا عىل مســتوى شــبكة األلياف الضوئية 	 

للمنازل الموصولة 

الشبكات:
 	)4G/LTE/5G /FTTH( نشــر أحدث التقنيات
االســتثمار في المنصات والبرمجيات ومراكز 	 

البيانــات والنظم الرقمية

&e المؤسسات &e إنترناشونال e& الحياةاتصاالت من e&االستثمار e&

قيمنا

 
      المروـنـة   
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استراتيجيتنا

أرســت &e لنفســها مكانة عالمية مرموقة كمجموعة 
اتصــاالت عمالقــة تعمل في 16 دولة، وتخدم 163 

مليون مشــترك، وباتت اليوم ترتكز عىل أســس صلبة 
تتســم بقوة أدائها المالي وريادة شــبكتها وارتفاع 

 e& قيمــة عالمتهــا التجارية. وخالل عام 2022، بدأت
رحلــة التحول إىل مجموعــة تكنولوجية عالمية رائدة 

من خالل الكشــف عن عالمتها التجارية الجديدة، 
والدخول في قطاعات متخصصة جديدة واالســتحواذ 

عــىل أصــول عالية النمو في عالم االتصاالت 
ر. والتكنولوجيا متســارع التغيُّ

مت اســتراتيجيتنا لعام 2030 لتحويل مســار &e من االســتقرار في اإليرادات  وقد ُصمِّ
إىل النمو المســتدام، ووفق االســتراتيجية الجديدة، ســتأتي غالبية النمو في اإليرادات 

من االســتثمار والتكامل الناجح بين شــركات االتصاالت غير اإلماراتية مع التركيز 
عىل األســواق المســتقرة والمتطورة والشــركات التابعة العاملة ذات اإلمكانات 

 e& الجيدة ونطاق األعمال الواســع وفرص التكامل العالية. وســوف تستكشــف
الفرص المتاحة لتوســيع حضورها في األســواق الحالية عبر طرق مختلفة منها عىل 
ســبيل المثال زيادة حصص ملكيتها واالســتحواذ عىل المزيد من شــركات االتصاالت 

واالســتفادة من اآلفاق والفرص المجزية للقطاعات الرقمية في هذه األســواق. 
وســوف تســتمر &e في الوقت ذاته في استكشــاف الفرص الممكنة لتبسيط 

طريقــة إدارة موجوداتهــا ومنها بنيتها التحتية، هذا باإلضافة إىل اســتمرارها في 
استكشــاف الفرص المجزية في تقنيات المســتقبل. 

كما ســتواصل االســتفادة من قوة البيانات والذكاء االصطناعي لرقمنة كل 
عملياتهــا وأتمتتهــا وتحويلها، وذلك بهدف تحســين مرونتهــا وإنتاجيتها بما يحقق 

أفضــل تجربــة ممكنــة للعميل. وُتعد مجاالت الحوكمــة البيئية واالجتماعية وحوكمة 
الشــركات أولوية رئيســية للمجموعة، حيث تلتزم بمســتقبل مســتدام بيئيًا وبناء بيئة 
عمل تتســم بالتنوع والشــمول. وبالتالي وكجزء من اســتراتيجية &e لعام 2030، فقد 
أعلنــا عــن التزامنــا بتحقيق صافي انبعاثــات صفري للنطاقين 1 و2 في دولة اإلمارات 

بحلــول عــام 2030، وذلــك من خالل اتباع نهــج متنوع من المبادرات واإلجراءات الرامية 
للحــد من االنبعاثات الكربونية.

استراتيجيتنا
كجــزء من اســتراتيجيتنا لعام 2030، فإن لدينا طموحات 

كبيرة باالنتقال من اســتقرار اإليرادات إىل النمو المســتدام 
خــالل الثماِنية ســنوات القادمة، ملتزمين بركائزنا 

األربعة: االستراتيجية 

مضاعفة حجم أعمالنا األساســية: حيث ســنواصل 	 
االســتثمار في قطاع االتصاالت لزيادة نمو وتوســع 

أعمالنا. وســنعمل عىل تعزيــز ربحية عملياتنا في دولة 
اإلمارات وزيادة حضورنا في أســواقنا الدولية.

تنويــع محفظة اســتثماراتنا: نتطلع ألن يكون لنا 	 
تواجد جغرافي أكثر توازنًا كما نســعي لزيادة مســاهمة 

القطاعــات المتخصصــة األخرى غير قطاع االتصاالت في 
إيراداتنا، حيث نتطلع لالســتثمار في زيادة نســبة إيراداتنا 

مــن القطاعات األخرى غير قطاع االتصاالت. 
رقمنــة وتحويل عملياتنا: في ظل ما يشــهده قطاع 	 

التكنولوجيا واالتصاالت من تنافس وتطور، ســنواصل 
االســتثمار في رقمنة وتحويل أعمالنا وبالتالي تحســين 

إنتاجيتنــا وكفاءتنا وتجربــة عمالئنا. ونركز عىل خلق فرص 
جديــدة فــي القطاع بما يمكننا مــن تعزيز قدراتنا وبياناتنا.

تطبيق أفضل ممارســات االستدامة: ُتعد مجاالت 	 
 )ESG( الحوكمــة البيئية واالجتماعية وحوكمة الشــركات
مــن أولوياتنا الرئيســية، ونظل عىل التزامنا بالوصول إىل 

األداء األفضــل فيما يتعلــق بمجاالت الحوكمة البيئية 
واالجتماعية وحوكمة الشــركات )ESG( وزيادة الوعي 
بعالمــة &e التجارية وقيمتها، وبناء بيئة عمل تتســم 

بالتفاعل والتنوع والشــمولية.

هدفنا
أن نكــون محور الحيــاة الرقمية لعمالئنا. حيث 
ن التجارب  نربطهــم بعــض ببعض، ونطور ونمكِّ

الرقميــة بما يجعــل أعمالهم أكثر إنتاجية 
وحياتهم أكثر متعة.

رؤيتنا
أن نكــون مجموعــة تكنولوجية عالمية رائدة.
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المهام
تقديم خدمات وحلول اتصاالت شاملة ومتكاملة 

مع محفظة متنامية من الخدمات الرقمية للعمالء 
والشركات والقطاعات الحكومية في اإلمارات العربية 

المتحدة.

تحقيق أقصى قدر من القيمة لمحفظتنا الدولية في 
قطاع االتصاالت، وتوسيع نطاق تواجدنا وحضورنا في 
األسواق العالمية، عبر تحقيق طموحنا في التحول إىل 

مركز رائد لنمط الحياة الرقمي لعمالئنا حول العالم.

تعزيز توسع المجموعة وريادتها في قطاع التكنولوجيا 
من خالل دعم تحولها إىل موطن لعديد من الشركات 
الرائدة التي تقدم الخدمات الرقمية للمستهلكين عبر 
قطاعات متنوعة في منطقة الشرق األوسط وشمال 

أفريقيا وأفغانستان وباكستان.

دفع الشركات والمؤسسات نحو االرتقاء بإمكاناتها 
الرقمية من خالل تصميم الحلول الرقمية الشاملة واآلمنة 

والذكية والفعالة وتنفيذها وتشغيلها باالستفادة من 
منصات رقمية مبتكرة ذات قيمة مضافة.

األولويات 
االستراتيجية

زيادة حصتنا من األعمال األساسية واألعمال 	 
الجديدة

استكشاف فرص نمو جديدة واستغاللها لتنويع 	 
مصادر اإليرادات

تحقيق التميز في تزويد العمالء بتجربة استثنائية 	 
عالمية المستوى

التحول إىل شركة قائمة عىل الذكاء االصطناعي 	 
والبيانات

زيادة النمو الذاتي في قطاع االتصاالت في جميع 	 
المناطق الجغرافية التي نتواجد فيها 

التوسع عالميًا من خالل عمليات الدمج واالستحواذ 	 
والتعاون مع المشغلين الرقميين لشبكات الهاتف 

المتحرك االفتراضية 
تطوير مسارات جديدة لتحقيق اإليرادات من القنوات 	 

الرقمية في قطاعي الخدمات موجهة للمستهلك 
)B2B( والخدمات موجهة للشركات )B2C(

تعزيز التكامل بين جميع أعمال المجموعة في 	 
مختلف المناطق الجغرافية

أن يتحول تطبيق e& money إىل منصة رائدة 	 
للتكنولوجيا المالية في المنطقة

أن تصبح رؤية اإلمارات )evision( منصة المحتوى 	 
الترفيهي الرائدة في المنطقة، بما ُتقدمه من أفالم 

وموسيقى وغير ذلك من أنواع المحتوى
التوسع في القطاع )&e الحياة( بهدف إنشاء 	 

محفظة حيوية من األعمال من خالل إطالق مشاريع 
جديدة واالستحواذ عىل مشاريع قائمة والدخول في 

شراكات استراتيجية

تحقيق مكانة ريادية في اإلمارات العربية المتحدة	 
توسيع نطاق العمليات عىل المستوى اإلقليمي من 	 

خالل الدمج واالستحواذ والشراكات االستراتيجية
تسريع استخدام التكنولوجيات الناشئة لتحفيز االبتكار 	 

في المجتمع

مؤشرات األداء 
الرئيسية

نمو إيرادات األعمال األساسية	 
زيادة مساهمة اإليرادات الرقمية	 
تعزيز وتحسين تجربة العمالء	 

نمو اإليرادات الذاتية 	 
نسبة المساهمة في تحقيق اإليرادات للمجموعة 	 
المساهمة في تحقيق اإليرادات من القنوات 	 

الرقمية، وقيمة اإليرادات ووفورات التكاليف 
المحققة نتيجة التكامل 

نمو اإليرادات 	 
تحسين هوامش الربحية	 
زيادة عدد العمالء	 

نمو اإليرادات	 
المساهمة في تحقيق اإليرادات من خارج دولة اإلمارات 	 

العربية المتحدة

 اهم اإلنجازات 
في عام 2022 

تعزيز محفظة العروض والخدمات األساسية 	 
والرقمية، مما نتج عنه نمو في اإليرادات في جميع 

القطاعات مع الحفاظ عىل هوامش ربحية استثنائية
الحصول عىل المرتبة األوىل عالميًا في سرعات 	 

التنزيل عبر خدمات النطاق العريض للهاتف المتحرك
تمكين اإلمارات العربية المتحدة من االحتفاظ 	 

بالمرتبة األوىل عالميًا في نسبة نفاذ شبكة األلياف 
الضوئية للمنازل 

نمو سنوي قوي في اإليرادات الذاتية بأسعار الصرف 	 
الثابتة 

تحقيق أعىل مستوى لرضا العمالء في األسواق 	 
األساسية

زيادة نسبة نفاذ الخدمات الرقمية 	 

استحواذ رؤية اإلمارات )evision( عىل الحصة 	 
المسيطرة من منصة »ستارز بالي أرابيا« وتحقيق 

التكامل والتآزر بين المنصتين
تعزيز تنوع المحتوى بشكل كبير وتوسيع االنتشار 	 

في قطاع الرياضة
إطالق العالمة التجارية الجديدة للمحفظة 	 

 اإللكترونية eWallet تحت مسمى تطبيق 
e& money )متضمنًا أسرع تجربة تسجيل رقمية في 

اإلمارات العربية المتحدة(

السحابة اإللكترونية من &e المؤسسات: إبرام شراكة 	 
استراتيجية مع مجموعة G42( 42( ألنشاء »خزنة داتا 

سنتر«، وتوقيع اتفاقية تنفيذ مشروع مشترك مع 
»بيسبين جلوبال«

هلب أي جي: إطالق مركز عمليات األمن السيبراني في 	 
المملكة العربية السعودية، وإطالق مركز عمليات أمن 

سحابي )Cloud SOC( من الجيل التالي
 مجموعة إنترنت األشياء والذكاء االصطناعي من 	 

&e المؤسسات: إبرام شراكة مع »داتاروبوت« 
)DataRobot(، واالستحواذ عىل شركة »سمارت ورلد« 

)Smartworld(

أهدافنا لعام 
 2023

تحقيق نمو قوي في إيرادات القنوات الرقمية من 	 
خالل توسيع محفظة خدماتنا الرقمية والخدمات 

المجاورة واستغالل فرص النمو الذاتي وغير الذاتي
مواصلة التركيز بشكل غير مسبوق عىل تجربة 	 

العمالء بهدف تحسين كل مراحلها وقنوات خدمتهم
مواصلة العمل عىل استكشاف تقنيات مبتكرة 	 

غير مسبوقة واالستثمار فيها بهدف تحقيق قيمة 
طويلة األجل لعمالئنا ومساهمينا

مواصلة تعزيز نمو قطاعات أعمالنا األساسية ذاتيًا	 
زيادة التنوع في محفظة أعمالنا من خالل التوسع 	 

في مناطق جغرافية جديدة 
إطالق خدمات رقمية جديدة تساعد في نمو 	 

اإليرادات 

إثراء محتوى األفالم والتوسع في مختلف مجاالت 	 
الترفيه واستحداث خدمات جديدة

 	e& التوسع خارج اسواق
تنويع عروض خدماتنا بطرح خدمات ذات هوامش 	 

ربحية عالية 
إثراء تطبيق e& money باعتماد نهج يركز عىل تلبية 	 

احتياجات العمالء

توفير مزيد من المهام األساسية والمراجع في اإلمارات 	 
العربية المتحدة

تعزيز قدراتنا وتوسيع نطاقها من خالل فرص النمو غير 	 
الذاتي والشراكات االستراتيجية 

ترسيخ حضورنا عىل المستوى اإلقليمي عبر توسيع 	 
عملياتنا في اإلمارات العربية المتحدة والمملكة العربية 

السعودية ومصر 
بناء قدرات تجارية واستشارية ذاتية في مجال التحول 	 

الرقمي مع التركيز عىل استقاللية هذه القدرات

المخاطر الرئيسية
ظروف االقتصاد الكلي واألوضاع الجيوسياسيية 	 

غير المستقرة عىل الساحة العالمية 
األثر السلبي الرتفاع معدالت التضخم عىل إنفاق 	 

العمالء
ارتفاع حدة المنافسة في القطاعات التي نعمل بها	 

مخاطر االقتصاد الكلي )انخفاض سعر صرف 	 
العمالت وزيادة معدالت التضخم(

المخاطر الجيوسياسية التي تؤثر عىل النمو الذاتي 	 
وغير الذاتي

المخاطر التنظيمية التي تؤثر عىل معدل النمو والربحية	 

األوضاع غير المواتية لالقتصاد الكلي التي تؤثر عىل 	 
معدل إنفاق المستهلك ومعدل النمو الذاتي وغير 

الذاتي 
المخاطر التنظيمية التي تؤدي لتأخير في المواعيد 	 

المحددة إلطالق الخدمات الجديدة ولعمليات االستحواذ

الظروف الجيوسياسية واالقتصادية الخارجية التي 	 
تؤدي إىل تباطؤ أنشطة الدمج واالستحواذ والشراكات 

نقص المواهب والكفاءات في السوق في مجاالت مثل 	 
الذكاء االصطناعي البيانات الضخمة والبلوك تشين 

والحوسبة السحابية. 

e& إنترناشونالاتصاالت من e&الحياة e&المؤسسات e&
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دولــة اإلمارات العربية المتحدة

ُتعــّد دولة اإلمــارات العربية المتحدة واحدة من أفضل دول 
المنطقــة أداًء في تكنولوجيــا المعلومات واالتصاالت، وذلك نظرًا 

الســتثماراتها المكثفــة في البنيــة التحتية لالتصاالت التي تتميز 
بأعىل متوســط ســرعات تنزيل في العالم، مما يدعم آليات العمل 

ويحّفــز نمــو التجارة اإللكترونية، هــذا إىل جانب المبادرات الحكومية 
الراميــة إىل زيــادة معدالت النمو في هذا القطاع، حيث تســتهدف 

دولــة اإلمارات المتحدة تقديم 90% مــن الخدمات الحكومية عبر 
المنصات اإللكترونية، مما ســيؤدي إىل تحســين كفاءة الخدمات 

الحكومية وتســهيل مزاولة األعمال.

وتتربــع دولــة اإلمــارات المتحدة في صدارة دول العالم من حيث 
معدالت انتشــار شــبكة األلياف البصرية في المنازل، مما عزز 

زخم األنشــطة اإللكترونية عبر شــبكة اإلنترنت ســواء للشركات أو 
المســتهلكين. كذلك، تزخر الدولــة بأحدث تقنيات االتصاالت عبر 

الهاتف المتحرك في ظل انتشــار شــبكات الجيل الخامس. هذا 
وتخطــط دولــة اإلمارات العربية المتحدة عــىل المدى البعيد لتطوير 

اقتصادهــا ليعتمــد عىل البنى التحتيــة للمدن الذكية المتصلة 
والشــركات الرقميــة، وهي في موقــع مثالي يمكنها اليوم من 

اغتنام االســتثمارات في شــبكة الجيل الخامس لتحقيق التحّول 
الرقمــي. وُيتوقع لســوق الهاتف المتحــرك في الدولة تحقيق النمو 

عــىل المــدى البعيد، بفضل االســتثمار في حلول المدن الذكية 
وزيــادة التنويع في االقتصاد الرقمي.

خــالل العام 2022، شــهد قطاع االتصــاالت نموًا قويًا نتيجًة لنمو 
أعداد الســكان والتعافي القوي في زخم الســياحة وحركة الســفر 

ألغراض األعمال، والمدفوع باســتضافة إكســبو 2020 دبي وبطولة 
كأس العالــم لكــرة القــدم. وقد أثمر ذلك عن انتعاش قوي في 

قطاع اتصاالت الهاتف المتحرك الذي اســتفاد بدوره من انتشــار 
شــبكات الجيل الخامس عىل نطاق واســع. وساهم النمو القوي 

فــي خدمــات البيانات والخدمات الرقميــة في التخفيف من الضغط 
المســتمر عىل المكالمات الصوتية بســبب زيادة توافر منتجات 

بروتوكول اســتخدام الصوت عبر اإلنترنت.

المملكة العربية الســعودية

ُتعد المملكة العربية الســعودية أكبر ســوق لالتصاالت في 
منطقة الشــرق األوســط وشمال أفريقيا من حيث اإليرادات، 

وقد شــهدت نموًا مّطردًا خالل الســنوات الماضية، يدعمها في 
ذلك توفر الدخل المرتفع المتاح لإلنفاق واتســاع ونمو شــريحة 
الشــباب، وزيادة اإلنفاق عىل البنية التحتية الرقمية واالســتثمار 

القــوي في التكنولوجيا.

ُيتوّقع لســوق االتصاالت فــي المملكة أن تحقق معدالت نمو 
إضافية، حيث ســيكون لها دور محوري في تنويع اقتصاد 

المملكة وفق مســتهدفات رؤية المملكة 2030. وســيظل اإلقبال 
القــوي عــىل البيانات ورفع معدالت بيــع الخدمات الراقية للعمالء 

الحاليين من المحركات الرئيســية للنمو في ســوق الهاتف 
المتحــرك، هذا إىل جانب زيــادة الطلب من القطاعات االقتصادية 
المتخصصــة الجديــدة في المملكة، والتي من شــأنها توجيه دفة 

الســوق عىل المدى البعيد نحو خدمات االتصال من اآللة إىل اآللة 
وإنترنت األشــياء، مدفوعًة بمضّي شــركات االتصاالت قدمًا في 

نشــر شــبكات الجيل الخامس. كما تســتعد سوق النطاق العريض 
لتحقيق نمو مطرد عىل المدى المتوســط نتيجة لالســتثمار القوي 

من المشــغلين والحكومة في شــبكات الجيل التالي والطلب 
القــوي عىل خدمات األلياف البصرية.

جمهورية مصر العربية 

تأتــي مصــر في المرتبة الثانية كأكبر ســوق لالتصاالت من حيث 
عدد المشــتركين في خدمات الهاتف المتحرك في منطقة الشــرق 

األوســط وشــمال أفريقيا، وبالتالي تشهد سوق االتصاالت 
المصريــة مزيجــًا متنّوعًا مــن زيادة الطلب القوي عىل الخدمات 

المتقدمــة مع مســاحة كبيــرة لتحقيق نمو ذاتي. وعىل الرغم من 
انخفــاض قيمة العملة وزيــادة ضغوط التضخم، أظهر القطاع 

مرونــة قويــة في أعقاب النمو اإلجمالي فــي الناتج المحلي اإلجمالي 
للقطاع وعدد المشــتركين ونســبة انتشار الهواتف. ويرجع ذلك 
فــي المقــام األول إىل اإلقبال القوي عىل البيانات نتيجة االنتشــار 

الواســع لخدمات الجيل الرابع واالنتشــار المتزايد للهواتف الذكية.

ومن جانب آخر، فإن شــريحة الســكان الشباب والتركيبة 
الديموغرافيــة المواتية من شــأنهما دعم معدالت النمو في 
اســتخدام خدمات بيانات الهاتــف المتحرك وخدمات القيمة 

المضافــة. وفي الوقت الراهن، يركز ســوق الهاتف المتحرك عىل 
نشــر البنية التحتية لشــبكات الجيل الرابع واالســتحواذ عىل الطيف 

الترددي. ومن المتوقع ان تســتفيد الســوق المصرية من حلول 
التكنولوجيــا الماليــة والخدمــات الرقمية نظرًا لألعداد الكبيرة من 

الســكان ممن ال يملكون حســابات بنكية.

المغرب 

وصلت ســوق االتصاالت المغربية اآلن إىل حالة النضوج، وســاهم 
نشــر المشــغلين لشــبكات الجيل الرابع، إىل جانب االنخفاض السريع 

فــي أســعار الهواتف الذكية التــي أصبحت في متناول الكثيرين، 
والمنافســة الشــديدة في األسعار بين شركات االتصاالت، في 
تحفيــز النمــو القوي في الطلب عــىل خدمات البيانات للهواتف 
المتحركــة. ويزداد تركيز المشــغلين اآلن عىل الباقات العالية 

القيمــة وتحــّول المشــتركين إىل خدمات الدفع اآلجل الراقية. مع 
ذلــك، يواجــه قطاع الهاتف المتحرك في المغرب حالة المنافســة 

المتزايــدة إىل جانــب حالة عدم اليقين التي تســود البيئة التنظيمية 
للقطاع ومن شــأنها أن تؤثر عىل نموه.

ومــن ناحية أخرى، شــّكلت خدمــات النطاق العريض عبر الهاتف 
الثابت المحفز الرئيســي للنمو في ســوق االتصاالت المغربية، مع 

تحقيق نســب نمو من رقم واحد مدعومة بالتوســع في توصيل 
شــبكات األلياف البصرية إىل المنازل. ومن المتوقع أن يكون 
الطلب من الشــركات عاماًل أساســيًا لتحقيق النمو في قطاع 

تكنولوجيــا المعلومات واالتصــاالت ودعم الخدمات التجارية لكل 
مــن الهاتف المتحــرك والبيانات والنطاق العريض.

باكستان

تعتمــد باكســتان عىل خدمات الهاتــف المتحرك لتلبية احتياجات 
االتصاالت لدى غالبية الســكان، وبالنظر إىل طبيعة الســوق التي 

تمتلــك الكثيــر من اإلمكانات غير المســتغلة، فإن فرص النمو 
الذاتي ال تزال قوية نســبيًا.

وســيعتمد النمــو فــي قطاع الهاتف المتحرك الباكســتاني بشــكل 
أساســي عــىل إمكانيــات النمــو القوية في خدمــات الجيل الرابع 

وخدمــات البيانــات عبــر الهاتــف المتحرك التي توفر مســاحة 
كبيــرة للنمو. 

ويعمل مشــغلو خطوط الهاتف الثابتة بصورة مســتمرة عىل 
تحديــث بنيتهــم التحتية الحالية وتطوير الشــبكات في الوقت الذي 

يجــري فيه توصيل شــبكات األليــاف البصرية إىل المنازل بجميع 
أنحــاء البالد. وال يزال انتشــار خدمــات النطاق العريض عبر الهاتف 
الثابــت في باكســتان منخفضــًا، حيث لم يتجاوز الـ 6% من إجمالي 

عدد المنازل، غير أن االحتياج المتزايد الســتهالك البيانات من شــأنه 
توفير فرصة واعدة لتحقيق النمو في هذه الســوق.

وبالنظر إىل العدد الكبير من الســكان الذين ال يمتلكون حســابات 
بنكيــة، يــزداد اإلقبال عىل الخدمــات المالية عبر الهاتف المتحرك 
والتي أصبحت تســاهم بشــكل كبير في نمو قطاع االتصاالت. 
ومن شــأن وضع لوائح لتنظيم هذه الخدمات أن يســاعد عىل 

تحفيــز المزيد من النمو في القطاع.

باكستان

231.6
مليون

تعداد السكان 

1,700
دوالر أمريكي

نصيــب الفرد من الناتج 
المحلي اإلجمالي 

 %3.5
نمو الناتج المحلي 
الحقيقي  اإلجمالي 

 %84
نسبة انتشار الهاتف 

المتحرك

%53
نسبة انتشار 

الهواتف الذكية

194.5
مليون

المشتركون في خدمة 
الهاتف المتحرك

المغرب

37.0
مليون

تعداد السكان 

4,100
دوالر أمريكي

نصيــب الفرد من الناتج 
المحلي اإلجمالي 

 %3.1
نمو الناتج المحلي 
الحقيقي  اإلجمالي 

 %129
نسبة انتشار الهاتف 

المتحرك

%105
نسبة انتشار 

الهواتف الذكية

49.1
مليون

المشتركون في خدمة 
الهاتف المتحرك

جمهورية مصر العربية

106.2
مليون

تعداد السكان 

4,400
دوالر أمريكي

نصيــب الفرد من الناتج 
المحلي اإلجمالي 

 %4.4
نمو الناتج المحلي 
الحقيقي  اإلجمالي 

%99
نسبة انتشار الهاتف 

المتحرك

%81
نسبة انتشار 

الهواتف الذكية

105.6
مليون

المشتركون في خدمة 
الهاتف المتحرك

المملكة العربية الســعودية

36.9
مليون

تعداد السكان 

27,000
دوالر أمريكي

نصيــب الفرد من الناتج 
المحلي اإلجمالي 

 %3.7
نمو الناتج المحلي 
الحقيقي  اإلجمالي 

 %118
نسبة انتشار الهاتف 

المتحرك

%101
نسبة انتشار 

الهواتف الذكية

42.7
مليون

المشتركون في خدمة 
الهاتف المتحرك

دولــة اإلمارات العربية المتحدة

10.8
مليون

تعداد السكان 

48,300
دوالر أمريكي

نصيــب الفرد من الناتج 
المحلي اإلجمالي 

 %4.2
نمو الناتج المحلي 
الحقيقي  اإلجمالي 

 %191
نسبة انتشار الهاتف 

المتحرك

%171
نسبة انتشار 

الهواتف الذكية

19.3
مليون

المشتركون في خدمة 
الهاتف المتحرك

نظرة عامة
عىل األسواق

تســتند البيانــات اإلحصائيــة إىل أحــدث التقديرات؛ معدالت نمو الناتج المحلي اإلجمالــي الحقيقي هي تقديرات عام 2023.
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 مراجعــة الرئيس التنفيذي 
للشــؤون المالية للمجموعة 

مواجهة التحديــات لتحقيق نتائج قوية
كان لبيئــة االقتصاد الكلــي العالمية تأثير عميق 

عىل االقتصادات والشــركات في جميع أنحاء العالم 
خالل العام 2022، حيث شــهد العام تراجعًا كبيرًا في 

النمو االقتصادي العالمي بســبب الزيادات الحادة في 
أســعار الفائدة لمواجهة ارتفاع معدالت التضخم، 
واضطرابات سالســل اإلمداد والتوريد، والمنافسة 

المحتدمة، وتشــديد متطلبــات البيئة التنظيمية.

ولــم تكن &e بمنأى عن تبعــات تباطؤ النمو العالمي، 
فضاًل عن الضغوط التنافســية والتنظيمية المســتمرة 

فــي بعض البلدان التي تعمل فيها. فقد تســببت 
التقلبات المتزايدة في أســعار الصرف األجنبي في 

أســواقنا الدولية في تشــكيل ضغوط عىل اإليرادات 
المســجلة بالدرهم اإلماراتي، كما أدت الزيادات 

المتكررة في أســعار الفائدة إىل زيادة تكلفة التمويل 
بطبيعة الحال.

وبالنظر إىل هذه الظروف الصعبة التي شــهدتها البيئة 
التشــغيلية، تعتبر اإلنجازات التــي حققتها المجموعة 
جيــدة للغاية. كما يســعدنا أن نعلن عن تحقيق أداء 
تشــغيلي ومالي قوي للعام 2022، حيث ســجلنا نموًا 
بأســعار الصرف الثابتــة وحققنا تقدمًا ُمرضيًا عىل 

صعيد العديد من طموحاتنا االســتراتيجية.

ونتيجــة للنهــج المنضبط والمرونة حققت &e نموًا 
كبيرًا في األرباح في جميع العمليات الرئيســية بأســعار 

الصرف الثابتة، حيث ارتفعت اإليرادات بنســبة %4.7 
لتصــل إىل 52.4 مليــار درهم إماراتي، مدعومة بالنمو 
فــي أعمالنا المحليــة والدولية والتركيز المكثف عىل 

بنــاء مصادر جديــدة لإليرادات. بينما انخفضت اإليرادات 
الموحدة المســجلة للمجموعة بنســبة 1.7% نتيجة لتأثير 

تقلبات أسعار الصرف. 

وفــي مواجهة ارتفــاع التضخم وزيادة تكاليف الطاقة، 
أدى تركيــز المجموعة عىل مبادرات تحســين التكلفة 

إىل خفض النفقات التشــغيلية بنســبة 2% لتصل 
إىل 33.3 مليــار درهــم إماراتي، مما عوض جزئيًا 

عــن انخفــاض اإليرادات وأدى إىل تحقيق أرباح قبل 
احتســاب الفوائد والضريبة واالستهالك واإلطفاء 
2 مليار درهم وهامش ربح قبل احتســاب  بلغت 6.2

الفوائد والضريبة واالســتهالك واإلطفاء بلغ %50، 
وهي معدالت مماثلة للعام الماضي. فيما ســجلت 

األرباح قبل احتســاب الفوائد والضريبة واالســتهالك 
واإلطفاء نموًا نســبته 3.7% بأســعار الصرف الثابتة.

وحققت المجموعة صافي ربح قياســي بعد احتســاب 
رســوم حق االمتياز االتحادي بلغ 10.0 مليار درهم 

إماراتي، بزيادة نســبتها 7.4% مقارنة بالعام الســابق، مما 
نتج عنه صافي هامش ربح بنســبة 19% وربحية للســهم 

الواحــد 1.15 درهــم إماراتي مقارنة بـ 1.07 درهم إماراتي 
للعــام 2021. وتعــزي هذه الزيادة إىل ارتفاع االرباح من 

الشــركات الزميلة، وانخفاض مصاريف االستهالك 
واإلطفاء، والدخل من االســتثمارات المالية والتي 
عوضت خســائر صرف العمالت األجنبية، وارتفاع 

صافي التمويل والتكاليف األخرى، ورســوم حق 
االمتياز االتحادي.

وفــي ضــوء هذه النتائج، حرص مجلس إدارة &e عىل 
مكافأة المســاهمين من خالل اقتراح توزيع أرباح 

نقدية ثابتة بقيمة 80 فلســًا للســهم الواحد لتبلغ بذلك 
نســبة إجمالي العائد عىل اســتثمارات المساهمين %70.

تعزيز قــوة ميزانيتنا العمومية
برهنــت ميزانيتنــا العموميــة أيضــًا عىل االنضباط 

المالــي القــوي واإلدارة الماليــة الحكيمة، ما ســاهم 
فــي الحصــول عىل أحد أعــىل التصنيفــات االئتمانية 

فــي قطــاع االتصاالت في العالم )-AA من »ســتاندرد 
آنــد بــورز جلوبل« وAa3 مــن »موديز« مع نظرة 

ــتقبلية مستقرة(. مس

كمــا حافظت التدفقات النقدية التشــغيلية الحرة عىل 
مســتوياتها القويــة حيث بلغت 18.2 مليار درهم إماراتي 

بفضل األســس المالية القويــة للمجموعة، ما مكننا 
من تســجيل معدالت ســيولة نقدية قوية بلغت 32.8 

مليــار درهم إماراتي بنهاية العام.

ويعكــس إجمالــي المديونية البالغ 48.0 مليار درهم 
إماراتــي مقارنــة بـ 25.7 مليار درهم إماراتي للعام 

2021 عمليــات االقتــراض لتمويل العمليات اليومية 
واالســتثمارات المختلفة للمجموعة، وخاصة 

اســتحواذنا عىل حصة اســتراتيجية في مجموعة 
فودافــون، لنصبح أكبر المســاهمين فيها. وقد نتج 
عن صافي الدين البالغ 15.1 مليار درهم بلوغ نســبة 

صافي الدين إىل األرباح قبل احتســاب الفوائد الضريبة 
واالســتهالك واإلطفاء 0.58 ضعفًا.

ويعتبــر مزيج عمالت االقتراض الحالي لدينا مســتقرًا 
نســبيًا حيث إن 61% منها بالدوالر األمريكي والدرهم 
اإلماراتي و18% باليــورو. وتمثل القروض المصرفية 
76% مــن إجمالي الدين، بينما تتمثل معظم النســبة 

المتبقيــة من مديونياتنا والبالغة 24% في ســندات 
بآجال اســتحقاق خالل الفترة ما بين 2024 و2033.

ونجحــت المجموعــة في الحفاظ عىل كفاءة اإلنفاق 
الرأســمالي دون التأثير عىل فرص نمو اإليرادات 
المحتملة، ما ســاهم بشــكل كبير في انخفاض 

النفقات الرأســمالية الموحدة بنســبة 3.9% حيث بلغت 
8.0 مليــار درهم إماراتــي، ما نتج عنه معدل كثافة 
النفقات الرأســمالية بنســبة 15%. وجاءت النفقات 

الرأســمالية في إطار التزامنا المســتمر بتوسيع شبكتنا 
العاليــة الجودة وتعزيز مكانتنا الريادية. ويشــمل ذلك 
نشــر شــبكة 5G في دولة اإلمارات المتحدة، وتوسيع 

شــبكات األلياف الضوئية في دول مجموعة اتصاالت 
المغرب وباكســتان، فضاًل عن توســيع تغطية شبكات 

الهاتف المتحرك في العديد من األســواق.

أبرز المؤشــرات المالية للقطاعات التشغيلية
أظهرت جميع شــركاتنا التابعة نموًا جيدًا من حيث العملة المحلية، حيث ســجلت 

اتصاالت اإلمارات من &e نموًا في اإليرادات بنســبة 3.2% لتصل إىل 31.2 مليار 
درهم إماراتي وســاهمت بنســبة 59% من اإليرادات الموحدة للمجموعة. وترجع 

هــذه النتائــج القوية إىل التعافي المســتمر بعــد الجائحة بقيادة قطاع الهاتف 
المتحرك الذي حقق نموًا ســنويًا بنســبة 6% نتيجة للمســاهمات اإليجابية من 

البيانــات والتجــوال الخارجي. كذلك، حقق قطاع االتصاالت الثابتة نموًا بنســبة 
1% مدعومــًا بالعــروض الفريدة لخدمات األليــاف الضوئية والتلفزيونية، فضال 

عــن زيــادة عائداتنا من الخدمات الرقمية. وارتفعت األرباح قبل احتســاب الفوائد 
والضريبة واالســتهالك واإلطفاء من عمليات اإلمارات بنســبة 4.6% لتصل إىل 16.2 
مليار درهم، ما نتج عنه هامش ربح قبل احتســاب الفوائد والضريبة واالســتهالك 

واإلطفاء بنســبة 52%. ويعود نمو األرباح قبل احتســاب الفوائد والضريبة 
واالســتهالك واإلطفاء إىل زيادة اإليرادات وقوة هامش الربح اإلجمالي.

وتأثــرت نتائج e& إنترناشــونال، التي تضم جميــع عمليات االتصاالت للمجموعة 
خارج اإلمارات العربية المتحدة، بأســعار الصرف الســلبية  للجنيه المصري والروبيه 

الباكســتانية والدرهم المغربي، ما أدى إىل انخفاض اإليرادات المســجلة بالدرهم 
اإلماراتي بنســبة 9.6% حيث بلغت 20.4 مليار درهم إماراتي. إال أنه بأســعار الصرف 

الثابتــة ، فقــد حققــت عملياتنا الدولية نموًا في اإليرادات بنســبة 5.6%، مدعومة 
بالنمــو المــزدوج الرقم في مصر وباكســتان. وكان نمو مجموعة اتصاالت المغرب 
ثابتًا، بما يعكس الضغوط التنظيمية والتنافســية المســتمرة في المغرب والتي 
عوضهــا النمــو في »مووف افريقيا«. وتراجعت األرباح مــن العمليات الدولية قبل 

احتســاب الفوائد والضرائب واالســتهالك واإلطفاء بالدرهم اإلماراتي بنســبة %9.3 
حيث بلغت 9.7 مليار درهم، فيما ارتفعت بنســبة 4.7% بأســعار الصرف الثابتة. وبلغ 

هامش الربح قبل احتســاب الفوائد والضريبة واالســتهالك واإلطفاء 48%، بزيادة 
قدرهــا 0.1 نقطة مقارنة بالعام الماضي.

حققت المجموعة صافي 
ربح قياســي بعد احتساب 

رســوم حق االمتياز االتحادي 
بلــغ 10.0 مليار درهم إماراتي، 

وهــو أعىل ربح في تاريخ 
المجموعة والذي يعكس 

قوة ومرونة عملياتنا

بنيس كريم 
الرئيــس التنفيذي للشــؤون المالية للمجموعة

“
%50

هامش ربح قبل احتســاب
الفوائد والضريبة واالســتهالك واإلطفاء 

صافي الدين إىل األرباح قبل احتســاب 
الفوائد الضريبة واالســتهالك واإلطفاء 

0.58 ضعفًا

برهنــت &e خالل العام 2022 
عــىل مرونة أدائها المالي 
وتركيزها االستراتيجي 
وكفاءة إدارة التكاليف 

وزيــادة نمو اإليرادات لديها. 
ففي مواجهة الظروف 

السلبية و التحديات 
لالقتصاد الكلي، قامت 

المجموعــة بتطبيق نموذجها 
التشــغيلي الجديد واالستثمار 

لتوسيع نطاق أعمالها، 
وتوجت جهودها بتسجيل 
أداء قــوي خالل هذا العام 

الحافل باألحداث.
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 مراجعــة الرئيس التنفيذي 
للشــؤون المالية للمجموعة )تتمة(

ملخص الربح والخسارة
2021

مليون درهم
2022

مليون درهم

53,34252,434 اإليرادات

26,72126,202 األرباح قبل احتساب الفوائد والضريبة واالستهالك واإلطفاء

50%50%هامش الربح قبل احتساب الفوائد والضريبة واالستهالك واإلطفاء

)5,771()5,542(حق االمتياز االتحادي

9,31710,007صافي الربح

19%17%صافي هامش الربح

ملخص المركز المالي
2021

مليون درهم
2022

مليون درهم

28,57532,839النقد ومرادفات النقد

128,197145,085مجموع الموجودات

25,73247,954مجموع الديون

)15,115(2,843صافي النقد/ )الدين(

57,56449,999مجموع حقوق الملكية

ملخص التدفقات النقدية
2021

مليون درهم
2022

مليون درهم

19,135 18,111العمليات

)27,269( )8,775(االستثمار

13,621 )13,086(التمويل

5,486 )3,751(صافي النقد المستخدم

)1,003( 1,039تأثير تغييرات سعر الصرف األجنبي

)219( )58(أخرى

32,839 28,575رصيد النقد الختامي

نظــرة عىل العام المقبل
يدعم الوضع المالي القوي لمجموعة &e، وعالمتها التجارية وسمعتها االستثنائية، ونموذجها 

التشغيلي الجديد طموحنا لتسريع النمو العضوي في عملياتنا القائمة وكذلك من خالل عمليات 

االستحواذ التي من شأنها توسيع نطاق أعمالنا وتواجدنا. وسوف يتم التركيز عىل البحث عن فرص 
الدمج واالستحواذ الجاذبة ذات القيمة التراكمية كأولوية في جدول أعمالنا. وفي الوقت ذاته، سوف 

نركز عىل زيادة ايراداتنا بالعملة المحلية في جميع أسواقنا مع الحفاظ عىل قوة التدفقات النقدية 
والربحية لدينا.
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 إدارة 
المخـاطـر

باعتبارهــا واحــدة مــن أكبر مشــغلي االتصاالت في العالــم، تعمل &e في بيئة 
تنافســية شــديدة التنظيم وســريعة التطور. وتزداد تعقيدات العمل ضمن هذه 

البيئــة نتيجــة للتركيــز االســتراتيجي عىل تطوير األعمال المجاورة واالســتثمارات 
الكبيــرة لتعظيــم العوائــد مــن االقتصاد الرقمي. باإلضافــة إىل ذلك، فقد تدهورت 

التوقعــات العالميــة لمرحلــة مــا بعد الوباء بشــكل كبير خــالل العام 2022، حيث تأثرت 
بحالــة عــدم اليقيــن الناجمة عن الصراع الروســي األوكرانــي. فبينما ال يزال االقتصاد 
العالمــي فــي مرحلــة التعافــي من موجات متعددة من انتشــار فيروس كورونا، أدى 

هــذا الصــراع الــذي يقع عىل تخوم أوروبا إىل تعطيل سالســل اإلمداد والتوريد 
الهشــة بالفعل لوقوعها تحت ضغوط هائلة. كذلك، فقد ســاهم ارتفاع أســعار 

النفــط والطاقــة فــي ارتفاع معدالت التضخم لمســتويات تاريخية فــي جميع أنحاء 
العالم، ما أدى بدوره إىل اتخاذ سياســات اقتصادية ونقدية متشــددة، ورفع أســعار 

الفائــدة وأزمــة عالمية في تكاليف المعيشــة.

إن حالة عدم اليقين غير المســبوقة التي تســود البيئة الخارجية والتي يزيد من 
صعوباتها مضينا قدمًا في تنفيذ اســتراتيجيتنا الجديدة، تعني أن مشــهد مخاطر 

المجموعة قد تغير - كما هو موضح في قســم المخاطر الرئيســية - وبالمثل، كان 
البــد مــن تعديل منهجية المجموعة فيمــا يخص الحوكمة وإدارة المخاطر.

حمايــة أعمالنــا من خالل خطوط الدفاع الثالثة
يتحمل مجلس إدارة &e ولجانه الفرعية المســؤولية اإلشــرافية النهائية عن 

الحوكمــة وإدارة المخاطــر، عىل النحو الموضــح تفصيليًا في الوثائق ذات الصلة، 
ويأخــذ المجلــس عــىل عاتقه هذه المســئولية بجدية عن طريق أداء واجبه من خالل 
لجنــة المخاطــر. وتتــوىل لجنة المخاطر اعتماد خطة األنشــطة الخاصة بوظيفة إدارة 

المخاطر المؤسســية وتشــرف عىل تنفيذ إطار عمل إدارة المخاطر المؤسســية. وفي 
إطــار دورهــا الرقابــي، صادقت لجنة المخاطر عىل إطار عمل عىل مســتوى المجموعة 

إلدارة المخاطر الرئيســية التي تؤثر عىل تحقيق أهدافها االســتراتيجية بشــكل فعال، 
حيــث يحــدد هذا اإلطار األدوار والمســؤوليات الخاصة بأصحاب خط الدفاع األول ضد 

المخاطــر في جميع مجاالت األعمال.

تســتمر هيــاكل وعمليــات الحوكمــة الخاصة بالمجموعة في التطور اســتجابة 
للتغيــرات فــي النموذج التشــغيلي للمجموعــة والتوجيهات المختلفــة التي يحددها 

مجلــس اإلدارة. ويشــتمل نمــوذج الحوكمة الحالي عىل مســتوى اإلدارة التنفيذية 
عــىل لجنــة إدارة المخاطر المؤسســية للمجموعة، والتي يترأســها الرئيــس التنفيذي 

للمجموعــة، تدعمهــا لجنــة إدارة مخاطر مؤسســية إضافية لــكل قطاع من قطاعات 
األعمــال بالمجموعــة. ويــرأس كل لجنــة من لجان إدارة المخاطر المؤسســية الرئيس 
التنفيــذي لــكل كيــان تجاري، وتضــم عضويتها جميع فــرق اإلدارة المعنية، باإلضافة 

إىل رئيــس إدارة المخاطــر والتدقيــق الداخلي للمجموعــة وفريق إدارة المخاطر 
المؤسســية للمجموعة.

ويتيــح تطبيــق هــذا النموذج للمجموعة توحيد منهجيتها إلدارة المخاطر عىل مســتوى 
جميع القطاعات باإلضافة إىل تحقيق المســتوى المطلوب من التنســيق في إدارة 
المخاطر الرئيســية للمجموعة، مع ضمان تصعيد المخاطر الرئيســية إىل مجلس 

اإلدارة فــي جميــع األحيان، كجزء من ملف تعريف المخاطــر المجمع للمجموعة.

عىل المســتوى التشــغيلي، تقوم اللجان التوجيهية بدعم مهام لجان إدارة المخاطر 
المؤسســية حيث تركز اســتجابة المجموعة عىل مجاالت مواضيع معينة ذات طبيعة 

مســتعرضة والتي تســتفيد من منهجية منســقة ومتســقة لضمان التخفيف من 
الرئيسية. الثغرات 

وفــي النهاية، تظل اإلدارة مســؤولة عن إدارة مدى كفــاءة وفعالية بيئة الرقابة 
المؤسســية، وبالتالــي الحد من احتمالية التعرض لمخاطــر تتجاوز الحدود المعتمدة 

لتقبــل المخاطر لدى المجموعة.

وتســاعد وظيفة إدارة المخاطر المؤسســية - المنفذة من خالل لجان إدارة المخاطر 
المؤسســية - اإلدارة من خالل تســهيل ومراقبة تنفيذ ممارســات إدارة المخاطر 

الفعالة عىل مســتوى المجموعة. وأخيرًا، يعمل قســم التدقيق الداخلي في &e عىل 
تقديم ضمانات ومشــورة مســتقلة وموضوعية لإلدارة ومجلس اإلدارة بشــأن مدى 

كفاءة وفعالية بيئة الحوكمة والرقابة بالمجموعة. كما يســهل قســم التدقيق 
الداخلي التحســين المســتمر لممارســات الحوكمة في المجموعة من خالل تنفيذ 

المهام المنوطة به.

تقدم وظيفة إدارة المخاطر المؤسســية في المجموعة الدعم واإلشــراف عىل 
الشــركات التابعة، بما في ذلك شــركاتها التشــغيلية الدولية. ويتم التعاون مع فرق 

إدارة المخاطر المؤسســية المحلية بشــكل مســتمر في عدد من الجوانب، بدءًا من 
تزويدهم بأطر عمل إدارة المخاطر المؤسســية، ودعم أنشــطة اإلبالغ عن المخاطر، 
إىل التنســيق بشــأن استراتيجيات االســتجابة للمخاطر والمشكالت الفعلية. وتقوم 
إدارة المخاطر المؤسســية للمجموعة ســنويًا بتقييم مدى تطور إدارة المخاطر عىل 
مســتوى الشــركات التابعة للمجموعة وتوفير بعض فرص التطوير لتعزيز بيئة إدارة 

المخاطر والرقابة عىل مســتوى المجموعة.

إدارة أوضــاع عدم اليقيــن وفقًا لحدود تقبل المخاطر
تؤمــن &e أن تبنــي ممارســات إدارة مخاطــر قوية عند إدارة األعمال واتخاذ القرارات 

االســتراتيجية من شــأنه أن يجعلنا أقدر عىل تحقيق األهداف اإلســتراتيجية 
للمجموعــة. ونتيجــة لذلــك، واصلت المجموعة هذا العــام البحث عن فرص لتعزيز دمج 

إدارة المخاطر في عملية اتخاذ القرارات االســتراتيجية.

إن أســاس دمــج المخاطــر في القرارات اليومية هو إطــار العمل الخاص بحدود تقبل 
المخاطــر المعتمــد مــع المقاييس المحددة لقابلية تحمــل المجموعة للمخاطر ونطاق 

تقبلهــا والمعتمــدة مــن قبل مجلس اإلدارة للعديد مــن فئات المخاطر التي تحيط 
بمختلــف مجــاالت أعمالنــا. وتم تقديم إطار عمل حــدود تقبل المخاطر الخاص بنا ألول 

مــرة فــي بدايــة العام 2022، ومنذ ذلك الحين قمنــا بمراجعته وتطويره لضمان بقائه 
مناســبًا لدعم احتياجات األعمال دائمة التغير.

خالل العام 2022، واصلت 
&e مســيرتها للتحول »من 

شــركة اتصاالت إىل مجموعة 
تكنولوجيــا«، بعد اعتماد 

استراتيجية 2030 الجديدة 
وتطبيق نموذج تشــغيلي جديد 

لدعم تنفيذ هذه االســتراتيجية. 
إن طموحنــا القوي بأن نصبح 

شــركة تكنولوجيا عالمية رائدة 
مفضلــة تقدم منتجات وخدمات 

رقميــة متميزة يوفر فرصًا جذابة 
للنمــو ال تخلو من مخاطر كبيرة 
يجب تحديدها بشــكل استباقي 

والتخفيف منها بشــكل فعال.

لجنة إدارة المخاطر 
المؤسسية 

التصاالت اإلمارات 

لجنة إدارة المخاطر 
 e& المؤسسية لـ

الدولية

لجنة إدارة المخاطر 
 e& المؤسسية لـ

المؤسسات

لجنة إدارة المخاطر 
 e& المؤسسية لـ

الحياة

لجنة إدارة المخاطر 
 e& المؤسسية لـ

االستثمار
التابعة  الشركات 

األخرى

لجنة إدارة المخاطر
لجنة فرعية تابعة لمجلس اإلدارة لتوجيه أنشــطة إدارة المخاطر واإلشــراف عليها

لجنة إدارة المخاطر المؤسســية للمجموعة
 برئاســة الرئيــس التنفيذي للمجموعة وعضوية المديريــن التنفيذيين للمجموعة 

ورؤســاء لجان إدارة المخاطر المؤسســية في المجموعة.

 يتوىل الرئيس التنفيذي لكل شــركة / قطاع رئاســة لجنة إدارة المخاطر المؤسســية الخاصة بشــركته/قطاعه، 
ويحضر اجتماعاتها المديرون التنفيذيون ومرؤوســوهم المباشــرون اآلخرون.

منتديات الحوكمة عىل المســتوى التشــغيلي أو اللجان التوجيهية إلدارة المخاطر

نموذج خطوط الدفاع 
e& الثالثــة الخاص بـ

نموذج خطوط الدفاع 
e& الثالثة الخاص بـ حوكمــة وهيكلة إدارة المخاطر

الهيئــة اإلداريــة - مجلس اإلدارة ولجانه الفرعية 
التي تتحمل المســؤولية اإلشــرافية عن أنشطة إدارة المخاطر

الخط األول

 إدارة المخاطر - 
الجهات المسؤولة عنه

الوظائف التي:

تكون مســؤولة عن المخاطر وعن إدارتها	 
تنفذ اســتراتيجيات االستجابة	 
تقــوم بمراقبة المخاطر واإلبالغ عنها 	 

بانتظام

العمل وفقــا للمعايير الدولية المقررة 	 
ذات الصلة

إبالغ مســتويات اإلدارة العليا المناسبة 	 
القادرة عىل تنفيذ واجباتها بشــكل 

مستقل

 امتالك قناة تواصل نشــطة وفعالة 	 
مع الهيئة اإلدارية

تنفــذ وتطبــق إطار عمل إدارة المخاطر، وتعزز 
ثقافة الوعــي بالمخاطر، وتوفر الدعم لإلدارة 

وتتعامل مع الشــؤون المتعلقة بالمخاطر. 
وهــي أيضا تضمن امتالك اإلدارة لألدوات 

والمعلومــات الالزمة إلدارة المخاطر.

 إدارة المخاطر المؤسســية - 
جهة تنســيق إدارة المخاطر

 التدقيق الداخلي - 
المستقل الضمان 

الخط الثالثالخط الثاني

ق الخارجي
التدقي

نظرة عامـــة l المراجعة االستراتيجية l المراجعة التشغيلية l الحوكمة l البيـانـــات المـاليـــة المـوحـدة
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 إدارة 
المخـاطـر )تتمــة(

منهج إدارتهاكيفية تأثيرها عىل المجموعةالمخاطر

التهديدات 
الجيوسياسية

 يمثل التهديد المستمر لالضطرابات الجيوسياسية 
تحديًا دائمًا.

تــدار مــن خالل االســتفادة من الخبــرة والمعرفة المحليــة للتصدي 
لهــذه التحديــات، حيــث تتم إدارة أمــن الموظفيــن المحليين 

بصورة اســتباقية.

االقتصاد الكلي 
العالمي

تمثل التغييرات المستمرة في الظروف االقتصادية تحديًا 
في عدد من األسواق. كما أثرت الزيادات في أسعار الفائدة 

 سلبًا عىل الشركات التابعة الدولية ماليًا وزادت تكلفة 
خدمة الديون.

تراعى العوامل االقتصادية المتقلبة أثناء عمليات وضع الخطط 
السنوية وتأثير االفتراضات الرئيسية المقدمة في الموازنة. 

عالوة عىل ذلك، نظرًا لمســتوى المخاطر المرتفع بشــكل عام 
المرتبــط بالمناطــق الجغرافية التي نعمــل فيها، يتم التحليل الدوري 

ألوضــاع الســوق في إطار عمليــة التنبؤ ويتم تعديل االفتراضات 
عند اللزوم.

مخاطر سعر صرف 
العمالت األجنبية

تتعرض المجموعة لتقلبات سعر صرف العمالت األجنبية 
في بعض الدول التي تعمل بها. وقد تؤثر هذه التقلبات 

بشكل خاص عىل النتائج المجمعة والقيمة اإلجمالية 
الستثمار الشركة في عملياتها الخارجية.

تتــوىل اإلدارة المالية بالمجموعة مســؤولية وضع السياســات 
واإلجــراءات واألدوات الالزمــة لمتابعة هــذه المخاطر وإدارتها. 

كمــا يتم التحليل المســتمر الســتراتيجيات التخفيــف من المخاطر 
الحاليــة والمســتقبلية مــن قبل لجان الحوكمــة ذات الصلة، حيث 
تتــم مناقشــة األســاليب المبتكرة الحتواء المخاطــر التي تتعرض 

المجموعة. لها 

منهج إدارتهاكيفية تأثيرها عىل المجموعةالمخاطر

المنافسة في تقديم 
التكنولوجيا المبتكرة 

من قبل مشغلي 
الخدمات غير التقليدية 

OTT والالعبين في 
المجال التكنولوجي

تعتبر من أحد التهديدات الشائعة في قطاع االتصاالت والتي 
تؤثر عىل إيرادات الخدمة الصوتية للهاتف المتحرك في عدد من 

أسواق الهواتف المتحركة األكثر تطورًا. كما تؤدي زيادة استخدام 
تطبيقات االتصال بتقنية الصوت عبر بروتوكول اإلنترنت إىل تبديد 

إيرادات مشغلي االتصاالت التقليديين.

يراعــى وضــع العديــد من االســتراتيجيات التجاريــة لمواجهــة تهديدات الخدمات 
غيــر التقليديــة وتنفيذهــا بمعرفــة فــرق العمــل التجاريــة المعنية في كافة 

الشركات التشــغيلية.

يتضمن ذلك التركيز عىل تحويل قاعدة عمالء عقود الباقات مسبقة الدفع لدينا إىل 
عقود دفع آجل وإضافة خدمات ذات قيمة مضافة لهذه العقود.

التنافس في األسعار 
مع مشغلي االتصاالت

تتسم األسواق التي تعمل بها المجموعة بارتفاع مستوى 
المنافسة الحالية أو الجديدة وضغوط األسعار وتقارب السوق 

والمنتج وتخلي العمالء عن الخدمة.

تقوم المجموعة بتحليل ومتابعة االتجاهات في هذه األســواق واالســتثمار في 
شــبكاتها ومنتجاتهــا وعــروض خدماتها للتمكن من التنافــس بفعالية. كما يمثل 

تزايــد المنتجــات والخدمات الرقمية وتطورها وســيلة أخرى إلدارة التهديدات 
المتنوعة. التنافسية 

التحديات والشكوك 
التنظيمية

نظرًا لعمل &e في مختلف األسواق النامية، تواجه المجموعة 
تحديات تنظيمية وقانونية مستمرة. وقد تقوم الحكومات 

واألجهزة الرقابية بتغيير السياسات الحالية أو وضع سياسات 
جديدة قد تؤثر تأثيرًا كبيرًا عىل عمل المجموعة وأدائها المالي.

تواصل المجموعة العمل بشكل استباقي عىل اتخاذ مواقف رسمية في عدد 
من مجاالت السياسة التي تؤثر عىل صناعة االتصاالت وتهدف إىل دعم الجهات 

التنظيمية في األسواق التي نعمل فيها التخاذ أفضل القرارات الممكنة مع مراعاة 
مصالح العمالء.

تدار هذه التحديات بمعرفة اإلدارات التنظيمية في الشركات العاملة بجانب الدعم 
المقدم من الفرق التنظيمية في المجموعة.

تــؤدي وظيفــة إدارة المخاطر المؤسســية في المجموعة دورًا محوريًا في 
ضمان مرونة خططنا االســتراتيجية وعملياتنا، بما في ذلك عىل ســبيل 

المثال ال الحصر، األنشــطة التالية:

فحــص بيئة األعمال بشــكل دوري للتأكــد من امتالكنا لرؤية محدثة 	 
للمخاطر الرئيســية التي قد تؤثر علينا عىل المســتوى الكلي، وتقديم 

هذه اآلراء إىل اإلدارة بشــكل دوري من خالل نقاط المشــاركة المختلفة، 
بمــا فــي ذلك من خالل رفع التقارير إىل لجان إدارة المخاطر المؤسســية.

مراقبــة أوضاع المخاطر لدينــا ومقارنتها بحدود تقبل المخاطر 	 
المعتمدة عىل المســتوى الموحد المجموعة لتحديد المســارات 

الممكنــة لإلجراءات التصحيحية.
المشــاركة مع الكــوادر المهنية وموظفي وفرق إدارة المخاطر 	 

المؤسســية في العديد من الكيانات العاملة والشــركات الدولية 
التابعــة للمجموعة، وتزويدهم باألدوات والتدريب المناســبين، ودعمهم 

من أجل تحقيق أهدافهم ورفع المســتوى باســتمرار من حيث جودة 
ممارســات إدارة المخاطر عىل مســتوى المجموعة.

تشكيل المســتقبل – #المستحيل_ممكن
لقــد بدأنــا جهودًا لمراجعة إطار عمل إدارة المخاطر المؤسســية اســتجابًة 

للتعليقــات التــي تلقاهــا عدد مــن الجهات المعنيــة الداخليين بمرور الوقت. 
ومــن األمثلــة عــىل المجاالت التــي نتناولها حاليًا إيالء المزيــد من التركيز 
لتحديــد وإدارة المخاطــر الناشــئة، والنظر في الفــرص )األعمال الجديدة( 
التــي قــد تكون مرتبطــة بالمخاطر كآلية لتحديد أولويات مســارات عمل 

معينــة وتعزيــز الصلــة بيــن المخاطر المتبقية وحــدود تقبل المخاطر 
المســتهدفة للمجموعة. وتهدف هذه التحســينات إىل تبســيط إدارة 

المخاطــر، وجعلهــا أكثــر ســهولة وقابلية للفهم بحيــث يمكن اعتمادها 
كأداة مــن قبل وحدات العمل.

كذلــك شــرعت المجموعة في تنفيذ خطة إلعــادة التفكير في ما تعنيه 
الضوابــط والضمانــات للمجموعة لتعزيز إشــرافنا عىل المخاطر وتخصيص 

مــوارد الضمان لدينا بشــكل أفضل. حيث يجــب علينا توحيد وتحديد 
األدوار والمســؤوليات لخطي الدفاع األول والثاني بوضوح بهدف تحســين 

مســتوى وجــودة الضمان المقــدم إىل إدارتنا التنفيذية ومجلس اإلدارة 
عىل مســتوى المجاالت الرئيســية للمخاطر التي تتعرض لها المجموعة. 
وتشــمل جهودنــا إعادة التفكير في منهجيتنــا الخاصة بمفهوم الضمان 
المشــترك، والجمــع بين العديد من مقدمــي خدمات الضمان الداخليين 

فــي إطار فهم متســق لبيئة المخاطر والرقابــة وإطار عمل واحد للتخطيط 
والتنفيذ واإلبالغ عن أنشــطة الضمان.

الرئيسية المخاطر 
وفقًا لعملية إدارة المخاطر في &e، نقوم باستمرار بفحص وتقييم ومراقبة 

المخاطر وبيئة الرقابة في المجموعة، وبالتالي نسعى بشكل استباقي 
لتقليل التعرض للمخاطر إىل مستويات مقبولة. وتماشيًا مع هذه العملية، 

يلخص الجدول التالي عددًا من المخاطر الرئيسية التي تواجهنا ويصف 
المنهج عالي المستوى إلدارة هذه المخاطر. ويتم تصنيف المخاطر 

الرئيسية وفقًا لمستوى التأثير والسيطرة الذي يمكننا ممارسته في 
المخاطر النظامية واالستراتيجية والتشغيلية، حيث إن المخاطر النظامية 

ال يمكننا التحكم فيها سوى بشكل محدود، بينما المخاطر التشغيلية هي 
التي ينبغي وضع سياسات وإجراءات مفصلة لمواجهتها.

النظامية المخاطر 

االستراتيجية المخاطر 

التشغيلية المخاطر 
منهج إدارتهاكيفية تأثيرها عىل المجموعةالمخاطر

يعتبر تهديد الهجمات السيبرانية الخارجية في جميع شبكات اتصاالت والبنية األمن السيبراني
التحتية لتكنولوجيا المعلومات تهديدًا دائمًا.

تعمل فرق أمن الشبكة وتكنولوجيا المعلومات بشكل استباقي عىل متابعة 
األنشطة التي تتم عىل الشبكات لتحديد مخاطر األمن السيبراني المحتملة 

والحد منها والكشف عن اختراقات خصوصية البيانات.

كما قمنا بتعزيز برنامج إدارة مخاطر األمن السيبراني من خالل مراجعة 
الضوابط ومؤشرات األداء الرئيسية.

استمرارية 
الخدمة وجودتها

الحفاظ عىل استمرارية الشبكة في كافة الشركات التشغيلية من أهم 
األمور التي تمكن المجموعة من مواصلة تحقيق النجاح. وتواجه المجموعة 

تهديدات اضطراب البنية التحتية للشبكة، أو تعطلها أو فقدانها أو تلفها 
بسبب األحداث الطبيعية أو األحداث األخرى الخارجة عن السيطرة.

قامت المجموعة بتعيين فرق متخصصة لضمان استمرارية األعمال في جميع 
الشركات العاملة، حيث تتوىل مسؤولية وضع خطط استمرارية األعمال 

واختبارها واتخاذ اإلجراءات المناسبة إلدارة األزمة. وتم إصدار وثائق تأمينية 
لتغطية أضرار البنية التحتية.

خصوصية 
البيانات 

وحمايتها

مع صدور قانون حماية البيانات في دولة اإلمارات العربية المتحدة، أصبح 
هناك تدقيق متزايد عىل الطريقة التي تجمع بها الشركات أصول البيانات 

المختلفة وتخزنها وتستخدمها.
قد يؤدي عدم التأكد من استخدام البيانات الشخصية وبيانات العمالء بشكل 

أخالقية فقط إىل اتخاذ إجراءات قانونية وعقوبات مالية وإلحاق ضرر كبير 
بسمعة المجموعة.

تولي المجموعة خصوصية البيانات اهتمامًا كبيرًا حيث نقوم بالتأكد من 
قدرتنا عىل النجاح في توفير أعىل المعايير التي ال يشترطها القانون، ولكن 

يتوقعها عمالؤنا منا.
خالل العام 2022، شكلت المجموعة فريق عمل إلجراء تقييم للثغرات فيما 

يخص القانون الجديد وتنفيذ عملية المواءمة الالزمة لعملياتنا الداخلية 
لضمان تحقيق االمتثال بشكل كامل.

المخاطر 
المتعلقة 

باألطراف األخرى

تتعرض المجموعة لبعض المخاطر عند التعاقد مع أطراف أخرى حسب 
طبيعة العالقة أو المنتجات والخدمات التي يتم توفيرها.

تشمل مجاالت المخاطر المحتملة عىل سبيل المثال ال الحصر ما يلي: أ( فشل 
استمرارية األعمال في الحاالت التي يكون فيها االعتماد عىل أطراف أخرى في 

العمليات الحرجة؛ ب( المخاطر القانونية بسبب عدم االمتثال للقوانين واللوائح؛ 
أو ج( الثغرات األمنية وفقدان البيانات نتيجة لبيئات التحكم دون المستوى 
عند الوصول إىل البيانات وإدارتها من قبل أطراف أخرى نيابة عن المجموعة.

خالل العام 2022، قامت المجموعة باعتماد سياسة جديدة إلدارة المخاطر 
المتعلقة باألطراف الخارجية، والتي تنص عىل المبادئ والمتطلبات الرئيسية 
إلدارة جميع المخاطر المرتبطة بإشراك األطراف األخرى بشكل كلي وشامل.

يتــم تنفيذ السياســة من خــالل اعتماد منصة مركزيــة لتطبيق إجراءات 
العنايــة الواجبــة عــىل الموردين والتي ســتدعم متطلبات إدارة مخاطر 

البائعين في المســتقبل.

يغطي نطاق السياسة جميع الشركات التابعة المملوكة والمسيطر عليها 
بالكامل من قبل المجموعة.

الدعاوى 
القضائية

عىل غرار باقي الشركات، تتعرض المجموعة لمخاطر رفع المنافسين والعمالء 
والهيئات التنظيمية واألطراف األخرى لدعاوى قضائية ضدها، وهو ما يؤثر 

عىل األداء المالي للمجموعة وسمعتها.
يتابع المستشارون القانونيون في كل شركة ويديرون هذه الدعاوى بفعالية. 
كما يقدم الفريق القانوني بالمجموعة الدعم المستمر للشركات عند الحاجة.

المخاطر المالية 
األخرى

تتعرض أصول والتزامات المجموعة المالية إىل تهديدات مالية إضافية مثل 
مخاطر أسعار الفائدة والسيولة واالئتمان.

لالطالع عىل تفاصيل أوسع حول إدارة المخاطر المالية، يرجى الرجوع إىل 
قسم “األدوات المالية” من التقرير السنوي للعام 2022.
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 مواردنا 
البشرية 

نؤمن في &e بأن األفراد هم محور 
نجاحنا، وهذا ما جعلنا نولي مواردنا 

البشرية جل اهتمامنا بهدف توجيهها 
نحو تحقيق التقدم االستراتيجي المنشود 
للمجموعة وتعزيز أدائها المالي من خالل 
نشر ثقافة موجهة نحو تحقيق األهداف 

بمشاركة طواقم عملنا المتنوعة في 
خبراتها والمزودة بكافة الكفاءات الالزمة 

لمجموعتنا عىل اختالف مستوياتها. 

أبرز إنجازات مواردنا البشــرية في عام 2022

%52
التوطين

األعىل في تاريخ الشــركة للعام الثاني عىل التوالي

%3
معــدل ترك الوظائف الطوعي

األدنى عىل اإلطالق

%25
التنوع بين الجنســين

األعىل في تاريخ الشــركة للعام الثاني عىل التوالي

%11
الزيــادة في الروح المعنوية 

اإليجابية
االســتبيان السنوي السريع آلراء الموظفين

%25
التنقــل الداخلي بين الوظائف

األعىل عىل اإلطالق

188
 خريجــًا انضموا إىل برنامجنا 

للذكاء االصطناعي
ارتفع عدد الخريجين بنســبة 440% مقارنًة بعام 2019

%84
 الزيــادة في عدد الموظفين 

من الجيل »زد«
ارتفــع معــدل الموظفين الذين تقل أعمارهم عن 25 

عامــًا مــن 0.4% في عام 2020 إىل 4.6% في عام 2022

%100
 موظفون بدالء ضمن 
المستويات )0( و)1( و)2(

ومضاعفــة جهودنــا الســتقطاب أفضل المواهب واالحتفاظ بها بمــا يتيح لنا تحقيق رؤية فيهــا حاليــًا. ولتحقيــق اســتراتيجيتنا هذه، كان ال بد لنا من إعادة ابتكار نموذجنا التشــغيلي الرقميــة الجديــدة وتحقيــق نمو مطرد مع تعزيز موقعها الريادي في األســواق الموجودة انطلقت &e في مســيرة تحول طويلة األمد، ســاعيًة نحو إدخال التنويع عىل أعمالها مواهٌب تدعم نموذجنا التشــغيلي الجديد
مجموعتنــا عىل النحو األمثل. 

وكان لتطوير نموذج تشــغيلي جديد دورًا حاســمًا في ضمان توجيه خطانا نحو المســار الصحيح وتعزيز قدراتنا المطلوبة 
لتحقيــق اســتراتيجيتنا الجديــدة. وترتكز أعمالنــا اليوم إىل هيكليٍة تمنحنا المرونة الكافيــة لمواجهة التحوالت والتحديات 

واســتثمار الفــرص التي تبرز أمامنا عــىل الصعيدين المحلي والخارجي.

وحتى تتاح لنا فرصة تطبيق نموذجنا التشــغيلي الجديد في بيئة تشــهد تطورات متســارعة، بذلنا قصارى جهودنا لنضمن 
ايجــاد المواهــب المناســبة لــكل منصــب بما يدعم أولويات العمل الدائمة التطور والتغيــر. وبفضل ما نضعه من خطط 

اســتراتيجية للقــوى العاملــة، نتمكــن في &e من تحديــد احتياجاتنا من المواهب المطلوبة لتحقيق أهدافنا االســتراتيجية في 
المســتقبل. كما ترســم المجموعة أيضًا اســتراتيجيتها الخاصة باألفراد والتي تتيح لها فرصة اســتقطاب شــريحة متنوعة من 

المواهــب والتقنيات ونماذج التوظيــف الكفيلة ببلوغ أهدافها. 

وشــرعنا خالل هذا العام في تنفيذ الخطة االســتراتيجية للقوى العاملة التي ُرفع عنها الســتار في العام الحالي وتمتد 
لثــالث ســنوات، وذلــك بهــدف دفع عجلــة نمو األعمال وخفض التكاليف. كما حرصنا عىل إنشــاء نظام حوافز مالئم لتنفيذ 

اســتراتيجيتنا عبــر تصميــم برامــج تعويضــات مجزية ومحفزة تتناغم مع النموذج التشــغيلي الجديد من جهة، وتوفر من جهة 
أخرى هيكلية تعويضات تنافســية قادرة عىل اســتقطاب أهم المواهب المتخصصة وأكثرها كفاءة.

توجيه دفــة التفكير نحو العالمية
بينما تمضي &e قدمًا في مســيرة تحولها نحو مجموعة متخصصة في التكنولوجيا واالســتثمار، تشــهد هيكليتها 

التنظيميــة فــي الوقــت ذاتــه تغييرًا جذريــًا تتحول عبره من كيان إقليمي إىل كيان دولي ذي بصمة عالمية. وتســعى المجموعة 
للحصول عىل حصة أكبر في الســوق من خالل عمليات االســتحواذ، األمر الذي من شــأنه أن يوســع نطاق أعمالها ويزيد من 

مســتوى تطورهــا ويتطلــب عددًا أكبر من القوى العاملــة مع تخصصات أكثر تنوعًا.

وقــد نجحــت هــذه العمليــة فــي إحداث نقلة نوعية في طريقــة التفكير التي باتت ُتعنى بتحقيق النمــو وتولي المزيد من التركيز 
للمرونة وحب االستكشــاف، وهو شــرط أساســي لتطوير نموذج أعمال يقودنا نحو المســتقبل. كما تشــهد مجموعتنا شراكة 
تنظيمية تمتد عىل مســتوى المؤسســة، وتتبنى طريقة تفكير ُتعنى بتوطيد الشــراكات وتوســيع نطاق التآزر عبر المجموعة.

فالمســتقبل ســيكون قائمًا عىل التحوالت وســيتطلب بذل جهود مضاعفة عىل صعيد »األداء والتحول«، مع تخصيص 
الوقت الكافي والطاقة والموارد المطلوبة لكل منهما بشــكل منصف. أما بالنســبة لقائمة أولويات &e المســتقبلية، فهي 

تتمحور بشــكل رئيســي حول التحول الرقمي من خالل مواكبة أحدث التقنيات المتقدمة.

وحتــى تكتمــل رحلــة تحولهــا عىل أمثل وجه، ستشــهد قيم &e أيضًا نقلة نوعية لتضم مجموعة جديدة من القيم والســلوك 
والممارســات. فقــد نجحــت المجموعــة في عام 2022 في تغيير إطار عمل الكفــاءات المرتبط بإدارة األداء وخطة التعاقب 

الوظيفي وجذب المواهب.

وســرعان ما تم تطوير كفاءات جديدة بغرض إعادة تصور الســلوكيات المتوقعة من المواهب حاليًا ومســتقباًل وإعادة 
رســم مالمحها. وشــملت عملية التطوير هذه تحديد الســلوكيات األساســية والقيادية المتمحورة حول المشــاركة واإللهام 

 .e& والتطــور والتكيــف واإلنجاز والنمو بما ينســجم مع مبادئ

ومهدت هذه الخطوة الطريق أمام اكتســاب لغة المواهب العالمية التي توفر مقاييس بالغة األهمية ومؤشــرات رئيســية 
الســتقطاب المواهــب والتنقــل داخــل المجموعة وتخطيط التعاقب الوظيفــي وإدارة األداء والتعلم والتطوير والريادة أو 

تنمية المواهب. 

وهــذا التحــول ســيترك أثــرًا يتجــىل بأشــكال مختلفة عبر المجموعــة. فهو يحدد أواًل وقبل كل شــيء المقاييس التي 
تعتمدهــا &e فــي تعريــف معنــى الكفــاءات واإلمكانــات، ما يتيح لها فرصــة إجراء مقارنة بين أهــم القطاعات والصناعات 

وعبــر مختلــف المناطــق الجغرافيــة. ومــن ناحية أخرى، سيســاهم هــذا األثر في تبني ثقافة جديــدة من التوقعات ذات 
الصلــة بأســاليب العمــل والمواقــف وطرق التفكيــر و»كيف« يواصل األفراد إكمال المهــام المكلفين بهــا وتحقيق أهدافها 

ويمدون يد المســاعدة لآلخرين. 

وفــي الوقــت ذاتــه، ُيعــاد تصميــم إدارة األداء من األلف إىل الياء. وهذا يرتبط ارتباطًا وثيقــًا بكفاءات مجموعتنا مع إعطاء 
المزيــد مــن األولوية للوضوح واإلنصاف والبســاطة والمشــاركة في هذا العملية مــن مجموعات المواهب بحيث يرتبط األداء 

بكل من األهداف )ماذا( والســلوك )كيف(.

أخضعنــا آليــة التوظيــف لدينا لعملية تجديد شــاملة نتج عنها مســتويات مرتفعة مــن الفاعلية والكفاءة في تعيين األفراد 
في الوظائف الشــاغرة، وتضمنت اإلجراءات الرئيســية للعملية تقليل عدد الموافقات والوثائق المطلوبة، وأيضًا تبســيط 

عمليــة اتخاذ القرارات وتعزيز المرونة.

كمــا تضمنــت جهودنــا لتحســين تجربة الموظفين إطالق منصة )HR Connect( التفاعلية عبــر اإلنترنت المصممة لتزويد 
موظفينــا بأحــدث األخبــار والمســتجدات والفعاليات إلبقائهم عىل اطالع دائم. إضافًة إىل ذلــك، أجرينا مجموعة من التحديثات 

عــىل عمليــة التدريــب األولــي للموظفين لضمــان تعريف الموظفين الجدد بثقافة مجموعتنــا وهيكلها وكل ما يحتاجون إىل 
معرفته ليشــعروا باالســتقرار خالل أسابيع عملهم األوىل.

نظرة عامـــة l المراجعة االستراتيجية l المراجعة التشغيلية l الحوكمة l البيـانـــات المـاليـــة المـوحـدة
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 مواردنا 
)تتمة( البشرية 

عــام من اإلنجازات المتميزة 
شــهد هــذا العــام تصــدر مجموعتنــا تصنيــف قائمة فوربس العالمية لـ »أفضل الشــركات للعمل بهــا« للمرة األوىل في تاريخها. وقد احتلت المجموعة المرتبة األوىل بين شــركات التكنولوجيا 

من الشــرق األوســط، وكانت واحدة من أربع شــركات مقرها اإلمارات العربية المتحدة مدرجة في القائمة.

في عام 2022، رفعت مجموعتنا الســتار عن النموذج التشــغيلي الجديد والهيكل التنظيمي المطور وحصدت أثرًا فوريًا، بما يتماشــى مع اســتراتيجيتنا الجديدة. فقد خفض النموذج 
التشــغيلي من مســتوى التعقيد، وأصبح لدينا ســبعة مســتويات للموظفين بداًل من تســعة، والفضل يعود إىل عملية التقييم التي شــملت ما يزيد عىل 2,500 وظيفة فضاًل عن تعديل أكثر 

مــن 1,200 وظيفة وإنشــاء أكثر مــن 300 وظيفة جديدة في المجموعة. 

وواصلنا خالل العام تركيزنا عىل التنوع والمســاواة والشــمول، إذ بلغ مســتوى التنوع بين الجنســين أعىل مســتوى له عىل اإلطالق بنســبة 25%. كما تجاوزت نســبة توطين الموظفين 
اإلماراتيين نســبة 52% بحلول نهاية العام، مما يدل عىل التزامنا باســتقطاب المواهب والكفاءات من المواطنين اإلماراتيين وتطويرها واالحتفاظ بها وإشــراكها ضمن مختلف مســتويات 
المجموعــة. شــاركنا أيضــًا فــي مبــادرة مجلــس تنافســية الكوادر اإلماراتية )نافس( بهدف توفيــر أكثر من 500 وظيفة لمواطني الدولة ضمن المجموعة في غضون الخمس ســنوات القادمة، 

وستشــمل التعيينات مختلف أقســام الشــركة مثل المبيعات وخدمة العمالء والتكنولوجيا وتقنية المعلومات.

ونجحنــا خــالل عــام 2022 فــي توظيــف 151 مواطنًا إماراتيــًا وتقديم التدريب األولي لهم في إطار مبادرة »نافس«، لنتخطى بذلك مســتهدفنا للدفعة األوىل 
مــن خطــة التوظيــف المتمثــل بتوفيــر 100 وظيفة للمواطنين. كمــا وقعنا مذكرة تفاهم لتوظيف مواطني الدولة في المناطــق النائية مثل الظفرة، وتم 

بموجبهــا تعييــن 43 مواطنــًا فــي وظائــف متنوعــة بمراكز االتصال في إطار برنامج »نافس« للعمل عن بعد بشــكل كامل. وعالوة عىل ذلك، واصلت 
مجموعتنــا تســجيل نمــو مطــرد فيمــا يتعلق بالنســبة المئويــة للموظفين لدينا من الجيل »زد« إذ بلغت 5% من إجمالي القــوى العاملة لدينا في هذا العام. 

وأجرينــا عمليــة تجديــد شــاملة إلطــار عمل المكافــآت الخاص بنا لهذا العام، وقمنا بتحديث جداول األجور بناًء عىل حركة الســوق وكذلك خطط الحوافز 
قصيرة وطويلة األجل لضمان قدرتنا التنافســية عىل جذب أفضل المواهب. ويســعدنا اليوم أن نقدم مزايا مســتمرة لجميع الموظفين للمرة األوىل في 

تاريــخ المجموعــة، وذلــك بغض النظر عن الجنس أو الحالة االجتماعية أو مدة شــغل المنصب. 

وقــد شــهدت المجموعــة هذا العام أدنى معدل للتــرك الطوعي للوظائف بواقع 3% فقط.

قــوى عاملة محفزة ومنتجة
بغرض تشــجيع ثقافة التطوير المســتمر القائم عىل تقصي اآلراء والمالحظات عىل نحٍو متواصل، عززنا آلية تقديم المالحظات الربع ســنوية لهذا العام 

وطبقنــا برنامــج تحســين األداء لتحديــد الموظفيــن من ذوي األداء الضعيف وإرشــادهم وإدارة أدائهم. كما أطلقنا أيضًا نمــوذج التفكير التصميمي إلعادة 
تصميم إطار إدارة األداء. 

وواصلنا نهج االســتماع »الدائم آلراء الموظفين« وأجرينا اســتطالعات مشــاركة الموظفين في نهاية كل ربع، والتي قد بدأناها منذ الربع الرابع من العام 
2021. وأتاح لنا ذلك فرصة تحديد المشــكالت واتخاذ اإلجراءات بســرعة، ســواء من خالل ثقافة التواصل الدائم أو الحصول عىل المالحظات وتقصي 

اآلراء بشــكل مســتمر. وشــهدنا خالل هذا العام قفزة بنســبة 11% في الروح المعنوية اإليجابية لدى موظفينا.

نبنــي القدرات لنحصد النجاح
بالتزامن مع تنفيذ النموذج التشــغيلي الجديد الخاص بمجموعتنا، حرصنا أشــد الحصر عىل ضمان توفر المواهب المناســبة عبر مختلف مســتويات العمل 
في المجموعة. ولتحقيق غايتنا هذه، أطلقنا سياســة التنقل الداخلي الجديدة في شــهر يناير. وأســفرت هذه السياســة عن ملء الوظائف الشــاغرة لدينا 

بنســبة 25% خالل عام واحد، وهي أعىل نســبة ُتســجل في تاريخ المجموعة. 

وعــالوة عــىل ذلــك، مضينــا قدمــًا في تطوير وتنفيذ خطة التعاقب الوظيفي والتي شــملت 252 من المهام المنفذة داخــل المجموعة. وبحلول نهاية العام، 
تــم تحديــد موظفيــن بــدالء مؤقتيــن لجميع الوظائف العائدة للمســتويين )0( و)1(، باإلضافة إىل تحديد 91 موظفًا بدياًل لمناصب المســتوى )2(. وأطلقنا 

أيضــًا إطــار عمــل تطويــر الموظفين البدالء وإطــار عمل الكفاءات بهدف رفد عملية تخطيط التعاقــب الوظيفي عىل النحو األمثل. 

وكان لدعــم تجربــة التعلــم نصيــب وافــر من تركيزنا، حيث أطلقنــا منصة تجربة التعلم المدعومة بالذكاء االصطناعي »اقــرأ«، والتي طبقناها في بعض 
شــركاتنا الدولية، منها »شــركة االتصاالت الباكســتانية المحدودة« بأفغانســتان و»اتصاالت مصر من &e« بمصر، وبلغت عدد ســاعات التعلم عبر المنصة 

269,072 ساعة.

وحتــى نتمكــن مــن قيــادة رايــة تطويــر قادتنا الحاليين والمســتقبليين، رفعنا الســتار عــن برنامج تطوير القيــادة التنظيمية للمجموعة تحت اســم )جولد( 
فــي عــام 2022. ولعــل أهــم مــا يميــز هــذا البرنامج الممتد عىل مدار 12 شــهرًا هو تقديمه لدورات التدريب باالشــتراك مع أفضل المؤسســات األكاديمية 

العالميــة، نذكــر منهــا »كورنيــل« و»معهــد ماساتشوســتس للتكنولوجيــا« و»وارتون« باإلضافــة إىل كلية كولومبيا إلدارة األعمــال. وبلغ عدد خريجي 
الدفعــة األوىل 105 مشــتركًا تــم اختيارهــم بعنايــة، ومــن المتوقــع أن تشــمل الدفعة الثانية مــن برنامج تطوير القيــادة التنظيمية 46 مشــتركًا تم اختيارهم 

من جميع شــركاتنا التشــغيلية.

كمــا تصــدرت أنشــطة تطويــر المهــارات المطلوبة في المســتقبل لدى قادة الغد قائمة أولوياتنا. وجاء برنامج خريجي الــذكاء االصطناعي المتقدم المزود 
بمزايا تنافســية عالية ليضمن توفير مصدر زاخر بالمواهب في المجموعة من خالل تدريب قادة المســتقبل لدينا. وشــهدنا ها العام تخرج 188 طالبًا في 

برنامجنــا لخريجــي الــذكاء االصطناعي، وهو ما يمثل زيادة بنســبة 440% في عــدد الخريجين مقارنًة بعام 2019.

تطوير اســتراتيجية مواردنا البشــرية للعام 2023
بينما نتطلع إىل العام المقبل، ســتواصل مبادرات تنمية الموارد البشــرية خالل العام المقبل دعم التقدم االســتراتيجي عبر المجموعة وتشــجيع تحول 

المجموعة من شــركة اتصاالت إىل مجموعة عالمية رائدة في مجال التكنولوجيا واالســتثمار. وســنعطي األولية في جدول أعمالنا إىل دعم التحول 
الشــامل للثقافــة التنظيميــة عىل مســتوى المجموعة وتقديم أفضــل قيمة مضافة لموظفينا وإعادة تأهيــل الموظفين واالرتقاء بمهاراتهم إلعدادهم 

:e& لمتطلبــات القــوى العاملــة المســتقبلية، فضــاًل عن تجديد إطار إدارة األداء لدينــا. ونضمن من خالل هذه الجهود أن تصبح
 

»حاضنــة جاذبة للمواهب« قادرة عىل اســتقطاب أفضــل المواهب والكفاءات وتحتفظ بها	 
»أفضــل مــكان للعمــل« يوفــر تجربــة موظفيــن قائمــة عــىل مبــدأ »الموظف أولوية« للقــوى العاملــة المنتجة في بيئة تشــهد مشــاركًة مرتفعة من 	 

قبــل الموظفين 
»بيئة عمل زاخرة بالمهارات الالزمة للمســتقبل الرقمي« من خالل توفير موارد بشــرية عالية األداء قادرة عىل تلبية متطلبات العمل في المســتقبل	 
مركــز »التميــز الوظيفــي« لتقديم تجربة موارد بشــرية تلبي أفضل المعايير العالمية وتعزيــز التعاون عبر المجموعة 	 

 التوطيــن 
)موظفــون بــدوام كامل(

 التنــوع بيــن الجنســين 
)موظفــات بــدوام كامل(

»زد«   الجيل 
)موظفــون بــدوام كامل(
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 100% مــن موظفينــا من الجيل »زد« هم 

مــن المواطنين اإلماراتيين
يشير الجيل »زد« إىل األشخاص المولودين بين منتصف 

وأواخر التسعينيات وأوائل العقد األول من القرن الحادي 
والعشرين وتتراوح أعمارهم حاليًا بين 25 عامًا وأقل.
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 نهجنا االســتراتيجي في إدارة الموارد البشــرية

رؤية مواردنا البشــرية: ترقية الهيكلية التنظيمية للمجموعة بما يســاهم في نشــر ثقافة صحية مرنة تحفز وتدفع عجلة األداء.
هدف مواردنا البشــرية: التحول إىل شــريك اســتراتيجي يدعم التميز التنظيمي من خالل تطوير أبرز المهارات وفتح األفق أمامها بما يســّرع من وتيرة 

أداء األعمال ويرفع ســقف الطموحات.
اســتراتيجية مواردنا البشــرية: التحول إىل »حاضنة جاذبة للمواهب« و»أفضل مكان للعمل« مع تأســيس مركز »التميز الوظيفي« وإرســاء بيئة عمل 

»زاخــرة بالمهارات المطلوبة في المســتقبل الرقمي«.
مكانة مواردنا البشــرية في المســتقبل: نطمح للحصول عىل تصنيف »أفضل مكان للعمل«.
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تتربع االســتدامة في قلب كل ما تقوم 
به &e من أنشــطة وعمليات، ولطالما 

كانت مبادئ االســتدامة الواضحة بوصلة 
توجهنا طــوال رحلتنا الرامية لتحقيق 

التقدم والتنويع والنمو. وســنظل ملتزمين 
بتأثيرنــا اإليجابي عىل مجتمعاتنا، مع 
الحفاظ أيضًا عىل نجاحنا المســتدام.

كان عــام 2022 اســتثنائيًا، حــددت &e خاللــه إطار عملها الخاص باالســتدامة والعمل 
المناخــي. وبــدأت أوىل الخطوات بتشــكيل اإلدارة العليــا للجنة توجيهية معنية باالســتدامة، 
وشــرعنا فــي إعداد إطار عمل الســتراتيجية االســتدامة الخاصة بالمجموعــة والتي تمتد إىل 

خمــس أعوام مقبلة. 

وسُيســهم إطار العمل في دمج مبدأ االســتدامة بالكامل في كل ما نقوم به من أعمال، 
وتقديــم رؤيــة مســتنيرة تمكننا من قيادة رحلتنا نحو التحــول الرقمي وتقديم أفضل حلول 

االتصال من أجل توفير مســتقبل مســتدام وشامل للجميع. 

بينمــا شــهد عــام 2022 تنظيــم ورش عمــل للموظفين، تناولت موضوعات االســتدامة 
والمســؤولية المجتمعيــة للشــركة والممارســات البيئيــة واالجتماعيــة وحوكمة الشــركات، 

قدمــت اإلدارة العليــا كذلــك إحاطــات وعروضًا تقديميــة عامة ومكثفــة بالتعاون مع 
مجلــس اإلدارة، تناولــت فيهــا المبادرات االســتراتيجية لالســتدامة وجدول أعمال 

االســتدامة الخــاص بالمجموعة.

تعزيز أجندة االســتدامة في المجموعة
أعلنــت &e رســميًا فــي عــام 2022 عن هدفها لتحقيق الحياد المناخي فــي كلمة ألقتها معالي 
مريــم بنــت محمــد المهيري، وزيرة التغير المناخي والبيئة في الدولة، أثناء مشــاركة مجموعة 

2 في شــرم الشــيخ بمصر.  &e في مؤتمر األطراف في اتفاقية األمم المتحدة اإلطارية كوب7

وتعهــدت &e بالتزامهــا بتحقيــق الحياد المناخي عبــر عملياتها في دولة اإلمارات للحد من 
انبعاثــات النطاقيــن 1 و2 بحلــول عــام 2030، عبر التركيز عىل مبادرات رئيســية تعمل للحد من 

انبعاثــات الكربــون لديها من خالل تحســين كفاءة الطاقــة، وتوفير مصادر متجددة للطاقة، 
وتقليــل نفايات ومخلفات الشــبكات، وغيرها من المبادرات. 

وتلتــزم &e بتحقيــق مســتهدف الحياد المناخي، عبــر اتخاذ إجراءات عاجلة إلزالة الكربون 
من عملياتها مع التركيز عىل تحديث شــبكة الهاتف المتحرك، وذلك من خالل نشــر أحدث 

جيل من المعدات الالســلكية الموفرة للطاقة، وزيادة اســتخدام مصادر الطاقة المتجددة، 
وتطبيق مبادرات حيوية الســتبدال مصادر الكربون بمصادر أخرى أكثر اســتدامة.

وتماشــيًا مع هذا االلتزام، ســتدعم &e المبادرة االســتراتيجية للحياد المناخي 2050 لدولة 
اإلمــارات وأهداف التنمية المســتدامة لألمم المتحدة. والتزمــت المجموعة أيضًا بتقديم 

الدعــم الــالزم لمبــادرة الجمعية الدولية لشــبكات الهاتف المتحرك »جي إس إم إيه« بهدف 
تحويــل قطــاع الهاتــف المتحرك بأكمل إىل قطــاع محايد مناخيًا بحلول عام 2050.

أمــا فــي المغــرب، فتعمل اتصاالت المغرب عىل دعم التنمية المســتدامة ودمجها في 
اســتراتيجيتها للنمــو والتــي تركز عىل ثالثة مبادئ، هــي: الكفاءة االقتصادية والعدالة 

االجتماعية والمســؤولية البيئية. 

وفي مصر، ســاهمت اتصاالت من &e في تمكين التكنولوجيا وتشــجيع 
االبتــكار وتقديــم قيمــة مضافة لجميع شــركائها جنبًا إىل جنب مع توفير فرص 

لتحقيق التميز في بيئة تشــهد منافســة عالية، لذا عملت المجموعة عىل 
إطــالق قوافــل طبية متخصصة تهدف من خاللهــا إىل توفير الرعاية العالجية 

والصحيــة لألفــراد. كما تواصل المجموعة رفــد قوافلها الطبية بمزيد من 
التخصصــات والخدمــات الطبية اإلضافية فــي المناطق الريفية مع اتباع نهج 

المعامــالت الالورقية المراعي للبيئة.

تعرضت باكســتان لبعض من أســوأ الكوارث الطبيعية في تاريخها الحديث. 
وُتعّد الشــركات التابعة لشــركة االتصاالت الباكســتانية المحدودة بما فيها 
 )Ubank( شــركة االتصاالت الباكســتانية المحدودة وشركة يوفون ويوبنك
من بين أوائل الشــركات التي اســتجابت لتلك الكوارث عبر نشــر مواردها في 

جميع المناطق المتضررة من الفيضانات. وفي إطار االســتجابة، أعلنت شــركة 
االتصاالت الباكســتانية المحدودة وشــركة يوفون ويوبنك عن تقديم منحة 

بقيمة 1.75 مليار روبية باكســتانية للمســاعدة في أنشــطة اإلغاثة وإعادة 
التأهيــل، في حين وفرت شــركة يوفون االتصــاالت الهاتفية مجانًا في المناطق 

المتضــررة من الفيضانات. 

وتبرعــت اتصاالت أفغانســتان بمبالغ نقديــة لصالح الهالل األحمر األفغاني في 
العاصمــة كابول بهدف دعم األســر المتضــررة من الزلزال في واليات باكتيكا 

وخوســت وباكتيا المتضررة، ووزعت كذلك تبرعات نقدية عىل 200 أســرة متضررة 
مــن الفيضانات المدمرة في منطقة خوشــي بوالية لوجار. 

الجوائز أو التقدير 
حصلــت &e عــىل عدد من الجوائــز والتقديرات المرموقة خالل عام 2022 

لمبادراتها في مجالي المســؤولية االجتماعية للشــركة واالســتدامة. في اإلمارات 
م فريق مبادرة »المليار وجبــة« التابعة لمبادرات محمد  العربيــة المتحــدة، كرَّ

بن راشــد العالمية فريق المســؤولية المجتمعية للشــركة في &e. كما كرمت 
مؤسســة تحقيق أمنية في اإلمارات العربية المتحدة شــركة &e لدعمها في 

تحقيــق رســالتها الرامية إىل تلبيــة أمنيات األطفال ذوي األمراض المزمنة.

حصدت اتصاالت من &e مصر عىل ثالث جوائز متنوعة، شملت جائزة 
المسؤولية المجتمعية للمشروعات األكثر استدامة من مجلة أموال الغد؛ 
وجائزة »الخير« عن المشروعات األكثر استدامة للعام من المجلس العربي 

للمسؤولية المجتمعية تحت رعاية األمانة العامة لجامعة الدول العربية؛ وجائزة 
»المشروع األكثر تأثيرًا للعام« عن مشروع »ممكن« من مؤسسة مصر الخير. 

وفي باكســتان، تلقت شــركة االتصاالت الباكســتانية المحدودة وشركة يوفون 
خطاب شــكر وثناء من ســامينا علوي، الســيدة األوىل في باكستان، تقديرًا 

لجهود الشــركتين في زيادة الوعي بســرطان الثدي في باكســتان.

بيئتنا حماية 
بصفتهــا مجموعــة تكنولوجيــا رائدة، تلتزم اتصاالت من &e بإدارة أثرها 

البيئــي وحمايــة المــوارد الطبيعية، وهــو ما دفعها إىل دعم مبادرة »دبي تبادر« 
لالســتدامة، التي أطلقها ســمو الشــيخ حمدان بن محمد بن راشــد آل مكتوم، 
ولــي عهــد دبي رئيس المجلس التنفيذي، وتهــدف إىل إتاحة المياه المجانية 
واآلمنة والتقليل من اســتخدام عبوات المياه البالســتيكية ذات االســتعمال 

الواحد في المدينة. 

وتواصــل اتصــاالت المغرب تنفيذ مبــادرات متنوعة تهدف إىل الحد من األثر 
البيئــي لعملياتها باســتخدام مصادر الطاقــة المتجددة وتقنيات ذات كفاءة 

عاليــة موفــرة للتكاليــف والطاقة، إضافًة إىل تعزيز التحــول الرقمي في عملياتها. 
عــالوًة عىل ذلك، تشــارك اتصاالت المغرب فــي برنامج التعويض الطوعي 

للكربون الذي أطلقته مؤسســة محمد الســادس لحماية البيئة، وكذلك في 
مشــروع حماية الشــواطئ »شــواطئ نظيفة« التابع للمؤسسة نفسها. 

وبما ينســجم مع اســتراتيجية &e نحو اعتماد حلول الطاقة النظيفة والمتجددة 
باســتخدام أحــدث التقنيــات، تعاونت اتصاالت من &e مصر مع اتصاالت من 

&e اإلمــارات لتحديــد مصادر الغازات الدفيئة واحتســاب االنبعاثات الناجمة عن 
عمليــات &e باإلمــارات العربية المتحدة. وســتوضع خطة في إطار هذه التعاون 
الســتخدام معدات وتقنيات تبريد وقدرات تعلم آلي أكثر كفاءة في اســتهالك 

الطاقة بهدف كســر منحنى الطاقة وتحســين كفاءة اســتهالكها في شبكات 
الشــركة. تتضمن الخطة نشــر الطاقة المتجددة في المواقع عن طريق تركيب 

األلــواح الشمســية واعتماد مصادر طاقة بديلــة منخفضة االنبعاثات، مثل 
 .)off-grid( البطاريات الهجينة في مواقع األنظمة المســتقلة عن الشــبكة

وقد ســاهم النشــر األولي للحلول الهجينة القائمة عىل البطاريات ذات 
المكثفات الفائقة في مواقع األنظمة المســتقلة عن الشــبكة )off-grid( في 

اتصاالت من &e مصر واتصاالت أفغانســتان في خفض اســتهالك وقود الديزل 
بنســبة كبيرة. عالوة عىل ذلك، وقعت اتصاالت من &e مصر اتفاقية شــراء 

طاقة مع شــركة »ســوالريز إيجيبت« لبناء محطة طاقة في الجونة من شــأنها 
تزويــد شــبكة الوصول عبر الهاتــف المحمول الخاصة باتصاالت من &e مصر 

بالطاقــة المتجــددة النظيفة. كما دخلت اتصاالت من &e مصر في شــراكة 
مع شــركة بريق إلنشــاء برنامج متكامل لزيادة الوعي لدى الموظفين بأهمية 

االســتدامة وأدوارهم في حماية البيئة. تم تطوير هذا المشــروع كجزء من 
ركيزة المســؤولية االجتماعية للشــركة ’البيئة وتغير المناخ‘، ويعتمد المشــروع 

عىل محور تركيز الشــركة ’الموظفين المســؤولين‘.

تلتزم شــركة االتصاالت الباكســتانية المحدودة وشــركة يوفون بمواصلة تعزيز 
تعهد باكســتان بالحد من بصمتها الكربونية من أجل توفير مســتقبل أكثر 
مراعــاة للبيئية وأكثر اســتدامة. ولتحقيق ذلــك، تقوم القوى التطوعية من 

الموظفين »رازاكار« التابعة لشــركة االتصاالت الباكســتانية بحمالت تشــجير 
ســنوية في جميع أنحاء الدولة تحت شــعار »نزرع لنمكن العالم من النمو«. وفي 

إطــار موضــوع ’لنتحول إىل اللون األخضر‘ وااللتزام بتحســين التكلفة والعناية 
بالبيئة، أطلقت اتصاالت أفغانســتان مبادرات ’التقليل، إعادة االســتخدام، إعادة 

التدويــر‘ لرفع مســتوى الوعي بين الموظفيــن إزاء الحفاظ عىل الطاقة وتقليل 
استهالك الورق.

مواصلــة التركيــز عىل البيئة في عام 2023
بعــد اإلعــالن عن أهداف مجموعة &e لتحقيــق الحياد المناخي بحلول عام 2030 

2، حدد برنامجنا  فــي مؤتمــر األطراف في اتفاقية األمــم المتحدة اإلطارية كوب7
خارطــة طريــق واضحة للوصول إىل صافي انبعاثــات صفرية وتعزيز مبادراتنا في 

مجال االستدامة. 

ســنعمل أيضًا بشــكل وثيق مع الشــركاء عىل إعادة تدوير األجهزة اإللكترونية 
القديمة للمســاعدة في تعزيز ممارســات اإلدارة المســؤولة للنفايات بين أفراد 

المجتمع وحمايــة البيئة لألجيال القادمة.

تعمــل &e باســتمرار عــىل إدارة أثرها البيئي، وتبذل جهــودًا حثيثة لحماية الموارد 
الطبيعية من خالل االســتثمار االســتراتيجي في الحلول المســتدامة والمبتكرة. 

فعىل مدى العقد الماضي، اســتثمرت &e اســتراتيجيًا في البنية التحتية لأللياف 
الضوئيــة التــي تفوق مزاياها التقنية والبيئية مزايا الشــبكات التقليدية. 

كما ستســعى المجموعة باســتمرار إىل اعتماد أفضل الممارســات في عملياتها 
لتقلل من اســتهالك الطاقة والنفايات وتطّور بنية مســتدامة تحقق من خاللها 

أثر بيئيًا إيجابيًا.

االستدامة

اصبحت أول شــركة من 
القطــاع الخاص في دولة 

اإلمارات تنضم إىل مشــروع
الُمســّرعات المستقلة لدولة 

اإلمارات العربية المتحدة 
المناخي للتغير 
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االستدامة
)تتمة(

إشــراك المجتمعات التي نتواجد فيها
حافظــت &e عــىل موضوع تنميــة المجتمع في صدارة أولوياتها لعام 2022. 

فأينمــا نوجــد نبقــى ملتزمين برعاية أفراد المجتمعــات التي نعمل فيها ونحافظ 
عــىل صحتهم وعافيتهم. 

ومــن هــذا المنطلق، تعاونت اتصاالت من &e، مــن خالل المنصة اإللكترونية 
»بســمات« )Smiles(، مع مبادرة محمد بن راشــد آل مكتوم العالمية لدعم 

حملة »المليار وجبة« التي تهدف إىل توفير مليار وجبة لألشــخاص واألســر األقل 
حظــًا فــي حوالي 50 دولــة. وأيضًا دعمت اتصاالت من &e مزاد »اكثر األرقام 
نبــاًل« الخيــري، حيث بيعت مجموعة من األرقام الماســية للهواتف المتحركة 

مقابــل 5.42 مليون درهــم لصالح دعم مبادرة »المليار وجبة«.

كما عقدنا شــراكة مع مركز محمد بن راشــد العالمي الستشــارات الوقف والهبة 
التابع لمؤسســة األوقاف وشــؤون القصر عىل خلفية إطالقه مبادرة »الخبز 

للجميــع« التــي تهدف إىل توفير الخبز الطازج لألســر والعمال المحتاجين.

وعملنــا بشــكل وثيق مع الهالل األحمر اإلماراتي والهيئــات الحكومية المعنية 
فــي اإلمــارات العربية المتحدة عىل تقديم مســاعدات مالية لمالقاة احتياجات 

األســر النازحة بســبب األمطار الغزيرة والفيضانات المفاجئة في باكســتان. 
وأطلقــت المجموعــة حملة داخلية لجمــع التبرعات بالتعاون مع الهالل األحمر 

اإلماراتي بهدف منح الموظفين الفرصة لإلســهام في تقديم المســاعدات.

كمــا شــارك موظفــو &e أيضًا في فعالية يــوم مفتوح، أمضوا خاللها وقتًا مع 
كبــار المواطنيــن في مجلس الخوانيج بدبي احتفااًل باليوم الدولي للمســنين.

اعتمدت اتصاالت من &e مصر عىل قطاعات أعمالها األساســية لعقد شــراكة 
مــع منصــة )Doctor Online( الرائدة في مجــال التطبيب عن ُبعد التي تقدم 

استشــارات طبيــة مجانية عبر المنصة، حيــث عقد فريق قطاع خدمات العمالء 
األفــراد شــراكة مع المنصة لدعــم حملتها الرمضانية لعام 2022. 

ودخلــت مؤسســة اتصــاالت لتنميــة ورعايــة المجتمــع، وهــي منظمة غير 
ربحيــة تعمــل كــذراع تطويــر تابعــة التصــاالت من &e مصر في شــراكة مع 

برنامــج األغذيــة العالمــي هــذا العــام لتنفيذ مشــروع »غذاء صحــي لجيل 
صحــي« عبــر منصاتهــا الرقميــة الــذي يهــدف إىل مكافحة ســوء التغذية من 

خــالل الرقمنــة والتكنولوجيا. 

وعىل صعيد الشــمول، تعاونت المؤسســة مع مؤسســة مصر الخير ومركز 
صحــة الطفل واإلعاقات في كلية الدراســات العليــا للطفولة بجامعة عين 

شــمس وشــركة »بايباس« )Bypa-ss( من أجل تنفيذ مشــروع »ممكن« الداعم 
لألطفــال ذوي اإلعاقة باالســتفادة من التكنولوجيــا والمنصات الرقمية. كما 
أطلقت المؤسســة إصدارًا رقميًا من النســخة الرئيســية إلعالن رمضان 2022 

مترجمًا بلغة اإلشــارة للعام الثاني عىل التوالي في إطار دعمها المســتمر ألفراد 
المجتمــع مــن الصم وضعاف الســمع. وتعاونت اتصاالت من &e مصر مع 
الجمعيــة المصريــة لتقدم األشــخاص ذوي اإلعاقة والتوحد من أجل تعزيز 

الشــمول ودعم األشــخاص الذين يعانون من اضطرابات عصبية ســلوكية من 
خالل مشــروع »بما في ذلك أنت!«.

واحتفااًل باليوم العالمي للمرأة لعام 2022، نظمت شــركة االتصاالت الباكســتانية 
المحدودة حملة لمدة أســبوع لزيادة الوعي وحشــد الدعم إلنهاء التمييز بين 
الجنســين في مكان العمل. وفي إطار »كســر التحيز« الذي اُتخذ شــعارًا لليوم 

العالمي للمرأة في هذا العام، تعهد الموظفون رجااًل ونســاًء من شــركة 
االتصاالت الباكســتانية المحدودة وشــركة يوفون بالمســاهمة في إرساء مكان 
عمل يتســم بالتنوع والشــمول من خالل المســاعدة في دحض الصور النمطية 

بين الجنســين وكســر التحيز ضد المرأة في العمل والمجتمع.

ُتشــارك شــركة االتصاالت الباكســتانية المحدودة في مبادرات هيئة االتصاالت 
الباكســتانية المعنية بتقليص الفجوة الرقمية بين الجنســين في باكســتان، 

والتــي تتنــاول موضوعات إمكانية الوصــول والقدرة عىل تحمل التكاليف 
والمهــارات الرقميــة. إذ وقعت هيئة االتصاالت الباكســتانية اتفاقيات مع 
شــركة االتصاالت الباكســتانية المحدودة وغيرها من شركات االتصاالت 

للمشــاركة في فعاليتها الخاصة »تعزيز قدرات االتصال في باكســتان: تســريع 
إدراج النــوع االجتماعــي في تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت. رســم مالمح 

الرقمي«.  المستقبل 

بعد أن أبدت شــركة يوفون التزامها تجاه الجمعية الدولية لشــبكات الهاتف 
المتحرك »جي إس إم إيه« بتوســيع قاعدة عمالئها من النســاء بشــكل كبير 

بحلول عام 2025، تهدف الشــركة إىل توفير اتصال عالي الســرعة لـ 15 بالمائة 
من النســاء الباكســتانيات لتعزيز مشــاركتهن في النظام االجتماعي واالقتصادي 

الســائد. كما تعاونت شــركة االتصاالت الباكســتانية المحدودة وشركة يوفون 
مع مركز الطوارئ الوطني بحكومة باكســتان لتوســيع دعمهما للقضاء عىل 

شــلل األطفال في باكســتان. كما وقعت الشــركتان اتفاقيًة مع صندوق 
باكســتان للتخفيــف من وطأة الفقــر لتعزيز اإلدماج الرقمي واالقتصادي لرائدات 

األعمال في الدولة.

زيــادة األثر المجتمعي في عام 2023
ســتواصل &e فــي دولة اإلمارات العربية المتحــدة تركيزها عىل برنامجها 

التطوعــي فــي عام 2023 والتي تهدف من خالله إىل تعزيز الشــعور بالعطاء 
والمشــاركة بين موظفيها وأصحاب المصلحة الخارجيين. وستســتمر الشــركة 
أيضــًا فــي دعم وتمكين المجتمعات عبر إتاحــة وصولها إىل الحلول المتقدمة 

لتحقيــق أقصــى قــدر من األثر المجتمعــي من خالل دفع عجلة االبتكار وريادة 
األعمــال والتكامل االجتماعي وتكافؤ الفرص. 

وبدورها، ســتعمل اتصاالت من &e مصر عىل تنفيذ مشــاريع ومبادرات 
االســتدامة الصديقة للبيئة في عام 2023. إذ ُتخطط الشــركة لزيادة وعي 
الموظفين باالســتدامة وإحداث تغيير فعلي داخلهم من شــأنه أن ُيحقق 

أثرًا مضاعفًا، إضافة إىل توثيق بيانات وأنشــطة الشــركة واإلبالغ عنها وفقًا 
الدولية.  للمعايير 

أما شــركة االتصاالت الباكســتانية المحدودة فتخطط إلطالق مبادرة دعم 
التعليــم عىل المســتوى الوطني في عــام 2023، وتتضمن المبادرة تقديم منح 
دراســية للطالب المتفوقين الســتكمال دراســاتهم العليا في أفضل جامعات 

باكســتان، إضافة إىل برنامج تمكين المرأة.

تخطــط اتصــاالت أفغانســتان إلطالق عدد من المشــروعات والمبادرات، نذكر 
منهــا مســابقة اتصاالت الســنوية للقرآن الكريم، وحملــة اإلغاثة الخاصة 

بتوزيــع المــواد الغذائيــة في شــهر رمضان المبارك، وحملة التشــجير، وترميم 
المســاجد، ودعــم دور األيتــام والمدارس االبتدائيــة للبنات وغيرها من 

المشــاريع المجتمعية.

e& آفاق االســتدامة لعام 2023 في
مــن خــالل التزامنا بتمكين مجتمع منخفض الكربون، ســنواصل التركيز عىل 
تطلعاتنــا نحــو العمل المناخي ونتابع رحلتنا نحــو تحقيق اهداف المجموعة 

للحيــاد المناخــي بحلول عام 2030. وســنكثف جهودنا إليجاد حلول للقضايا 
الملحــة مثــل العمــل المناخي والحفاظ عىل البيئــة، فضاًل عن توفير منتجات 

وخدمــات آمنــة وفعالة وصديقة للبيئة تســاعد فــي التخفيف من تغير المناخ.

ال تــزال &e ملتزمــًة برد الصنيع للمجتمع؛ والمســاهمة في تحقيق تطلعات 
الممارســات البيئية واالجتماعية وحوكمة الشــركات عىل المســتويين الوطني 
والعالمــي مثــل أهداف التنمية المســتدامة واتفاقيات المناخ؛ وقيادة التحول 
الرقمــي للمجتمع وتعزيز انتشــار المهارات الرقميــة والبنية التحتية؛ إضافًة إىل 

قيادة جهود التحول الرقمي الســريع داخل االقتصاد لمســاعدة القطاعات 
األخــرى عــىل إزالة الكربون من عملياتها وتلبية تطلعات الممارســات البيئية 

واالجتماعية وحوكمة الشــركات.

وســتواصل جهود واســتراتيجية االستدامة والمســؤولية المجتمعية التصاالت من 
&e مصــر تركيزهــا عــىل التزام العالمة التجارية بتعزيــز جودة حياة المصريين من خالل 

رفــع مســتوى الخدمات الصحية والحفاظ عىل وصــول المواطنين إىل التكنولوجيا، 
وســتركز بشــكل أكبر عىل موضوعات البيئة واالستدامة.

ســتركز االســتدامة والمسؤولية المجتمعية لشــركة االتصاالت الباكستانية المحدودة 
بشــكل أكبر عىل تعزيز التعليم العالي ودعم التعلم في الدولة. وتخطط شــركة 

االتصاالت الباكســتانية المحدودة لتقديم منح دراســية للشــباب المتفوقين لمتابعة 
تحصيلهم الدراســي في أفضل الجامعات في البالد. 

وســتركز اتصاالت أفغانســتان عىل تقديم المساعدات اإلنسانية والمبادرات 
االجتماعيــة والثقافية، إضافــًة إىل مجموعة من البرامج البيئية.

االلتــزام بالعمل ضمن إطار 
الحيــاد المناخي بحلول عام 2030
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 »e& اســتراتيجية شركة »اتصاالت من
للعام 2030: نمّو- توّســع- تمّيز- تحّول

أهداف 2030
زيادة اإليرادات 

األساسية
زيادة مساهمة إيرادات 

الخدمات الرقمية
تحقيــق قيمة إضافية 

للكيانــات التي تم فصلها

ترسيخ مكانة الشركة 
كأفضل مزّود لتجارب 

العمــالء في دولة اإلمارات

ترسيخ موقع الشركة 
كأفضــل مكان عمل في 

قطــاع التكنولوجيا في 
الشرق األوسط

زيادة التدفقات النقدية 
التراكمية الحرة 

االستراتيجية المسارات 
نمــو حصة المحفظة في 

األعمال األساسية وغيرها
التوسع واستثمار 

محركات النمو الجديدة 

التمّيــز في تقديم تجربة 
عمالء عالمية المســتوى

التحّول إىل مؤسســة قائمة عىل تقنيات 
الــذكاء االصطناعي والبيانات

رؤية العام 2030
 أن نكون الشــركة األقوى في إرضاء العمالء في عالم رقمي شــديد الترابط

توظيــف إمكانــات التكنولوجيــا والتحليالت واالبتكار لتعزيــز وتمكين األفكار وتقديم تجارب وخدمات 
رائعة ومســتدامة لجميع عمالئنا

 »e& حافظــت شــركة »اتصاالت من
عــىل نجاحهــا وزخم أدائهــا وتمّيزها خالل 
العــام 2022، فأحرزت تقّدمًا اســتراتيجيًا 

وحصــدت نتائــج رائعة فــي جميع قطاعات 
األعمــال. وترســيخًا لمكانتهــا بصفتها 

العالمــة التجاريــة اإلماراتية الرائدة 
واألعــىل قيمًة في دولــة اإلمارات، تمحور 

تركيز الشــركة عــىل االبتكار لجذب 
العمــالء، ومواصلــة تعزيز والئهم، 

وتحقيــق قيمــة إضافيــة للمجموعة.

»e& نبذة عن شــركة »اتصاالت من
حافظت شــركة »اتصاالت من &e« عىل ريادتها وحصتها 

الســوقية في قطاعي خدمات االتصاالت المتنقلة واالتصاالت 
الثابتــة، من خالل توفير حلول اتصاالت شــاملة للعمالء 

والشــركات، باالعتماد عىل إحدى أفضل شــبكات االتصاالت 
في العالم وأكثرها تطّورًا. ومن جهة أخرى، تواصل الشــركة 

استكشــاف إمكانيات جديــدة لتقّدم مجموعة متميزة من 
الخدمات الرقمية في القطاعات المســتهدفة.

بالنســبة لقطاع األعمال، تعد شــركة »اتصاالت من &e« شــريكًا موثوقًا يزّود الشــركات باالستشــارة الالزمة عبر توفير 
خدمات الجيل التالي في تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت، إىل جانب خدمات االتصاالت األساســية، مثل الشــبكات 

الخاصــة، وحلــول تكنولوجيــا المعلومات واالتصاالت، والخدمات الُمدارة، والحلول الذكيــة المدعومة بالذكاء االصطناعي.

وعــىل صعيــد المســتهلكين، يظــّل هدفنــا الرئيســي هو جذب العمــالء وتعزيز والئهم في العصر الرقمي، من خالل توســيع 
مجموعــة خدماتنــا الرقميــة وتقديــم تجــارب فريــدة ومتميزة. بالتالي ســنكون أكثر قدرة عىل إثراء وتلبيــة أنماط الحياة 

الجديــدة للمســتهلكين واالحتياجــات والتوّجهــات الناشــئة، مثل األلعاب وخدمات أســلوب الحيــاة والصحة والتأمين.

كمــا تتميــز شــركة »اتصاالت من &e« بخدمات المشــغلين الرائدة ومبيعات الجملة حيث توّفــر خدمات المكالمات الصوتية 
والرســائل والتجــوال واالتصــال واألقمــار الصناعية، إىل جانب الخدمات الدولية والمحلية ما بين المشــغلين. وتضمن خدمات 

المشــغلين ومبيعات الجملة التدفق االنســيابي الفعال لحركة البيانات من خالل شــبكتنا العالمية الرئيســية من أنظمة 
الكابالت األرضية والبحرية.

رؤية طموحة تستشــرف المستقبل 
تماشــيًا مع رؤية مجموعة &e الشــاملة، ستواصل شركة 

»اتصــاالت مــن &e« االضطالع بدور محوري في تحقيق 
المزيــد من القيمة للمجموعة ومســاهميها وعمالئها. كما 

ســتعمل الشــركة عىل تعزيز نمو اإليرادات عبر المزيد من 
التنويــع، وتحقيق الربحية من خالل االســتفادة من الذكاء 

االصطناعي لتعزيز الكفاءة، إىل جانب المســاهمة في 
تحقيــق أكبــر قدر من المكاســب عبر تكامل أعمال المجموعة.

وقــد أفضى التطّور التكنولوجي واعتماد الســحابة وتغّير 
ســلوكيات العمالء إىل حدوث نقلة في عالم االتصاالت، 

وبالتالــي أتيحت فــرص جديدة للنمو في قطاع االتصاالت. 
ويمكن لشــركات االتصاالت االســتفادة من كل تلك الفرص 

مــن خالل تقديم منتجات ونماذج أعمال مبتكرة، وتســخير 
التحــّول التكنولوجي، واالرتقاء بتجارب العمالء، وتســريع 

الرقمنة عبر النماذج التشــغيلية في تلك الشــركات.

وتتبوأ شــركة »اتصاالت من &e« موقعًا ممتازًا يؤهلها 
لالســتفادة بشــكل كامل من فرص النمو القادمة باالستناد 

إىل قاعــدة عمالئها القويــة، ومكانتها الريادية في جميع 
القطاعــات، وتمّيزها وتفّوقها فــي اعتماد التكنولوجيا، 

فضاًل عن محفظة منتجاتها الواســعة وقدراتها عىل نشــر 
وتبنــي التقنيــات الرقمية، وفريق عملها الموهوب.

واســتنادًا إىل قدراتها ومزاياها التنافســية العالية، حّددت 
شــركة »اتصاالت من &e« اســتراتيجيتها للعام 2030 برؤية 

طموحة وأهداف ومســارات اســتراتيجية واضحة، مما 
ســيتيح للشركة االســتفادة من جميع الفرص ومواصلة 

االحتفــاظ بموقعهــا الريادي في جميع المجاالت.

الُمضي ُقدمًا في ترســيخ مكانة الشركة 
الرائدة في خدمات االتصاالت األساســية 

وتطوير تجــارب العمالء الرقمية وتعزيز 
التشغيلية المرونة 

»e& شركة »اتصاالت من
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تعتبر رؤية شــركة »اتصاالت من &e« بأن تكون الشــركة األقوى 
فــي إرضــاء العمالء في عالم رقمي شــديد الترابط بمثابة دليل 

يوجه الشــركة لالســتفادة من إمكانات التكنولوجيا والتحليالت 
واالبتــكار وتعزيز وتمكين األفــكار وتقديم تجارب وخدمات رائعة 

ومســتدامة لجميع عمالئهــا، وبالتالي تحقيق نمو في اإليرادات 
عبر الخدمات األساســية والخدمــات الرقمية، وتحقيق قيمة 

إضافيــة للمســاهمين، وتوفير أفضل تجارب العمالء في دولة 
اإلمارات عبر جميع القطاعات، إىل جانب ترســيخ موقع الشــركة 

كأفضــل مكان عمل فــي المنطقة وزيادة التدفقات النقدية 
التراكمية. الحرة 

ولتحقيق رؤيتها وأهدافها االســتراتيجية، ســتركز شركة 
 »اتصاالت من &e« عىل أربع مســارات اســتراتيجية عىل 

النحو التالي:

)تتمة(

نمو 
حصة المحفظة في األعمال األساسية وغيرها

التوسع واستثمار 
محركات النمو الجديدة

التمّيز 
في تقديم تجربة عمالء عالمية المستوى

التحّول 
إىل مؤسسة قائمة عىل تقنيات الذكاء االصطناعي والبيانات

ستعزز شركة »اتصاالت من &e« دورها في حياة المستهلكين 
من خالل مشاركتهم لحظات أكثر وترسيخ مكانة الشركة 

كمزّود رائد للتجارب الرقمية. أما في قطاع األعمال، فتتطلع 
شركة »اتصاالت من &e« إىل ترسيخ موقعها كمنسق رئيسي 

لالتصاالت في دولة اإلمارات العربية المتحدة، لتلعب دورها 
المفصلي في الثورة الصناعية الرابعة. وستواصل الشركة 
إضافة القيمة إىل أعمالها األساسية من خالل التكامل مع 

مجموعة متنامية من الحلول الرقمية لقطاعات المستهلكين 
واألعمال إىل جانب تسريع االنتقال إىل خدمات الجيل التالي 
المقّدمة للشركات. وعالوة عىل ذلك، ستستمر الشركة في 

قيادة الشبكات والتكنولوجيا لتعزيز القيمة وزيادة حصة 
المحفظة المستهدفة عبر جميع القطاعات.

تستهدف شركة »اتصاالت من &e« التحّول إىل حاضنة للخدمات 
الرقمية لتعزيز القيمة من خالل عملية اختيار وتنمية وتمكين 
المحركات الرقمية وفصلها واستثمارها. وستتمكن الشركة 

من تحقيق هذه المهمة من خالل اعتماد نماذج تشغيلية 
مبتكرة لدفع زيادة القيمة للمساهمين وتحقيق استفادة أكبر 

من التكامل مع األعمال األساسية للمجموعة. وحددت الشركة 
مسارًا واضحًا للخدمات الرقمية المتنامية والتي توفر أفضل 
مزيج من جهود النمو الذاتي والخطط االستراتيجية للنمو من 

خالل االستحواذ عىل أعمال جديدة.

تدرك شركة »اتصاالت من &e« أهمية تجربة العمالء كمّيزة 
تنافسية مهمة للحفاظ عىل القيمة الُمقدمة للعمالء وإثرائها. 

ومن هنا، عززت الشركة تركيزها االستراتيجي عىل تحسين تجربة 
العمالء، وتحقيق التحّول في جميع جوانب هذه التجربة، بما 

في ذلك رحلة العميل واستنتاج الرؤى والمعطيات، والحوكمة، 
والعمليات، والثقافة. وتلتزم شركة »اتصاالت من &e« بتعزيز 

تبني التقنيات الرقمية وتخصيص التجارب بحيث تناسب تطلعات 
كل عميل الخاصة باالعتماد عىل قوة الذكاء االصطناعي.

تواصل شركة »اتصاالت من &e« تبسيط وأتمتة أعمالها بغية 
تعزيز الكفاءة والمرونة، إىل جانب استقطاب وإعادة تأهيل 
المواهب المطلوبة، بما يتماشى مع تطلعاتها المستقبلية 

الطموحة. كما ستعمل الشركة عىل تحسين قدراتها التحليلية 
القائمة عىل الذكاء االصطناعي لدعم اتخاذ القرارات المدروسة 

في جميع المجاالت والمضّي قدمًا في رحلتها لالستفادة من 
البيانات الداخلية والخارجية.

تســريع التحّول الرقمي والتنويع
في قطاع المســتهلكين، واصلنا توســيع محفظة خدماتنا 

الرقميــة والخدمات المســاندة لناحية الحجم والتنويع من خالل 
ترســيخ مكانة شــركة »اتصاالت من &e« كمزّود رائد للتجارب 

الرقميــة بــداًل من التركيز حصرًا عىل االتصاالت، وســّرعنا جهودنا 
إلضافــة قيمة ال تضاهى عبر الخدمات األساســية التقليدية 

والحلــول الرقمية الجديدة.

 GoChat وتنفيــذا الســتراتيجيتنا، أطلقنا التطبيق الجديد
Messenger، وهــو تطبيق مجانــي متكامل يتضمن مكالمات 

بالصــوت والصــورة ويمنح العمالء المرونة في الوصول إىل 
ميزات فريدة باســتخدام تطبيق واحد فقط. وفي غضون عام 

واحد من إطالق التطبيق، ســّجل أكثر من مليوني مســتخدم من 
جميع أنحاء العالم. كما قّدمت شــركة »اتصاالت من &e« حلواًل 

 New جديــدة تجمع بين االتصــال والمزايا الرقمية، مثل باقات
 .eLife Ultra و Content Passes و Freedom

أما فيما يخص تطبيق »بسمات« )Smiles(، منصتنا الرائدة 
لمكافآت العمالء، فقد شّكل العام 2022 عامًا مهمًا بعدما عملنا 
عىل توسيع نطاق الخدمات الُمقدمة من خالل المنصة. وأصبح 

بإمكان مستخدمي التطبيق اآلن طلب مستلزمات البقالة عبر 
اإلنترنت بعد االندماج مع منصة »إل جروسر« »ElGrocer« عبر 

مفهوم »دمج متجر داخل متجر«، إىل جانب طلب الطعام من 
مجموعة واسعة ومتنامية من المطاعم. عالوة عىل ذلك، أطلق 
تطبيق بسمات )Smiles( في نوفمبر »عروض قطر« وهو قسم 

جديد يوّفر عروضًا مميزة لمستخدمي التطبيق الذين يتابعون 
مباريات كأس العالم. وتجدر اإلشارة إىل أن قاعدة مستخدمي 

تطبيق بسمات )Smiles( تجاوزت الـ3.3 مليون مستخدم.

وشــهد قطاع األعمال عامًا حافاًل باإلنجازات، حيث أثبتت شــركة 
»اتصاالت من &e« حضورها القوي كشــريك اتصاالت رئيســي 

لكبرى شــركات التكنولوجيا، إىل جانب مســاندة ودعم الشركات 
في اعتماد نهج قائم عىل الســحابة أواًل، وتبســيط احتياجاتها في 

مضمار االتصال الرقمي.

وفيما يتعلق بعمالء الشــركات الصغيرة والمتوســطة، أطلقت 
شــركة »اتصاالت من &e« باقة Business Pro وهي باقة 
اتصــاالت ذكية وآمنة ومتكاملة مصممة خصيصًا لســوق 

الشــركات الصغيرة والمتوســطة. كما وّسعت الشركة محفظة 
منصــة البرامج المقدمــة كخدمة )SaaS( بانضمام أكثر من 30 

بائعــًا جديــدًا للبرامج الفرديــة )ISVs( ضمن فئات متعددة لخدمة 
عمالء الشــركات الصغيرة والمتوسطة.

من ناحية أخرى، شــهدت شــركة »اتصاالت من &e« نموًا واســعًا 
فــي اتصاالت وخدمــات »التبادل بين األجهزة« )M2M( بتقنية 
الجيــل الخامس من خالل تســليم العديد من نقاط االتصال 

والمشــاريع لشــبكات الجيل الخامس الخاصة. عالوة عىل ذلك، 
برزت خدمات الســيارات المتصلة كمحرك رئيســي للنمو خالل 

العام 2022 مع زيادة العقود الجديدة مع شــركات الســيارات 
الرائــدة، مثل هوندا وفورد وتويوتا وغيرها.

باإلضافــة إىل ذلــك، عندما يتعلق األمــر بريادتنا في مجال 
الشــبكات، تتطلع شــركة »اتصاالت من &e« إىل مواصلة 

إرســاء مكانتها الرائدة محليًا وعالميًا باعتبارها أســرع شــبكة 
للهاتــف المتحرك في العالم. كما ســاهمت الشــركة بدور 

مفصلــي في ترســيخ مكانة دولة اإلمــارات العربية المتحدة 
الرائــدة عالميــًا في مجال انتشــار شــبكات األلياف الضوئية إىل 

المنازل )FTTH(. وأثمرت جهودنا المســتمرة لنشــر وإيصال 
هــذه الشــبكات، إىل جانب برامج التحســين المتواصلة في 

شــبكة االتصــاالت الثابتــة عن االرتقاء بمرتبة اإلمــارات لتحل بين 
أســرع 10 دول عىل مســتوى العالم. 

قيادة االبتكار المستمر
نحن نســتلهم من المســتقبل والفرص واإلمكانيات الواعدة 
والالمحــدودة التــي يحملها فــي طياته، ومن هنا نعمل دائمًا 

عىل توســيع وتحســين خدماتنا والتركيز عىل العمالء كأولوية 
مطلقة، ونســتثمر في األفكار الفذة والمبتكرة ســعيًا لتحقيق 

التمّيز وإضافة لمســة من االبتــكار لخدمات االتصاالت التقليدية.

أطلقــت »اتصاالت مــن &e« العديد من المنتجات والخدمات 
 والمبــادرات المبتكــرة خالل العام 2022، ومن بينها:

تحقيــق مكانة رائدة في اســتخدامات تقنيات الميتافيرس، 	 
وال ســيما مع إطالق ميتافيرس »e& universe« خالل 

فعاليــات معرض جيتكس جلوبال 2022، والتي اســتهلتها 
 Arena Zone و Smart Home Zone الشــركة بتجارب 

Concert Arena و
إطــالق تطبيــق »GoChat Messenger« وهو تطبيق مجاني 	 

شــامل إلجراء المكالمات الصوتيــة والمرئية يوفر للعمالء 
العديــد من الميــزات الفريدة عبر تطبيق واحد

توســيع نطاق برنامج الوالء الخاص بالشــركة »بسمات« 	 
)ســمايلز( في مضمار تسّوق مســتلزمات البقالة عبر اإلنترنت 

مــن خــالل تقديم ميزة »متجر داخــل متجر« التي توفر تجربة 
تســّوق متكاملة لمســتلزمات البقالة تحت اسم »بسمات« 

 )ســمايلز( لجميع المقيمين في دولة اإلمارات

توســيع محفظتنا مــن حلول خاصية االتصال والتعاون 	 
الموحدة وحلول مركز االتصال، مما يســاعد الشــركات عىل 

تحويــل منصات اتصاالتهــا الصوتية القديمة إىل حلول 
اتصاالت ســحابية مرنة وآمنة مع أدوات إدارة متكاملة

إطــالق حلول متكاملة ألنظمة البــث التلفزيوني عبر بروتوكول 	 
اإلنترنــت )IPTV( لقطاعات الرعايــة الصحية والضيافة، مما 

أتــاح إمكانية الدمج الكامل فــي أنظمة معلومات الضيافة/ 
الرعاية الصحية

خالل العام 2022، واصلنا االســتفادة من تقنيات الذكاء 
االصطناعــي واألتمتة المتقدمة لتعزيز وتوســيع نطاق التأثير، 

ممــا أثمر عن تحســينات كبيرة فــي عملياتنا في مجاالت عدة، 
ومنها:

تتــم اآلن معالجــة أكثر من 80% من معامالت المســتهلكين عبر 	 
الرقمية قنواتنا 

تقليــل وقت الفنيين الميدانيين إلعداد وتوصيل الشــبكات 	 
لخدمات األعمال من 3 ســاعات إىل 30 دقيقة فقط

تقليل وقت اإلعداد والتوصيل للشــبكات المســتقلة لتنفيذ 	 
روابــط النقــل من 30 يومــًا إىل 4 أيام فقط، باإلضافة إىل تقليل 

وقــت توصيــل نقــاط التوزيع وتفعيل الروابط من 5 أيام إىل 
30 دقيقة فقط

انخفاض بنســبة 55% في شــكاوى خدمات أنظمة البث 	 
التلفزيونــي عبــر بروتوكول اإلنترنت )IPTV( بفضل قدرات 

ــنة الخدمة الذاتية الُمحسَّ
تقليــل وقت تنفيذ طلبات خدمات األعمال بنســبة %30	 

تعزيــز الخدمات وتجارب العمالء
نحــن نــدرك تمامًا أن تركيزنا المســتمر عىل تجربة العمالء 

والمضي في تســريع بصمتنا الرقمية كفيالن بمســاعدتنا 
عىل جذب العمالء واالحتفاظ بهم. ولهذا الســبب، عّينا رئيســًا 
تنفيذيًا لتجارب العمالء في الشــركة يرفع تقاريره مباشــرة إىل 

الرئيــس التنفيــذي. وتعتبر هذه الخطوة األوىل من نوعها لشــركة 
»اتصاالت من &e« وهي دليل ملموس عىل التزامنا الراســخ 

 بالتميــز في تجربة العمالء.

كان العــام 2022 عامــًا متميزًا وحافاًل باإلنجازات في تجارب 
العمــالء حيث نمت مبيعات القنوات الرقمية للمســتهلكين 

بواقــع أربعة أضعــاف مقارنة بالعام 2021 وذلك بفضل 
التحســينات المهمة للقنــوات الرقمية وقنوات الخدمة الذاتية. 

 UAE( ومــن اإلنجازات األخرى، دمــج الهوية الرقمية اإلماراتية
PASS( في تطبيق «My etisalat«، وزيادة معدل اســتخدام 

التطبيق، وارتفاع عدد المســتخدمين المســجلين إىل 4.75 مليون 
بنهايــة العام. وقــّدم تطبيق »My etisalat« أيضًا العديد من 

الميــزات واإلمكانيــات الجديدة، باإلضافة إىل طرق الدفع جديدة، 
مما ســاهم في تعزيز رضا العمالء عن التطبيق.

كما وّســعت شــركة »اتصاالت من &e« قسم تصميم العروض 
الخاصــة لكل عميل »صّمم عرضــك الخاص« لتتيح لعمالئها 

اختيــار وتصميم عروضهم الخاصة المفوترة بشــكل فوري 
 »e& والبدء باالســتمتاع بها. وواصلت شــركة »اتصاالت من

أيضــًا إطــالق المزيد من متاجرها المتقّدمة لتوفير تجربة تســّوق 
جديــدة كليــًا مع تركيز مكثــف عىل الخدمة الذاتية، لتصل إىل 75 

متجــرًا بحلول نهاية العام 2022.

وفيمــا يخــص خدمة العمالء، عّززت »اتصاالت من &e« قدرات 
مســاعدتها االفتراضية التــي تعمل بالذكاء االصطناعي، 

ووّســعت كذلك الوظائف اآللية من خالل إضافة أكثر من 
400 روبــوت ألتمتة العمليــات الروبوتية، وأطلقت قناًة لخدمة 

العمالء عبر تطبيق الواتســاب، لتوفر لعمالئها وســيلة جديدة 
لخدمتهم في منتهى الســرعة والســهولة والراحة.

 »e& ولخدمة عمالئها من الشــركات، أطلقت »اتصاالت من
»مكتــب الدعم الموحد«، وهو مكتب موّحد لمســاعدة عمالئها 

بحســب احتياجاتهم، مع فريــق متخصص يقدم الدعم عبر 
بريــد إلكتروني خاص ورقم مجاني. وفي الوقت نفســه، أطلقت 

»اتصــاالت من &e« »مكتــب الدعم العالمي«، وهو مكتب دعم 
شــامل للعمالء العالميين، يوفر خدماته عىل مدار الســاعة من 

قبل فريق من مستشــاري الخدمة المتخصصين

 مواصلة النمو والتقدم االســتراتيجي 
في العام 2023

خالل العام 2023، ســنبني عىل نتائج وإنجازات العام 2022، مع 
التركيز عىل توســيع محفظــة خدماتنا الرقمية والخدمات 

المســاندة، وبالتالي زيادة إيــرادات قنواتنا الرقمية. عالوة عىل 
ذلك، لدينا خطط طموحة لتطبيـــق »بســــمات« )ســمايلز( 

لتحقيــق المزيــد من النمو ودمجه في تطبيق شــامل ومتكامل.

ســُنطلق أيضــًا منصة موحدة لخدمــات الهاتف المتحرك لعمالئنا 
من قطاع الشــركات وسنقوم بنشــر الشبكات الخاصة، وتسريع 

نشــر شــبكة الجيل الخامس، إىل جانب إنشــاء مركز تمّيز في 
خدمــة الجيــل الخامس لدعــم العمالء في تطوير حلول وخدمات 

جديــدة وتحقيق المزيد مــن القيمة من هذه التقنية.

ولدينــا خطــط أيضًا لدمج أعمال مبيعات الجملة للمشــغلين، 
مــع التركيز عىل مجال المراســالت، باإلضافة إىل تنمية أعمال 

البيانات في الشــركة من خالل جذب المزيد من العمالء إىل 
منظومة مركز البيانات الذكي SmartHub وإطالق شــبكة 

.FTTR األليــاف الضوئيــة إىل الغرف المعروفة بـ

وعىل الصعيد الداخلي، سنوّســع نطاق اســتخدامنا للذكاء 
االصطناعــي بينما نواصــل المضي قدمًا في رحلة التحّول 

التدريجي إىل شــركة قائمة عــىل تقنيات الذكاء االصطناعي 
والبيانات. وسيشــمل ذلك تحســين نموذج الحوكمة في إدارة 
بياناتنــا، وتنمية تكنولوجيا الــذكاء االصطناعي، واعتماد نهج 

قائــم عــىل هذه التكنولوجيا فــي المقام األول عبر نماذج أعمالنا 
التشغيلية. ونماذجنا 

وفــي ظــّل االحتياجات المتغّيرة لقاعــدة عمالئنا وقيامنا بتعيين 
رئيس تنفيذي لتجارب العمالء، ســنواصل تركيزنا االســتثنائي 
عــىل تجربــة العمالء لالســتمرار في رحلة االرتقاء بتجارب كافة 

العمــالء عبر مختلف القنوات.

أخيرًا، ســنواصل جهودنا الستكشــاف تقنيات عالم الميتافيرس 
واالســتثمار فيها، واالســتفادة من التفاعل والمشاركة في 

إحــدى أبرز قطاعات التواصــل االجتماعي الواعدة. ونتطلع إىل 
إطــالق تطبيقــات عملية هادفة تثري تجربة عمالئنا ومســاهمينا 

وتحقــق لهم قيمة طويلة األجل.
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بفضــل حضورها القوّي ومحفظتها 
الواســعة والمتنّوعة من خدمات 

وحلــول االتصاالت وأصولها الرقمية 
الرائدة في األســواق في جميع أنحاء 

الشــرق األوسط وأفريقيا وآسيا، 
حّققت »&e إنترناشــونال« نموًا ذاتيًا 

قويــًا خالل العام 2022، وواصلت 
جهودهــا في مجال االبتكار وبناء 

الشــراكات الرائدة وتقديم خدمات 
اســتثنائية لماليين العمالء يوميًا.

اســتراتيجيتنا للحفاظ عىل الريــادة في محفظتنا الدولية
تركز رؤيتنا المســتقبلية الطموحة وأولوياتنا االســتراتيجية في »&e إنترناشــونال« عىل هدفنا األساســي بأن نصبح »محور الحياة الرقمية للعمالء في جميع 
أنحاء العالم«. ونســعى لتحقيق أفضل قيمة من محفظتنا الحالية وتوســيع حضورنا الدولي بنهج اســتراتيجي. وتركز اســتراتيجيتا للحفاظ عىل الريادة عىل 

أربعة محاور أساســية عىل النحو التالي:

نواصل استكشــاف فرص التفاعل والتعاون مع أبرز الشــركاء العالميين في 
قطــاع الخدمــات الرقمية لنتمكن من تقديــم أفضل الحلول والخدمات عبر 

الدولية. محفظتنا 

خــالل العــام، أبرمنا اتفاقيات تعــاون متنوعة، بما في ذلك التعاون مع 
»MoneyGram«، شــركة المدفوعات والتحويــالت الدولية الرائدة لتوفير تجربة 

مالية رقمية انســيابية وســهلة وتمكين قاعدة عمالء مجموعة &e الكبيرة 
والمتنامية من إرســال األموال واســتالمها بشــكل فوري تقريبًا عبر محافظ 

الهاتــف المتحــرك في مناطق حضورها الدولي.

 )AIG( باإلضافــة إىل ذلك، دخلنا في شــراكة مــع المجموعة األمريكية الدولية
وهي شــركة رائدة متعددة الجنســيات تختص في مجال التمويل والتأمين 
وتعمــل فــي أكثــر من 80 دولة، لتصميم عروض تأميــن رقمية تتيح لعمالئنا 
مجموعــة مــن حلول التأمين المبتكرة من خــالل تطبيقات وَمحافظ الهاتف 

المتحرك.

عالوة عىل ذلك، أبرمنا أيضًا شــراكة اســتراتيجية مع شــركتي فيزا )Visa( وماستر 
كارد )Mastercard( لتســريع جهودنــا لتحقيــق تطلعاتنا في العالم الرقمي، 

ودعــم وتمكين المنصات المســؤولة عن الحلول والخدمــات التمويلية الرقمية 
العاملة. لشركاتنا 

لقد كان عام 2022 عامًا اســتثنائيًا وحافاًل بالتحديات االقتصادية الشــاملة 
التي واجهتها شــركاتنا العاملة في أســواقنا الدولية، وأبرزها التضخم القوّي 
واالنخفاض المتســارع لقيمة العمالت، وارتفاع أســعار الفائدة وهي قضايا 

تصــدرت مناقشــات أصحاب المصلحة منــذ بداية العام، باإلضافة إىل العمل في 
بيئــات تنظيميــة أكثر صرامة وارتفاع الضرائب.

وتشــكل نتائجنا، وال ســيما لناحية النمو الذاتي بالعملة المحلية، شــهادة 
ملموســة عىل مرونة وقوة شــركاتنا العاملة. ومهما كانت التحديات 

المســتقبلية، نثق بقدرتنا المســتمرة عىل المســاعدة في توجيه شــركاتنا ودعمها 
وتمكينهــا مــن التكيف مع التقلبات االقتصادية الشــاملة وتلبية احتياجات 

العمــالء المتغيــرة، إىل جانب النمو واالزدهار في أســواقها الخاصة.

 الريادة في
النمو الذاتي

 التوّسع
دوليًا

 تسريع 
الخدمات الرقمية

تحقيق التآزر عىل نطاق واسع 
من تكامل األعمال

 e&« تستهدف استراتيجية
إنترناشونال« العمل عىل تنفيذ 

مجموعة واسعة من الحلول 
والتجارب التي تعزز القيمة في 

قطاع خدمات االتصاالت األساسية، 
وزيادة حصتها في السوق من 
اإليرادات عبر مناطق حضورها 

الدولي. ولتحقيق هذه األهداف، 
ستركز الشركة عىل قيادة تجربة 

العمالء من خالل شبكتها الفائقة 
ومحفظة منتجاتها المميزة، إىل 

جانب توفير العروض التجارية 
المبتكرة والمصممة بعناية لتلبية 

احتياجات قاعدة عمالء شديدة 
التنّوع، ومواصلة تطبيق أفضل 

نموذج إلدارة القيمة للعمالء 
استنادًا إىل قدراتها التحليلية 

المتقدمة.

لدينا استراتيجية قوية للتوّسع 
الدولي ستدعم خطط النمو الذاتي 

داخل شركة »&e إنترناشونال«. 
ونواصل استطالع األسواق بنهج 

استباقي الغتنام الفرص الواعدة عبر 
االستحواذ عىل شركات متميزة من 

شأنها دعم خططنا للنمو.

باإلضافة إىل خططنا التوسعية في 
قطاع االتصاالت، تركز استراتيجية 

»&e إنترناشونال« بشكل كبير 
عىل تعزيز نمو المنظومة الرقمية 

الشاملة لكي تغدو جزءًا ال يتجزأ من 
كل جوانب الحياة الرقمية لعمالئنا. 

ستستمر »&e إنترناشونال« في 
تحقيق المكاسب وتعزيز القيمة 

من تكامل األعمال، وذلك من خالل 
تقديم الدعم لشركاتنا العاملة عبر 

مناطق حضورنا الدولي. ويمكن 
تحقيق هذه الغاية من خالل تبادل 
المعارف واعتماد أرقى الممارسات 

وتوظيف أفضل القدرات عبر 
أسواقنا، وتحقيق أقصى استفادة 

من وظائف الشراء ومبيعات 
الجملة في المجموعة لتحقيق التآزر 

وخفض التكاليف نتيجة كبر حجم 
عمليات المجموعة.

&e إنترناشونال

توسيع الحضور الدولي 
لتحقيــق التآزر امن تكامل 

األعمــال والحد من االعتماد 
عىل السوق المحلي 

فحســب، وتنويع المخاطر 
عبــر مناطق حضورنا الدولي

نبذة عن »&e إنترناشــونال«
تقود »&e إنترناشــونال« محفظــة المجموعة الدولية لحلول وخدمات 

االتصــاالت واألصول الرقمية خارج دولــة اإلمارات العربية المتحدة. ومن 
خالل عملياتها المنتشــرة في 15 دولة عبر ثالث مناطق جغرافية هي الشــرق 
األوســط وأفريقيا وآســيا، تتخطى قاعدة عمالئنا الـ148 مليون عميل وتحّقق 

إيــرادات تصــل إىل 20.4 مليــار درهم إماراتي، أي ما يعادل 39% من اإليرادات 
الموحدة للمجموعة، وبلغ الربح قبل احتســاب الفوائد والضريبة واالســتهالك 

واإلطفــاء 9.7 مليــار درهم إماراتــي أي ما يعادل 37% من أرباح المجموعة 
الموحدة قبل احتســاب الفوائد والضريبة واالســتهالك واإلطفاء، بهامش %48.

وباتباع إطار حوكمة قوي وراســخ، نتواصل باســتمرار مع شــركاتنا التابعة وننســق معها بشــكل فاعل لتعزيز قيادة تجربة العمالء عبر كافة مناطق حضورنا 
الدولي، ونســتند إىل ما نقدمه من حلول وتجارب تنافســية وبنية تحتية مرنة وفعالة ومجهزة باألدوات التكنولوجية الالزمة، ونحرص في الوقت نفســه عىل 

تحقيــق أفضــل قيمــة من تكامل أعمال المجموعة لتحقيق التآزر عىل نطاق واســع والمزيد من التوســع والتنويع. 

 إنترناشونال
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»اتصاالت من &e« مصر
رغــم التحديــات والتقلبــات االقتصادية التي شــهدتها مصر خالل العام 2022، تمكنت شــركتنا العاملة من تنفيذ 
عمليــة تحديــث وتغييــر الهويــة والعالمة التجارية إىل »اتصاالت من &e« في خطوة ستســتهل بها رحلة جديدة 
وواعدة للتحّول إىل أهم شــركة رائدة للتكنولوجيا في مصر. وبعدما حققت الشــركة نموًا مذهاًل في اإليرادات 

هذا العام، تســعى اآلن إىل مواصلة تنمية حصتها في ســوق االتصاالت، والمضي قدمًا في تنفيذ توســع رقمي 
واســع، مع التركيز القوي عىل الترفيه والشــمول المالي.

وعىل صعيد آخر، عّززت الشــركة التزامها تجاه العالمة التجارية الجديدة من خالل توقيع شــراكة اســتراتيجية مع 
النادي األهلي لكرة القدم في وقت ســابق من العام.

وخالل العام 2022، تمكنت »اتصاالت من &e« مصر من تحقيق نمو ســنوي ثنائي الرقم في اإليرادات )بنســبة 
19%( بالعملة المحلية، مع نمو أعىل في الربح قبل احتســاب الفوائد والضريبة واالســتهالك واإلطفاء عىل أســاس 

ســنوي )21%(. وحافظت الشــركة عىل مكانتها بصفتها المشــغل األســرع نموًا في الســوق، واستطاعت دائمًا أن 
تســتحوذ عىل حصص قيمة إضافية من منافســيها.

وواصلــت »اتصــاالت مــن &e« مصــر العمل عىل تنفيذ أجندتها الرقمية بزخم قوي مســجلًة نموًا هائاًل في عدد 
المســتخدمين النشــطين شــهريًا لمحافظ الهاتف المتحرك )بنســبة تفوق 200%(، وفي الوقت نفســه حققت نموًا 

الفتــًا مماثــاًل فــي أحجام المعامالت واإليرادات. أما فيما يتعلق بتجربة العمالء، فقد ظلت الشــركة المشــغل 
األقوى في صافي نقاط الترويج )NPS( داخل الســوق المصري الذي يضم أربع شــركات كبرى، وذلك من خالل 

نهجهــا القائــم عىل خدمة العمالء كأولوية وما تقدمه من تجارب اســتثنائية.

مجموعة شــركة االتصاالت الباكستانية 
)PTCL المحدودة )مجموعة

رغم األوضاع االقتصادية الســلبية، نجحت شــركتنا في باكســتان ليس فقط في جني المكاســب من اســتثمارات 
شــبكتها في خدمات االتصاالت الثابتة والمتنقلة، وتعزيز موقعها في الســوق، ولكنها أيضًا حققت أســرع 

معــدل نمو في اإليرادات منذ 9 عامًا.

في قطاع االتصاالت الثابتة، كّثفت مجموعة شــركة االتصاالت الباكســتانية المحدودة )PTCL( اســتثماراتها في 
توســيع شــبكة األلياف الضوئية باســتخدام تقنية إيصال شــبكة األلياف الضوئية إىل المنازل )FTTH(. ووصلت 
الشــركة في هذه الخدمات إىل 500 ألف ُأســرة من خالل إضافة 275 ألف اشــتراك منزلي إضافي في العام 2022. 
وقــد مّكنهــا كل ذلــك إىل جانــب العروض والخدمات المتميزة والجذابة التي تقدمها من االســتحواذ عىل حصة 

كبيــرة في الســوق ضمن قطاع النطــاق العريض عبر الهاتف الثابت.

وتســتهدف اســتراتيجية مجموعة شــركة االتصاالت الباكســتانية المحدودة )PTCL( تقديم تجربة عمالء 
ممتــازة وخدمــات نطــاق عريض عالية الســرعة واألكثر موثوقيــة، إىل جانب ضمان جاهزية الشــبكة لمواكبة 

االحتياجــات المســتقبلية، مثــل إيصــال شــبكة األلياف إىل المواقع في إطار طــرح المجموعة مســتقباًل لتقنية 
الجيل الخامس. وســاهم النمو في قطاع المؤسســات إىل حد كبير في ترســيخ مكانة مجموعة شــركة 

االتصــاالت الباكســتانية المحــدودة )PTCL( كشــركة رائدة بــال منازع في الخدمات االتصــاالت الثابتة لقطاعي 
المؤسســات والقطاع الحكومي.

بالنســبة لشــركة »يوفون« المختصة في خدمات الهاتف المتحرك ضمن مجموعة شــركة االتصاالت 
الباكســتانية المحدودة )PTCL(، فقد تمحور تركيز الشــركة خالل العام 2022 عىل التوســع في تغطية شــبكة 

الجيل الرابع وإدخال التحســينات عىل تجربة باقات بيانات الهاتف المتحرك. هذا وواصلت الشــركة تقديم 
عــروض مميــزة وتنافســية للغاية، مما مكنها من زيادة عدد مشــتركي البيانــات وتحقيق نمو كبير في اإليرادات. 
وحافظت »يوفون« عىل مكانتها كواحدة من أســرع مشــغلي الهواتف المتحركة نموًا في باكســتان، فضاًل عن 

ريادتها فــي تقديم أفضل تجربة عمالء.

واســتفادت الشــركة من توّســع شــبكتها لترســخ موقعها كعالمة تجارية فائقة الجودة في قطاع االتصاالت 
وحظيت بإشــادة واســعة لقوة شــبكتها وحصدت العديد من الجوائز المرموقة في القطاع، بما في ذلك 

جائزة الشــبكة األوىل للبيانات وخدمات المكالمات الصوتية في باكســتان والمقدمة من هيئة االتصاالت 
الباكستانية.

شــركة اتحاد اتصاالت )موبايلي(
بعــد عاميــن مليئيــن بالتحديــات، تركت خاللها القيود المفروضة لمواجهــة جائحة كورونا تأثيرات كبيرة عىل 

الســياحة الدينية ومختلف األنشــطة التجارية األخرى في المملكة العربية الســعودية، شــّكل العام 2022 انطالقة 
واعدة لعودة األنشــطة االعتيادية. وُرفعت قيود الســفر واســتؤنفت مناســك الحج والعمرة، مما شكل دفعة 

قويــة وإيجابية القتصاد المملكة.

وخــالل العــام 2022، واصلــت موبايلي تنفيذ رؤيتها للتحّول إىل شــركة رائدة فــي قطاع الخدمات الرقمية في 
المملكة العربية الســعودية. وتضمنت مبادراتها االســتراتيجية الرئيســية تطوير محفظة متميزة من المنتجات 

والخدمــات المبتكــرة، وإنشــاء تدفقات جديدة لإليرادات عبر الخدمات الرقميــة وتكنولوجيا المعلومات 
واالتصاالت، وتنفيذ نموذج تشــغيل مرن يركز عىل الشــراكات، وخفض التكاليف.

 MobilyPay وعــىل مــدار العــام، أطلقــت موبايلي العديد من العروض المبتكرة، من بينهــا منصة الخدمات المالية
والتي تم تطويرها بالتعاون مع الشــركاء الدوليين الرئيســيين مثل فيزا Visa و MoneyGram. وأبرمت موبايلي 
العديد من الشــراكات واتفاقيات التعاون مع العبين دوليين مؤثرين، بما في ذلك شــراكتها مع »سيســكو« لبناء 
أكبر منصة ســحابية إلنترنت األشــياء في المنطقة، والشــراكة مع »إكوينكس« لتحســين جودة وســرعة اإلنترنت، 
إىل جانــب توقيــع مذكــرة تفاهــم مع المصرية لالتصاالت لبناء أول نظام كابل بحري ثنائي مباشــر يربط المملكة 

العربية الســعودية بجمهورية مصر العربية. 

وخالل العام، أصبحت موبايلي أول شــركة اتصاالت تفوز بجائزة »أفضل تجربة عمالء«. كما فازت الشــركة 
بجائزتــي »أوكال« الختبــار الســرعة )Ookla Speedtest( خالل »المؤتمر العالمي للجــوال 2022 في المملكة العربية 

الســعودية«. وعىل الصعيد المالي، واصلت موبايلي تســجيل نمو قوي في اإليرادات والربحية عىل حد ســواء. 
وبذلك، رســخت شــركة موبايلي مكانتها في الســوق باعتبارها العالمة التجارية األســرع نموًا في قطاع االتصاالت 

الســعودي، وارتفع تصنيف موبايلي في معايير المســؤولية البيئية واالجتماعية وحوكمة الشــركات من قبل 
مؤشــر إم إس ســي آي لألســواق الناشــئة إىل درجة BBB وهو أعىل تصنيف بين شــركات االتصاالت في المملكة 

العربية السعودية.

مجموعة اتصاالت المغرب
كان العــام 2022 حافــاًل بالتحديات بالنســبة للمغرب إذ شــهد االقتصاد تباطؤًا ملحوظــًا مصحوبًا بتحديات الجفاف 

التــي اعُتبــرت األكثــر خطــورة في المغرب خالل العقود الثالثة الماضية. وتفاقمت كل تلك التحديات بســبب 
انعكاســات الحرب في أوكرانيا وصدمات أســعار الســلع العالمية. فارتفع مؤشــر أســعار المستهلك إىل أكثر من 

8% عىل أســاس ســنوي، وهو أعىل مســتوى منذ العام 2008، كذلك ارتفعت أســعار الفائدة للمرة األوىل خالل الـ14 
عامًا األخيرة، كما اســتمر الدرهم المغربي في االنخفاض.

وفــي وجــه هــذه الظروف الصعبة، ســّجلت مجموعة اتصاالت المغــرب أداًء ماليًا قويًا خالل العام 2022، مدعومًا 
باالســتثمار المســتمر لتوســيع وتقوية الشــبكة وتوفير أحدث التقنيات. وقّدمت المجموعة عروضًا وحلواًل 

قّيمــة ومبتكــرة للتخفيــف من تأثير اإلجراءات التنظيمية الصعبة، وفي الوقت نفســه واصلت الشــركة المضي 
بخطــوات مطــردة نحــو التحّول الرقمي عبر تنفيذ مشــاريع ومبادرات جديدة لتلبيــة احتياجات العمالء المتغيرة 

بشــكل أفضل واالرتقاء بجودة التجربة المقدمة لهم.

وفي المغرب، تركزت االســتثمارات عىل تطوير شــبكة األلياف الضوئية باســتخدام تقنية إيصال شــبكات األلياف 
الضوئية إىل المنازل )FTTH( وتحســين ســرعات البيانات المتنقلة. كما قّدمت الشــركات التابعة لشــركة »موف 

أفريقيا« أداًء قويًا من خالل مواصلة اســتقطاب المشــتركين عىل الرغم من التحديات االقتصادية الشــاملة 
والمنافســة الشديدة في بعض األسواق.

وفــي المرحلــة القادمــة، تلتزم مجموعة اتصاالت المغرب بتنفيذ اســتراتيجية قويــة لمواجهة مختلف التحديات 
التنظيميــة والتنافســية فــي مواقع انتشــارها من خالل تقديم عروض قّيمة وجذابــة، وإعادة هيكلة المحفظة 

لتحفيــز النمــو، واالســتثمار مجددًا في أســواق معينة الغتنام فرص النمو والتركيز عــىل تحقيق قيمة إضافية من 
الخدمــات الرقميــة وإحراز نمو طويل األجــل بنهج يركز عىل العمالء كأولوية.

اتصاالت أفغانستان
ال تزال أفغانســتان من األســواق الصعبة والمليئة بالتحديات من الناحيتين االجتماعية والسياســية، إىل جانب 

الظروف االقتصاديــة المضطربة وتقلبات العملة.

ورغم كل ذلك، نجحت اتصاالت أفغانســتان في تحقيق أداء جيد واســتثنائي في الســوق، مع اســتقطاب عدد 
كبيــر مــن المشــتركين، ونمــو اإليرادات والربحية، والحفاظ كذلك عىل تجربة عمالء قوية. وتتمثل اســتراتيجية 

الشــركة للســنوات القادمة في مواصلة توســيع شــبكتها وبنيتها التحتية إىل جانب االســتفادة من الطلب 
المتزايــد عىل البيانات في الدولة.

)تتمة(
 إنترناشونال
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)evision( رؤية اإلمارات
عــززت رؤيــة اإلمارات )evision(، ذراع المحتــوى اإلعالمي والترفيهي الحصري في 
شــركة »&e الحياة« مكانتها كأكبر منصة للمحتوى واألكثر اســتحواذًا عىل ثقة 
المتابعين في منطقة الشــرق األوســط وشــمال أفريقيا وأفغانستان وباكستان 

في عام 2022 بعد تنفيذ صفقة تاريخية لالســتحواذ عىل منصة »ســتارز بالي 
اربيا« )STARZPLAY ARABIA( وإطالق مجموعة واســعة من الخدمات و 

المحتوى المصمم لتحقيق النمو للشــركة ومنح المســتهلكين تجربة ترفيهية 
مميزة في المناطق التي تعمل فيها الشــركة.

تماشــيًا مع اســتراتيجية مجموعة &e، تهدف رؤية اإلمارات )evision( إىل 
ترســيخ مكانتها كشــركة رائدة إقليميًا في توفير كافة أنواع المحتوى اإلعالمي 

والترفيهــي، بمــا في ذلك الفيديو والمحتوى الصوتي واأللعاب، مما ســيدعم 
بشــكل مباشــر الهدف االستراتيجي لشــركة »&e الحياة« وتحّولها إىل مؤسسة 

رائدة في تصميم منظومات شــاملة ومتكاملة للمســتهلكين في المنطقة.

وســعيًا لتعزيــز المنظومة الرقميــة المتكاملة لمجموعة &e، تقدم رؤية اإلمارات 
)evision( حــاًل شــاماًل ومتكاماًل إلتاحة أفضــل تجارب المحتوى والترفيه. 

وتتميــز مجموعــة خدماتها الرقمية المتنامية بخيارات محتوى واســعة ومزيج 
ترفيهــي متنوع، يشــمل األخبار والترفيه والمحتوى الصوتــي والتعليم الترفيهي 

واأللعــاب، و ذلــك إىل جانب الخدمــات الترفيهية الخاصة مثل eLife TV و
.PTCL و Mobily TV و Misr TV و Switch TV

مــن خــالل جودة وتنــّوع محتواها، تركز رؤية اإلمارات )evision( عىل تقديم 
أفضــل المحتــوى الترفيهــي في هذه المنطقة. وتوفر الشــركة أكثر من 600 قناة 

تلفزيونيــة عاليــة الدقة )HD( و)4K(، ونحو 20000 ســاعة مــن المحتوى المتوفر عند 
الطلــب، ممــا يتيح خيارات واســعة من المحتوى تلبــي تطلعات مجموعة كبيرة 

ومتنوعة من المشــاهدين.

تعمل شــركة رؤية اإلمارات )evision( عىل إنشــاء محافظ خدمات رقمية 
تســاهم فــي تحقيــق إيرادات جديدة، وفي الوقت نفســه تدعم وتعزز األعمال 

األساســية وتقلــل من معــدل فقدان العمالء. ومن خالل تعزيــز باقات الخدمات 
والتكامل، توفر شــركة رؤية اإلمارات )evision( حاًل شــاماًل ومتكاماًل لكل 

مــن المحتــوى والتكنولوجيــا مع ضمان رحلة انســيابية وفي منتهى الســهولة 
للعمالء. والراحة 

وقــد تخّطــت رؤية اإلمارات )evision( أهم المقاييس المالية األساســية للعام.

 )STARZPLAY( »االســتحواذ عىل منصة »ستارزبالي
)ADQ( »إىل جانب »القابضة )evision( اســتكمل تحالف بقيادة رؤية اإلمارات

صفقة االســتحواذ عىل حصة األغلبية بنســبة 57% من »ســتارز بالي أرابيا«، 
المنصة الرائدة في الشــرق األوســط وشــمال أفريقيا في تقديم خدمات بث 

الفيديو عند الطلب. وانضم التحالف إىل المســاهمين الحاليين وهم »ســتارز / 
ليونز جيت« و»ســتيت ســتريت جلوبال أدفايزورز« و»إس إي كيو بارتنر«. 

وشــّكل االســتحواذ محطة مهمة لشــركة رؤية اإلمارات )evision(، وساهم في 
إثراء محفظة خدماتها وحلولها وترســيخ مكانة »ســتارز بالي« في جميع أنحاء 

المنطقة. ومن شــأن هذا التكامل أن يســّرع انتقال رؤية اإلمارات )evision( من 
أعمال شــبكة االتصاالت إىل توفير خدمات بّث المحتوى المباشــر للمســتهلكين 

في منطقة الشــرق األوسط وشمال أفريقيا.

 )evision( توســيع خدمات رؤية اإلمارات 
وترسيخ حضورها

أطلقــت شــركة رؤية اإلمــارات )evision( مجموعة متنوعة من مبادرات األعمال 
الجديدة خالل العام 2022، مما شــّكل انعكاســًا لرحلة التحّول واالبتكار التي 

تخوضها الشــركة وأكدت عىل مرونتها ومســاهمتها في التنويع والنمو.
ومن خالل صفقة االســتحواذ عىل »ســتارز بالي« )STARZPLAY(، وّســعت شركة 

رؤيــة اإلمارات )evision( انتشــارها الجغرافي إىل حــد كبير وأصبح لديها اليوم 
أعمال في جميع دول الشــرق األوســط وشمال أفريقيا.

 )PTCL( في باكســتان، وّقعت شــركة االتصاالت الباكستانية المحدودة
و»يوفون« )Ufone( اتفاقية مع شــركة رؤية اإلمارات )evision( خالل معرض 

جيتكــس إلطــالق منصة خاصة لبث الفيديو. وســتضم منصة الفيديو الرقمية 
الجديــدة غيــر التقليدية )OTT( المجموعــة األغنى من محتوى أعمال هوليوود 

والمحتــوى الترفيهي الباكســتاني، إىل جانــب مجموعة متنوعة من القنوات 
اإلخباريــة والرياضيــة الوطنية والدولية، وبالتالي ســتلبي تطلعات كافة أفراد 

األســرة واحتياجاتهم المتنّوعة لمشــاهدة المحتوى اإلخباري والترفيهي.

وخالل هذا العام أيضًا، توّسعت قناة األطفال »إي جونيور« وهي قناة األطفال 
األوىل في دولة اإلمارات والتابعة لشركة رؤية اإلمارات )evision( إىل المغرب 

من خالل اتفاقية مع اتصاالت المغرب، فأصبح بإمكان المشاهدين في المغرب 
اآلن الوصول إىل أكثر من 1000 ساعة من محتوى الرسوم المتحركة والحركة 

والتشويق لألطفال عند الطلب عبر العالمة التجارية »إي جونيور« ويشمل ذلك 
خيارات متنوعة ومن بينها المحتوى التعليمي والمغامرة واألنيمي والكوميديا.

وبعد هذه االتفاقيات، أبرمت شــركة رؤية اإلمارات )evision( شــراكات 
اســتراتيجية مع جميع الشــركات العاملة الخمس التابعة لمجموعة &e )في 

اإلمارات ومصر والمملكة العربية الســعودية والمغرب وباكســتان(.

واصلت شركة رؤية اإلمارات )evision( تعزيز وإثراء خيارات المحتوى عبر 
منصاتها وتوسيع نطاق حضورها الجغرافي هذا العام. فكشفت النقاب عن 

قناة أفالم جديدة كليًا هي emasala Simply South والتي أصبحت المحطة 
 emasala Simply South الجديدة ألفالم جنوب الهند. وتم عرض قناة

المملوكة والمدارة بالكامل من شركة رؤية اإلمارات )evision( للمرة األوىل في 
دولة اإلمارات العربية المتحدة في سبتمبر كأول قناة أفالم بثالث لغات عىل 

 ،Simply South مع قناة )evision( اإلطالق. ومن خالل شراكة رؤية اإلمارات
أكبر منصة بث عىل اإلنترنت تقّدم محتوى حصري من جنوب الهند، تعرض القناة 
أفضل وأحدث األفالم بثالث لغات هي التاميلية والماالياالمية والتيلوجو فقط 

بعد أربعة أسابيع من عرضها في صاالت السينما.

وبالشــراكة مع منصة »ســتارز بالي« )STARZPLAY(، أطلقت شركة رؤية 
اإلمــارات )evision( أيضًا أربع قنــوات ترفيهية داخلية جديدة ومتميزة:

 عــززت شــركة رؤية اإلمارات )evision( مزيــج المحتوى المتميز الذي تقدمه 
مــن خــالل االرتقاء بمحفظتها للمحتــوى الرياضي هذا العام. فحصلت عىل 

الحقوق الحصرية لبطولة كأس آســيا 2022 للكريكيت وبطولة »آي ســي ســي تي 
توينتي للكريكيت« لبثها مباشــرة وحصريًا في كامل منطقة الشــرق األوســط 

وشــمال أفريقيا، مما رســخ مكانة )CricLife( كقناة مختصة في لعبة الكريكيت 
بأكملها. للمنطقة 

كمــا حصلت شــركة رؤية اإلمارات )evision( عــىل الحقوق الحصرية لبث الدوري 
اإليطالي عبر »ســتارز بالي« )STARZPLAY( للســنوات الثالث القادمة في جميع 

دول الشــرق األوســط وشــمال أفريقيا. ويشتهر دوري الدرجة األوىل اإليطالي 
عــىل نطاق واســع بأنه أحد أفضل بطوالت كرة القــدم عالميًا ويحتل المرتبة 
الثالثــة بيــن الدوريات األوروبية في تصنيــف أفضل الدوريات الوطنية لكرة 

القدم في العالم.

رؤيــة اإلمارات )evision( خالل العام 2023
في المرحلة القادمة، ســتواصل شــركة رؤية اإلمارات )evision( مســار اإلنجازات 

والتقــدم الــذي أحرزته خالل العام 2022 لتنفيــذ خارطة الطريق التي حددتها 
للتوســع عبــر عدة قطاعات في مجال المحتوى اإلعالمــي والترفيهي، مع التركيز 

عىل بناء شــراكات واعدة وســريعة النمو تجلب أقوى اإلمكانات وتســهم في 
.e& جذب المســتهلكين وإضافة القيمة للشــركة ولكامل مجموعة

عــززت »&e الحياة« مكانتها في دولة 
اإلمــارات العربية المتحدة كمنصة 

رائــدة للترفيه والخدمات المالية 
الرقمية، وواصلت االســتثمار واالبتكار 

لتنويــع عروضها وتنمية محفظة 
حلولها لتقديم خدمات محّســنة تسهل 

حيــاة ماليين العمالء كل يوم.

&e الحياة
بنــاء منصة رائدة في 

تصميم منظومات شــاملة 
ومتكاملة للمســتهلكين، بدءًا 
بالتكنولوجيــا المالية والترفيه

نبــذة عن »&e الحياة«
»&e الحياة« هي ركيزة من ركائز أعمال مجموعة &e والتي تضع بين يدّي 

المستهلك كل مزايا العالم الرقمي المتقدمة، باستخدام أحدث التقنيات 
والمنصات والتطبيقات الذكية في مجاالت عدة، مثل التكنولوجيا المالية والترفيه 

والتجزئة وخدمات التنقل. ومن موقعنا كمنصة ريادية في تصميم المنظومات 
المتكاملة للمستهلكين، نفخر بإتاحة تقنيات الجيل التالي والخدمات المتميزة التي 

تمنح العمالء تجربة استثنائية بكل ما للكلمة من معنى.
تســتهدف »&e الحياة« الوصول إىل شــرائح معينة من المســتهلكين وتعزيز فرص نمو األعمال الجديدة، من أجل االرتقاء بالحلول والتجارب الرقمية 

االســتهالكية المبتكــرة فــي جميــع المجــاالت. وتعد رؤية اإلمارات )evision( إحدى شــركات » &eالحياة« وهي أكبر منصــة للمحتوى موثوق بها في منطقة 
الشــرق األوســط وشــمال إفريقيا وأفغانســتان وباكســتان، وهي ذراع اإلعالم والترفيه في مجموعة &e. و تعتبر »&e الحياة« من أقوى الشــركات المؤثرة في 
 e& مجــال التكنولوجيــا الماليــة فــي المنطقــة، كونهــا تركز عىل كســر الحواجز التي تحول بين العمالء والخدمات المالية عبــر الهاتف المتحرك، وذلك من خالل

money، ذراع التكنولوجيا المالية وهو تطبيق مالي شــامل يوفر حلول دفع آمنة في منتهى الســهولة والســرعة والراحة.
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e& money
تســتهدف )e& money(، ذراع التكنولوجيا المالية لشــركة »&e الحياة« إىل 
إحــداث تحــّول نوعي في تجربة العمالء من خــالل تطبيقها المبتكر والفائق 
والذي يعد بمثابة »ســوق مالي« شــامل، وقد حققت )e& money( تقدمًا 

اســتثنائيًا في تطوير وتوفير الحلول المالية الرقمية لجميع شــرائح العمالء 
خالل العام 2022.

e& money هــو تطبيــق مالي فائق يلبــي مجموعة متنوعة من االحتياجات 
الماليــة للعمــالء، ويوفر لهم خدمات ماليــة عديدة مثل عمليات الدفع 

للمتاجــر والبائعيــن، والتحويالت المالية، ودفــع الفواتير، وخيارات الهدايا. وتم 
تصميــم التطبيق ليشــمل جميع العمالء فــي دولة اإلمارات العربية المتحدة 
ســواء من ذوي الحســابات المصرفية أو من دونها أو أولئك الذين يمتلكون 

حســابًا مصرفيًا ويفضلون اللجوء لطرق ســداد بديلة، إذ يتيح التطبيق 
إمكانيــة الوصول إىل أنظمــة وخدمات مالية رقمية إضافية.

ولطالما اســتهدفت »&e الحياة« تعزيز الشــمول المالي باعتباره عنصرًا 
أساســيًا إلزالــة الحواجز التــي تمنع العمالء من الوصول إىل الخدمات 
المالية. ويســتفيد المواطنــون والمقيمون في دولة اإلمارات العربية 

المتحــدة والشــركات العاملة عىل أرضهــا من تطبيق e& money عبر تجربة 
عمالء محّســنة تمكنهم من إجراء معامالتهم المالية في منتهى الســهولة 

واالنســيابية واألمــان، مما يعزز دور التطبيق فــي تحفيز االقتصاد غير النقدي.

وســّجلت e& money أرقامًا قياســية في عدد مرات تنزيل التطبيق وتســجيل 
العمــالء خــالل العام 2022 مقارنة باألعوام الســابقة. فهي حّققت نموًا بثالثة 

أضعــاف فــي عدد مرات التنزيل والتســجيل، وخمس أضعاف في عدد 
المســتخدمين النشــطين شــهريًا وارتفعت اإليرادات أيضًا بثالثة أضعاف. 

عــالوة عــىل ذلك، حصلت e& money عىل جائــزة أفضل محفظة المقدمة 
من »جمعية التكنولوجيا المالية في الشــرق األوســط وشــمال أفريقيا« خالل 

العام 2022.

هويــة جديدة لتأثير أعمق
فــي يوليــو 2022، أعيدت تســمية تطبيق eWallet وهو خدمة الدفع الرقمية 

األوىل المنظمــة والمرخصــة من قبــل مصرف اإلمارات العربية المتحدة 
المركــزي، لتحمل اســم e& money، كما أعيــد تصميم مجموعة خدمات 

التكنولوجيــا الماليــة المقدمة من التطبيق، بما يتماشــى مع أهدافه 
وتطلعاتــه الطموحــة بالتحّول إىل أحد أبــرز الالعبين المؤثرين في مجال 

التكنولوجيــا المالية في المنطقة.

وتتماشــى الهويــة والعالمة التجاريــة الرقمية الجديدة التي تركز عىل 
المســتقبل مــع هوية مجموعة &e حيــث تم دمج ألوان العالمة التجارية 

واســمها وكافة العناصر المرتبطة بها.

 e& وإىل جانــب إعــادة تصميم الهوية والعالمــة التجارية للتطبيق، قامت
money بتجديــد التطبيــق مّتبعة نهجًا محســنًا يركز في المقام األول عىل 
تجربة العمالء. ويتميز التصميم الجديد بمظهر بســيط ســهل االســتخدام 

وخــاٍل مــن التعقيــدات، مما مّكنe& money من تحقيق درجة 4.7 في 
تصنيفــات المســتخدمين عــىل متجر تطبيقات آي أو إس و4.4 عىل متجر 

جوجل بالي في ديســمبر. ومن خالل هذه المبادرات، إىل جانب التحســينات 
عــىل عملية التســجيل وتحديــث تجربة العمالء، تمكنت e& money من زيادة 

عدد مســتخدميها، وتجاوزت الـــ859,784 عملية تنزيل للتطبيق و438,108 
تســجيل لهذا العام، وهو ضعف العدد مقارنة بالعام 2021 لكال المقياســين.

وتــم تكريــم e& money عىل هذه اإلنجــازات بحصولها عىل »جائزة أفضل 
محفظــة« من أســبوع أبوظبي المالي خالل حفــل توزيع جوائز »التكنولوجيا 

المالية في الشــرق األوســط وشمال أفريقيا للعام 2022«.

تجارب محّســنة وعروض غنية
خــالل العــام 2022، عّززت e& money محفظــة منتجاتها بإضافة مجموعة 

مــن العــروض والمزايا والحلول الجديدة بهدف تســهيل الحياة اليومية 
للمســتهلكين. وُيعد التحديث في تجربة تســجيل العمالء الجدد خالل العام 

.e& money 2022 جزءًا من أنشــطة االبتكار في شــركة

ســاعدت التغييرات الجديدة في إجراءات التســجيل عىل تحقيق أســرع عملية 
تســجيل للمســتخدمين الجدد في دولة اإلمارات العربية المتحدة. ومن خالل 

 e& money تجربــة رقميــة بالكامل، يمكن للعمالء التســجيل في تطبيق
خــالل بضــع دقائــق فقط. وتم تطوير بنية تحتيــة قوية لجمع البيانات من 

عمليــة التحقــق من العمالء الجــدد أو »اعرف عميلك« وتخليص اإلجراءات 
بســرعة وكفاءة، مما يتيح للعمالء اســتكمال جميع متطلبات وإجراءات 

»اعرف عميلك« من دون الحاجة إىل زيارة المتجر شــخصيًا.

باإلضافــة إىل جميــع النقاط المتاحة إليداع النقود، وســعيًا لمزيد من التنّوع، 
أضافت e& money هذا العام خيارًا جديدًا إلضافة األموال باســتخدام 

بطاقــة الخصــم. وتالقي هذه القناة إقبااًل واســعًا حيث تنمو بوتيرة 
اســتثنائية كل شــهر، مع أكثر من 20,000 معاملة إيداع للنقود منذ إطالقها في 

أبريــل بقيمــة إجمالية تزيد عن 18 مليون درهم إماراتي.

ويجــري العمــل عىل إضافة ميزات جديدة باســتمرار لتقديم المزيد من 
الخدمات وتوفير تجربة في منتهى الســهولة والراحة للمســتخدمين. 

وتضمنت بعض اإلضافات هذا العام الدفع المباشــر وشــراء قســائم الهدايا 
وإضافة مؤسســات جديدة لســداد الفواتير )مثل هيئة كهرباء ومياه دبي 

وشــركة أبوظبي للتوزيع وشــركة العين للتوزيع( وخدمة طلب األموال 
وغيرهــا. وتماشــيًا مع الخدمات المصرفيــة المفتوحة، يمكن للعمالء إضافة 

المزيــد من األموال إىل حســاباتهم الحالية عىل التطبيق.

وحّققــت أعمــال التحويل عبــر e& money تقدمًا الفتًا حيث قدمت أكثر 
األســعار تنافســية في نطاق تحويل األموال الدولي. ومن خالل إبرام 

الشــراكات االســتراتيجية لتطوير المنصة، أصبح بإمكان العمالء في دولة 
اإلمــارات العربيــة المتحدة تحويل األموال ألكثر من 200 دولة.

مــن خــالل نهــج يركز عــىل العمالء كأولويــة، وطريقة عمــل فعالة من حيث 
التكلفــة، وصلــت e& money إىل أكثــر مــن 23,885 معاملــة تحويل مالي 
دوليــة شــهريًا بحلــول نهايــة العام 2022، ما يشــكل معدل نمو ســنوي يزيد 

.%270 عن 

تطبيق مالي شامل

الحياة
التكنولوجيا 

المالية 

واجهة 
المستخدم 

األفضل

للمستهلكين مزايا 

التحويالت 
المحلية 
والدولية

المدفوعات

بطاقة الدفع 
المسبق وبطاقة 

الخصم

اإلقراض

المنظومة 
الشاملة )مثل 

التأمين(

إدارة الثروات

برنامج جذاب 
لتعزيز والء 

العمالء

سجل 
ائتماني قوي

عروض 
باقات 

االتصاالت

للبائعين مزايا 

شراكات 
األسواق

المدفوعات 
عبر اإلنترنت 

والمدفوعات 
بدون اتصال 

باإلنترنت

تمويل 
نقاط البيع 

والفواتير

حلول نقاط 
البيع الرقمية 

 بتقنية 
Soft POS

التأمين

إدارة الرواتب 
ونظام حماية 

األجور

المزيــد مــن النمو واالبتكار في العام 2023
بينما نتطلع بطموح قوي إىل المســتقبل، تســتهدف e& money تعزيز مشــاركة العمالء من خالل مجموعة من الميزات الجديدة والمميزة خالل العام 2023، مثل البطاقة 

المصاحبة للتطبيق واإلقراض واالســتثمارات. وفي ظّل التحّول الذي يشــهده القطاع، ستســتفيد e& money من المكانة القوية لمجموعة &e إلطالق المزيد من المنتجات 
والخدمــات لتلبيــة احتياجــات شــرائح أوســع وأكثــر تنّوعًا من العمالء، ودعم رؤيتها بأن تصبــح المحفظة الرقمية الرائدة في دولة اإلمارات العربية المتحــدة والتطبيق المالي األكثر 

تطّورًا في الســوق للمســتهلكين والبائعين عىل حد سواء.

)تتمة(

عدد عمليات 
التنزيل  )ألف(
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202020212022

3,2 x

عدد عمليات 
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2022
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2022
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2022

6,4

 ديسمبر
2021

26,2

 نوفمبر
2022

23,8

 ديسمبر
2022

معامالت تحويل األموال الدولية )ألف(
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قادت &e المؤسسات، القطاع التابع 
لمجموعة &e الذي ُيركز عىل الشركات 

والمؤسسات، رحلة التحول الرقمي 
واالبتكارات التكنولوجية الثورية وتعزيز 

األمن اإللكتروني آلالف الشركات 
والمؤسسات في جميع أنحاء دولة اإلمارات 

العربية المتحدة. فمن خالل قدرتها عىل 
تسريع وتيرة النمو متسلحًة بانتشارها 

الواسع والمتنامي عىل المستوى اإلقليمي، 
تمّكنت &e المؤسسات من الدخول في 

شراكات مهمة وإيجاد القيمة لكل من 
شركائها والمجموعة. 

وُتمكن برامجنا الرقمية المبتكرة منشــآت أكثر اســتدامة، ومدنًا أكثر أمانًا، وخدمات 
حكوميــة أفضــل، ورعايــة صحية رقمية أفضل، وتعليم مثمر، إضافًة إىل رســم مالمح 

مســتقبل الخدمــات المصرفيــة وتعزيز الصناعات اآلليــة بالكامل جنبًا إىل جنب مع 
تمكين التصنيع والخدمات اللوجســتية. 

تضّم &e المؤسســات ثالثة ركائز أعمال ُمحفزة للنمو: 

ن الشــركات 	  مجموعة الســحابة اإللكترونية )cloud( من &e المؤسســات: ُتمكِّ
والمؤسســات عىل اختالف أحجامها من تحقيق الفوائد المنشــودة من خدمات 

الســحابة اإللكترونيــة عبــر إتاحة البنية التحتية الرقميــة الالزمة وحلول تجربة العمالء. 
وتعتمد &e المؤسســات نهجًا يركز عىل العمالء وقائمًا عىل الســحابة كليًا لنشــر 

وتشــغيل الحلول الرقمية باســتخدام الخدمات السحابية المالئمة.
»هلب أي جي« )cyber( من &e المؤسســات: ُتقدم االستشــارات االســتراتيجية ألبرز 	 

الشــركات والمؤسســات والجهات الحكومية في جميع أنحاء المنطقة، وكذلك 
حلــول وخدمــات أمن المعلومات المصممة خصيصــًا لتلبية االحتياجات المتنوعة 

لعمالئها وتمكينهم من النمو والتفوق عىل منافســيهم باالســتفادة من بيئة 
سحابية آمنة.

م 	  مجموعة إنترنت األشــياء والذكاء االصطناعي )iot&ai( من &e المؤسســات: ُتقدِّ
مزيجًا من تقنيات إنترنت األشــياء والذكاء االصطناعي التي ُتســاعد الشــركات في 

تحولهــا نحو االعتماد عىل البيانات.

التطلعات االســتراتيجية نحو تحقيق الريادة في الســوق
تماشــيًا مــع نهــج التحول الرقمي الشــامل الــذي تتبناه مجموعة &e لالنتقال من شــركة 

اتصاالت إىل شــركة تقنية، تتمثل رســالة &e المؤسســات في توفير حلول رقمية 
متقدمــة مــن شــأنها تغيير الطريقة التــي تمارس بها الشــركات أعمالها وتعزيزها 

مستمر. بشكل 

وتتمثل اســتراتيجيتها في دفع التحول الرقمي عىل نطاق واســع بغية تمكين الشــركات 
والحكومــات مــن أن تصبــح أكثر ذكاًء وأمانًا واعتمادًا عــىل الحلول الرقمية، مما يعزز 

رؤيــة مجموعــة &e الرامية لتنمية أنشــطتها الرقمية مع قطاع األعمال.

تعتمد اســتراتيجية &e المؤسســات عىل أربع ركائز استراتيجية:

الريادة في دولة اإلمارات
التنفيذ والتشغيل عىل المستوى 

اإلقليمي من خالل عمليات االندماج 
واالستحواذ والشراكات االستراتيجية

تسريع تبني التقنيات الناشئة لترسيخ 
االبتكار في المجتمع

إرساء ثقافة تركز عىل 
الموظفين ورعاية المواهب 

والكفاءات

تعمل &e المؤسسات عىل تمكين تكنولوجيا 
المعلومات واالتصاالت واألجندة الرقمية 

لدولة اإلمارات، وتهدف إىل أن تصبح محركًا 
رئيسيًا داعمًا للمستقبل الرقمي للبالد، 

انطالقًا من كونها الذراع الرقمي للدولة الذي 
يتوىل نشر مشاريعها الضخمة ودفع أجندتها 

الخاصة بالتحول الرقمي.

وضعت &e المؤسسات استراتيجيتها 
المتمثلة بتسريع النمو وتعزيز الوعي 

بخدماتها وتوسيع نطاق انتشارها 
الجغرافي باعتمادها نهج االندماج 

واالستحواذ وعقد شراكات استراتيجية مع 
الشركات العاملة في المجال الرقمي.

ســتواصل &e المؤسســات مســاعيها نحو 
تنميــة االبتــكار وتســريع التبني الرقمي 

داخــل المجتمــع من خــالل اتفاقيات التعاون 
والشــراكات المثمــرة، مما يســمح لها 

بتوســيع محفظــة حلولهــا وخدماتهــا الرقمية 
الخاصــة جنبــًا إىل جنب مع عقد شــراكات 

طويلــة األمــد مع منصات تســريع ودعم نمو 
مــي الخدمــات التكنولوجية  الشــركات وُمقدِّ

إقليميــًا وعالميًا.

نؤمن في &e المؤسســات 
أن موظفينــا هــم من الدعائم 

الرئيســية للمجموعة، لذلك 
نســعى جاهدين لرعايتهم 

وتمكينهــم والعمل في الوقت 
نفســه عىل جذب أفضل 

المواهب والكفاءات في الســوق 
واالحتفــاظ بها مــع مجمعة من 
أفضــل الخبــراء في القطاع في 

مختلــف التقنيات والمجاالت.

مكانة قوي لتســريع التأثير
تولت &e المؤسســات منذ إنشــائها قيادة التحول الرقمي للحكومات والمؤسســات 

الكبرى، مما أثمر عن ســجل حافل بالنجاح في دعم مشــروعات ضخمة من خالل تصميم 
وبناء وتشــغيل الخدمات الرقمية المتكاملة. كما وســعت &e المؤسســات عملياتها 

في أنحاء المنطقة عبر إنشــاء مكاتب تابعة لها في المملكة العربية الســعودية ومصر، 
مدفوعــًة بقدراتهــا وإمكاناتهــا المالئمة التي مّكنتها مــن تقديم منظومة خدمات رقمية 

مبتكرة فــي دولة اإلمارات العربية المتحدة. 

وبعد فصل &e المؤسسات اىل شركة مستقلة وتغيير عالمتها التجارية في وقت سابق 
من هذا العام، شهدت الشركة تحواًل كبيرًا متجهًة نحو تطبيق مزيد من التغييرات وتعزيز 

االبتكار. ومنذ ذلك الحين، نمت قوتها العاملة لتصل إىل أكثر من 1500 خبير رقمي مع 
استمرارها في توفير مجموعة من الصالحيات األساسية والعمالء الرئيسيين عبر أسواقها.

وواصلــت أعمــال &e المؤسســات نموها هــذا العام أيضًا، حيث بلغــت قيمة العقود 
الموقعــة أكثــر مــن 1.1 مليــار درهم إماراتي وإيرادات بقيمــة 2 مليار درهم إماراتي خالل 

عام 2022. 

تخطط &e المؤسســات لمواصلة انتشــارها وتوسعها في الســنوات المقبلة، ويتبلور 
طموحهــا حــول زيــادة إيراداتها مــن األعمال الدولية إىل 40% بحلول عام 2030 من خالل 
تركيزها عىل األســواق اإلقليمية الموجودة فيها ثم االنتقال عقب ذلك إىل أســواق 

استراتيجية أخرى.

 &e المؤسسات

تسريع وتيرة 
النمو في السحابة 
اإللكترونية واألمن 
السيبراني وإنترنت 
األشياء والتوسع 

دوليًا باعتماد نماذج 
أعمال جديدة 

وسريعة النمو 

نبذة عن &e المؤسســات
تتبنى &e المؤسســات، ذراع مجموعة &e الذي يركز عىل المؤسســات وقطاع األعمال، 
نموذج أعمال مرصع بالنجاحات، يجمع بين القوة واالنتشــار اللذين تتمتع بهما شــركة 
اتصــاالت مــن جانــب، والمرونة والخبرة التي تتمتع بها شــركة خدمات محترفة من جهة 

أخرى. وتتمثل رؤية &e المؤسســات في دفع الشــركات والمؤسســات في قطاعات 
متعــددة نحــو تعزيــز إمكاناتها الرقمية من خالل تصميم وتقديم وتشــغيل الحلول 

الرقمية الشــاملة والفعالة والذكية واآلمنة باســتخدام منصات ســحابية مرنة.
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)تتمة(

 )Cloud SOC( كمــا أطلقــت »هلــب أي جي« هذا العام مركز عمليات أمن ســحابي
مــن الجيــل التالــي لتعزيز العمليات األمنية وتحديثهــا بحلول مدعومة بالتحليالت 
لتحقيــق الكشــف الدقيق عن التهديــدات المجهولة والثغرات وتوصيف مخاطر 

المســتخدم والمؤسســة. يســتخدم مركز عمليات األمن حلواًل متطورة لمعلومات 
األمان وإدارة األحداث )SIEM( إىل جانب تحليالت ســلوك المســتخدم والكيان 

)UEBA( لمعالجة حاالت االســتخدام الحرجة.

قدمــت الشــركة أيضــًا خدمة »هلب أي جي« المــدارة للحماية من المخاطر الرقمية 
)DRP(، والتي توفر للعمالء أفضل المزايا، مثل ميزة الكشــف الشــامل عن 

المخاطــر التــي تتضمــن نمط الويب العميــق والمظلم، إضافًة إىل المعالجة الرائدة 
في الســوق التي تقلل المخاطر الرقمية للمؤسســات. وتعكس أحدث خدمة 

من »هلب أي جي« التزام الشــركة بمســاعدة العمالء عىل التخفيف من المخاطر 
المتعلقــة بالتحول الرقمي.

ومــن أبــرز األحــداث األخرى التي شــهدها هذا العام اإلعــالن عن »هلب أي جي« 
كمــزود خدمــات األمن الُمدارة )MSSP( الشــريك لمايكروســوفت في دول 

مجلــس التعــاون الخليجــي. تــم تمكيــن »هلب أي جــي« اآلن لتقديم الخدمات 
اســتنادًا إىل جميــع منتجــات األمن من مايكروســوفت وهــي مزود خدمات األمن 

الُمــدارة المفضــل لقطاع المؤسســات بالنســبة لفريق مايكروســوفت في 
اإلمارات العربيــة المتحدة.

الخدمات والحلول الرئيســية 

باقة شــاملة من خدمــات ومنتجات 
األمن الســيبراني التي تشــمل بشــكل 

خــاص مجاالت الدفاع الســيبراني الُمدار 
والمراقبــة عــىل مدار الســاعة ألكثر من 

50 بنيــة تحتيــة رقمية ألكبر المؤسســات 
مــع تعاملهــا مع أكثر مــن 2 تريليون 

سنويًا حدث 

 )io&ai( مجموعة إنترنت األشــياء والذكاء االصطناعي 
من &e المؤسسات

مــع وجــود أكثــر من 5,000 عميل وأكثر من مليون رابط ناشــط ذكي، واصل قطاع 
إنترنت األشــياء والذكاء االصطناعي تســارعه نحو المســتقبل من خالل إطالق 

منتجات مبتكرة وعقد شــراكات اســتراتيجية هذا العام. 

دخلت &e المؤسســات في شــراكة اســتراتيجية مدتها ثالث سنوات مع 
»داتاروبوت« )DataRobot(، وهي شــركة أمريكية رائدة في توفير منصات الذكاء 

االصطناعــي، إلطالق خدمات الذكاء االصطناعي للمؤسســات )AIaaS( لدعم 
التحــول الرقمــي في الجهات الحكومية والشــركات الخاصة. وتهدف الخدمات 

الســحابية الشــاملة إلنشاء ونشــر وإدارة حلول الذكاء االصطناعي والتعلم اآللي 
والتدريــب عليها، وتوســيع دورة حياة الــذكاء االصطناعي بتكلفة أقل مقارنة 

بتطويــر قدرات الذكاء االصطناعي الداخلية للمؤسســات.

أكملت &e المؤسسات استحواذها بنسبة 100% عىل شركة »سمارت ورلد« 
)Smartworld(، أحد المزودين الرائدين للحلول التكنولوجية المتقدمة وتنفيذها 

وتشغيلها، بهدف زيادة إمكاناتها الرقمية وتعزيز ريادتها التكنولوجية في التحول 
الرقمي. وسُيسهم االستحواذ في تسريع وتيرة نمو الحكومات والمؤسسات 

ومساعدتها عىل االرتقاء إىل مؤسسات ترتكز عىل البيانات واألتمتة.

تواصــل &e المؤسســات تســخير واعتماد أحــدث الخدمات والحلــول المبتكرة 
لصالــح عمالئهــا مــن المؤسســات، حيث نجحــت في تقديم نمــاذج متميزة 

متعــددة مثــل طائــرات بدون طيــار ذاتية القيادة. وتشــمل المجــاالت التطبيقية 
المتنوعــة لنماذجهــا الســالمة العامــة وإنفــاذ القانون، إضافًة إىل مراقبــة البنية 

التحتيــة المادية.

الخدمات والحلول الرئيســية 

خدمات إنترنت األشــياء والذكاء 
االصطناعــي المتقدمة مع خبرات 

متنوعــة في مجاالت المدن الذكية 
والمســتدامة، والتنقل الذكي، وتجارة 

التجزئــة، والمدفوعات الرقمية، والمدن 
اآلمنــة، والصناعة 4.0، والنفط والغاز، 

والمرافق، والتصنيع، واللوجســتية، 
والمطــارات، والرعاية الصحية الرقمية، 

والحكومة الذكية والدفاع.

تحفيز االبتــكار وتعزيز تجربة العمالء
شــهدت تجربة العمالء تحواًل عىل مدار الســنوات األخيرة نتيجة انتشــار التكنولوجيا 

الرقميــة، وتبع ذلك تحول أساســي في طريقــة تفاعل العمالء والمواطنين مع 
الشــركات والحكومــات. وفي وقتنا الراهــن، يتوقع العمالء الرقميون وكذلك 

المؤسســات ذات النظرة المســتقبلية تجارب متصلة مخصصة وفورية وسلســة 
عبر القنوات الرقمية. 

يدفع ذلك المؤسســات نحو االرتقاء بقدراتها ومســتويات األمان لديها وتحديث 
تقنيــات مراكــز اتصاالتها لتلبية مجموعة جديــدة تمامًا من توقعات العمالء، 

والتوجه نحو تمكين العمل عن بعد. ولتحقيق ما ســبق، وقعت &e المؤسســات 
اتفاقية شــراكة مع شــركة )NICE( هذا العام لتقدم لعمالئها خدمات مركز 

االتصــال كخدمــة )CCaaS(، والتي ستســاعد عىل تحول مراكز اتصال العمالء إىل 
مراكــز تجــارب العمالء لتوفير تجارب اســتثنائية للعمالء والموظفين، إضافة إىل 

تحقيــق نتائج ملموســة وتعزيز المرونة في مجال األعمال.

كما دأبت &e المؤسســات عىل تمكين االبتكار وتســريع اعتماد أحدث التقنيات 
الرقميــة فــي المجتمع من خالل اتفاقيات التعاون والشــراكات المثمرة في إطار 

 ،)FutureNow( »برنامج االبتكار المفتوح »المســتقبل اآلن

حيث أطلقت 10 تحديات واختارت أكثر من 30 شــركة ناشــئة ســريعة النمو وشــكلت 
شــراكات رئيســية مع مسّرعات دبي المستقبل، ومســرع التكنولوجيا المالية 

»فينتك هايف« )Fintech Hive(، و )HUB 71(، وخدمة )Plug&Play(. كما وّســعت 
برنامــج »محادثــات المســتقبل اآلن« من خالل تعاونها مع )HUB 71( إلطالق أول 

مركــز للتميــز فــي الذكاء االصطناعي في أبوظبي، والذي أثمر عن إنشــاء منصة 
لحلــول الــذكاء االصطناعي لتحويل مســتقبل الذكاء االصطناعي في اإلمارة مع 

دعــم منظومــة االبتكار المزدهرة، وتعزيز المواهــب المحلية والنمو االجتماعي 
واالقتصادي للدولة.

إضافــُة إىل ذلــك، جرى إطالق تحدي هاكاثــون بالتعاون مع جامعة مانيبال 
وجامعة ولونغونغ، جنبًا إىل جنب مع الشــركاء االســتراتيجيين شــركتي »فوناج« 

و»تويليــو«. وتمثــل الهدف من ورش العمل هذه في دعــم مجتمع المبرمجين 
والمطورين في الجامعات، مع تعزيز وتشــجيع اســتخدام اإلمكانات التي توفرها 

.)EngageX( المؤسســات من خالل منصتها e&

مواصلــة تحقيــق النمو وإحراز التقدم في عام 2023
تتطلــع &e المؤسســات خالل عــام 2023 إىل مواصلة بناء القدرات وتقديم خدمات 
اســتثنائية وتنفيذ اســتراتيجيتها لتعزيز مكانتها كأكبر مشــغل رقمي في المنطقة.

ولتســريع وتيرة النمو في &e المؤسســات، ســينصب التركيز عىل المجاالت ذات 
األولوية التالية: 

توفير مزيد من الصالحيات األساســية والعمالء الرئيســيين في دولة اإلمارات 	 
المتحدة العربية 

توســيع القدرات من خالل الشــراكات غير العضوية واالســتراتيجية لتعزيز 	 
خدماتهــا، بمــا فيها الخدمات المــدارة وتطبيقات األعمال وتكامل النظم

التحول إىل مشــغل رقمي إقليمي من خالل توســيع نطاق العمليات التشــغيلية 	 
فــي اإلمــارات العربية المتحدة والمملكة العربية الســعودية ومصر ومراكز 

العمليات اإلقليمية للســحابة اإللكترونية واألمن الســيبراني، مع تطوير القدرات 
التجارية واالستشــارية المســتقلة في التحول الرقمي

تطوير أعمال منصة إقليمية لتعزيز تبادل القيمة وابتكارها بشــكل مشــترك 	 
في المنطقة.

قدرات قوية ومجموعة موســعة من الحلول

الســحابة اإللكترونية )cloud( من &e المؤسسات
واصل قطاع الســحابة تحقيق نمو قوي وتقديم القيمة للشــركات والمؤسســات 

فــي عــام 2022 مــن خالل 9 مراكز بيانات وأكثــر من 750 عمياًل في جميع أنحاء 
اإلمارات العربية المتحدة. 

شــهد عام 2022 إطالق »إنغيج إكس« )EngageX(، وهي منصة متطورة من 
منصــة االتصــال كخدمة )CPaaS( تقوم بتخصيص رحالت تجربة المســتخدم 

النهائــي بطريقة سلســة وذات قنــوات اتصال متعددة. إضافًة إىل ذلك، ُعقدت 
شــراكة اســتراتيجية بين شــركة »خزنة داتا سنترز« ومجموعة »G42« تهدف 

إىل تعزيز مكانة »خزنة داتا ســنترز« كأكبر مزود لمراكز البيانات عىل المســتوى 
اإلقليمــي فــي تقديم خدمات ال تضاهى للعمالء والشــركاء المحليين والعالميين، 

إضافــًة إىل دعــم تطور المنظومة الرقميــة في اإلمارات العربية المتحدة. 

كمــا وقعــت &e المؤسســات اتفاقية لتنفيذ مشــروع مشــترك مع »بيســبين 
جلوبــال« )Bespin Global(، وهي شــركة كوريــة متخصصة في إدارة الحوســبة 

الســحابية، لتعزيــز ريــادة &e المؤسســات في ســوق اإلمارات العربيــة المتحدة 
واستكشــاف الفرص لتوســيع نطاق انتشــارها عبر أســواق الشــرق األوسط 

وتركيا وأفريقيا وباكســتان. وســيركز المشــروع المشــترك عىل أعمال الحوســبة 
الســحابة العامــة مــع خطــط لوضع معيار جديد لخدمات الحوســبة الســحابة 
العامــة فــي المنطقــة، بحيــث يتميــز هذا المعيــار بالمرونــة وإمكانية تطويره 

وتبنيــه ألفضل القدرات. 

الخدمات والحلول الرئيســية 

حلول الحوســبة السحابية المتعددة 
 Azure والهجينــة، بما في ذلك خدمات

من مايكروســوفت وخدمات أمازون ويب 
)AWS( و Oracle Cloud، إضافــًة إىل 

خدمــة OneCloud من اتصاالت، وهي 
خدمة ســحابية خاصة ُمدارة بالكامل 

تســتضيفها مراكز بيانات عالية التوفر 
وآمنــة في أبوظبي ودبي

»هلب أي جي« )cyber( من &e المؤسســات
واصلت شــركة »هلب أي جي« سلســلة توســعها وابتكارها خالل العام لحماية 
عمالئهــا البالــغ عددهــم أكثر من 500 عميل في جميــع أنحاء المنطقة ومدعومًة 

بمركزين لعمليات األمن الســيبراني في دبي والرياض. 

وقــد أطلقــت »هلــب أي جي« بالفعل مركــزًا متطورًا لعمليات األمن الســيبراني في 
المملكــة العربيــة الســعودية هــذا العام لتوفيــر المراقبة األمنية وإدارة األحداث 
عــىل مدار الســاعة طوال أيام األســبوع، فضاًل عن مجموعــة كاملة من خدمات 

األمــن الُمــدارة محليًا )MSS(، وبامتثــال تام للضوابط والتشــريعات المحلية 
لحمايــة البيانات.

 المؤسسات
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نجحت »&e االســتثمار«، الذراع 
االســتثمارية التي أطلقتها مجموعة 

&e خالل العام 2022، في إرســاء 
األســس إلحداث التأثير المستقبلي، 

وبناء االســتراتيجيات وتعزيز القدرات 
لتســريع إضافة القيمة من خالل 

تمويل الشــركات الناشئة وتفعيل 
مســاهماتها وتزويدها بالدعم 

االســتراتيجي وربطها بالمستثمرين 
وشبكات الخبراء.

 التركيز عىل االســتثمار االستراتيجي إلحداث 
المستقبلي التأثير 

ســتضطلع »&e االســتثمار« بدور محوري في تحّول مجموعة &e إىل كيان 
عالمي رائد في مجال التكنولوجيا واالســتثمار. كما ستشــكل همزة وصل تربط 
بيــن أعمــال االتصاالت واألعمال المتخصصــة لتعزيز آفاق النمو وتوفير الفرص 

الختبار التقنيات الجديدة والحفاظ عىل نهج اســتباقي يستكشــف التوجهات 
العالمية الناشــئة. ومن خالل اســتثماراتنا، ســنتمكن من توفير أسلوب حياة 

جديــد لعمالئنــا والمجتمعات التي نعمل فيها.

ســنعمل عىل تعزيز التأثير وإضافة أفضل قيمة عبر نوعين من االســتثمارات:

اســتثمارات رأس المال فياللشــركات الناشــئة التي ال تزال في مراحل النمو 	 
األولية؛ و

اســتثمارات النمو التي تركز عىل تمكين الشــركات الناشــئة التي شّقت 	 
طريقهــا بنجاح وأثبتت حضورهــا الرائد في مجال تخصصها.

ســنركز عىل الشــركات الناشــئة المتخصصة في مجاالت األعمال المرتبطة 
بمجموعــة &e حيث ســنكون بدايًة قادريــن عىل إضافة أفضل قيمة في هذه 

المجاالت. وفي الوقت نفســه، ســنرصد ونســتطلع الشركات الناشئة التي 
تمتلــك إمكانــات قوية وواعدة للنمو مــع نموذج أعمال عالمي، وتلك التي 
تســتهدف التوســع المستقبلي في األســواق التي تزاول &e فيها أعمالها.

إرســاء األسس لتحقيق النجاح
خــالل األشــهر القليلــة األوىل من بدء العمليات، رّكزنا عــىل بناء الفريق 

المناســب وإنشــاء عمليات وأطر حوكمة داخلية قوية ومتماســكة لنتمكن 
زة بما يتماشــى مع  مــن تحقيــق أهدافنــا. ووضعنا اســتراتيجيتنا ورؤيتنا المركَّ

االســتراتيجية الشــاملة لمجموعة &e ورؤيتها، ثم شــرعنا في تطوير مســار 
صفقاتنا االســتثمارية.

 وأطلقنا أيضًا األنشــطة األولية لبناء وترســيخ العالمة التجارية لشــركة 
»&e االســتثمار« لتعزيز هويتنا المؤسســية وســمعتنا في الســوق، والتهيئة 
لبنــاء الشــراكات الهامة، ومشــاركة أوىل قصص نجاحنــا ومحطاتنا وإنجازاتنا 

جمهورنا. مع 

وتوازيــًا مــع ذلك، نجحنا في إغالق الجولة األوىل من االســتثمارات لصندوق 
رأس المــال االســتثماري البالغة قيمتــه 250 مليون دوالر، والذي أعلّنا عنه خالل 

معرض جيتكس جلوبال 2022. وشــملت هذه االســتثمارات األولية:

اســتثمار اســتراتيجي في جولة التمويل الثانية لتطبيق VUZ وهو تطبيق 	 
اجتماعــي تفاعلــي رائد للهواتف الذكية، يتيح لمســتخدميه إمكانية بث 

وتجربــة مســتوى جديد من الواقعية الغامــرة ضمن بيئة »الواقع الممتد« 
وتجــارب عالم الميتافيرس االفتراضي

المشــاركة في جولة تمويلية لشــركة »البالبي Lablabee«، وهي شركة 	 
تقنية ناشــئة تســتهدف إنشــاء منصة مختبرات لسحابة االتصاالت، مما 

يوفر وســائل تدريبية تتســم بالتفاعلية العالية وســهولة الوصول

نبذة عن »&e االســتثمار«
تســتثمر »&e االســتثمار«، الذراع االســتثمارية لمجموعة &e في األفكار الفذة 
والمواهب التي ستســاهم في بناء مســتقبل رقمي أفضل وأكثر إشــراقًا. فهي 

تدعم شــركات التكنولوجيا الطموحة ذات الرؤية المســتقبلية الواعدة من 
خالل االســتثمار في نجاحها، ومســاعدتها عىل النمو وتمكينها من إحراز التقدم 

الهــادف الــذي يرتقي بهذا العالم نحو األفضل.

التقدم بخطوات ســريعة نحو رؤيتنا خالل العام 2023
فــي العام المقبل، ســنواصل تعزيز النجاحــات التي حققناها في المراحل 

األولية، ســعيًا لتحقيق رؤيتنا بالتحّول إىل محرك رئيســي ومســاهم أساسي 
في بناء مســتقبل االقتصاد الرقمي لمنطقة الشــرق األوســط وشمال 

أفريقيــا مــن خالل التعاون مع رّواد األعمــال الذين يمتلكون رؤى طموحة 
ومبتكرة قــادرة عىل إحداث التغيير اإليجابي.

ونتطّلــع بحماس كبير لالســتفادة من مواردنــا وقدراتنا لدعم جهود االبتكار 
وتحفيــز التقدم في القطاعات الحيوية الرئيســية، مثــل التكنولوجيا المالية، 
والترفيــه، وتكنولوجيــا أماكن العمل، والتكنولوجيــا الصحية والتكنولوجيا 

التعليمية. وسنســعى إىل المشــاركة واالســتثمار في الشركات الناشئة 
المبتكــرة التــي توظف التطــّورات التكنولوجية القائمة عىل أحدث التوجهات 

الناشــئة في الذكاء االصطناعي والتعلم اآللي واالتصال الذكي والســحابة 
والجيــل الثالث للويب )Web 3.0( وغيرها.

&e االستثمار

االستحواذ عىل 
التكنولوجيا  شركات 

الطموحة ذات الرؤية 
والتي  المستقبلية 

تساهم في بناء 
عالم أفضل، ودعم 

نمّوها وتمكينها

اعــالن صندوق بقيمة 250 
مليــون دوالر لرأس المال

االستثماري 

 االستثمار
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مجلس 
اإلدارة

معالي جاســم محمد عبيد بوعتابه الزعابي
رئيس مجلس اإلدارة

رئيس لجنة االســتثمار والشؤون المالية

ميشيل كومبس
عضو مجلس اإلدارة

رئيس لجنة الترشــيحات والمكافآت
عضو لجنة االســتثمار والشؤون المالية

عبدالمنعم بن عيســى بن ناصر السركال
عضو مجلس اإلدارة

عضو لجنة االســتثمار والشؤون المالية

عيســى عبدالفتاح كاظم المال
نائــب رئيس مجلس اإلدارة

عضو لجنة المخاطر
عضو لجنة الترشــيحات والمكافآت

هشــام عبدالله قاسم القاسم
عضو مجلس اإلدارة
رئيس لجنة المخاطر

عضو لجنة االســتثمار والشؤون المالية

خالد عبدالواحد حســن الرستماني
عضو مجلس اإلدارة
عضو لجنة المخاطر

الشــيخ أحمد محمد سلطان الظاهري
عضو مجلس اإلدارة
عضو لجنة التدقيق

مريم ســعيد أحمد غباش
عضو مجلس اإلدارة
رئيس لجنة التدقيق

عضو لجنة االســتثمار والشؤون المالية

منصــور إبراهيم أحمد المنصوري
عضو مجلس اإلدارة
عضو لجنة التدقيق

عضو لجنة الترشــيحات والمكافآت

صالــح عبدالله أحمد العبدولي
عضو مجلس اإلدارة
عضو لجنة المخاطر

عتيبــة خلف أحمد العتيبة
عضو مجلس اإلدارة

عضو لجنة الترشــيحات والمكافآت

حسن محمد الحوسني
األميــن العام ومقرر مجلس اإلدارة
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اإلدارة 
التنفيذية

حاتم دويدار
e& ،الرئيس التنفيذي للمجموعة

ن الســيد حاتم دويدار فــي منصب الرئيس التنفيذي  ُعيِّ
للمجموعة في ديســمبر من عام 2020، وكان قد 

انضم لها في شــهر ســبتمبر من عام 2015 ليشغل 
حينهــا منصب رئيــس عمليات المجموعة، ومن ثم 
تــوىل منصب الرئيــس التنفيذي للعمليات الدولية 
للمجموعة )&e إنترناشــونال( في عام 2016. وشــغل 

الســيد دويدار قبل انضمامه للمجموعة منصب 
رئيــس مجلــس إدارة فودافون مصر ومنصب كبير 

المستشــارين لمجموعة فودافون، وقد انضم دويدار 
إىل شــركة فودافون مصر عام 1999 حيث توىل 

حينها منصب مدير عام قطاع التســويق، إىل جانب 
منصــب الرئيــس التنفيذي في فودافون مالطا، ثم 

شــغل منصب الرئيس التنفيذي لفودافون مصر 
بعــد النجاح الذي حققه في منصبيه الســابقين وذلك 

مــن عــام 2009 وحتى عام 2014. وقد بدأ دويدار حياته 
العملية في شــركة »أيه-إي-جي« إحدى شركات 

مجموعــة »ديملر بينــز« في مصر، وذلك قبل انتقاله 
إىل شــركة »بروكتر آند جامبل العالمية« التي توىل 

فيهــا عدًدا مــن المناصب اإلدارية ذات العالقة بقطاع 
التســويق. ويشغل دويدار عضوية مجلس إدارة 

شــركة اتصاالت المغرب، وشركة موبايلي، وشركة 
االتصاالت الباكســتانية المحدودة، وشركة اتصاالت 

من &e مصر، و &e المؤسســات، و &e االســتثمار، 
ويشــغل الســيد حاتم إىل جانب ذلك عضوية مجالس 

إدارة العديــد مــن الجهات كغرفة تجارة وصناعة 
أبوظبــي، وجامعة خليفة، والجمعية الدولية لشــبكات 
الهاتــف المحمــول )جي اس ام ايه(. وهو حاصل عىل 
درجة البكالوريوس في مجال هندســة اإللكترونيات 

واالتصاالت من جامعة القاهرة وماجســتير إدارة 
األعمال مــن الجامعة األمريكية في القاهرة.

كريم بنيس
e& ،الرئيس التنفيذي للشؤون المالية للمجموعة

تــوىل الدكتور كريم بنيــس منصب الرئيس التنفيذي 
للشــؤون المالية للمجموعة في يوليو من عام 2020، 
وقد أنضم إىل الشــركة منذ عام 2013 إذ كان يتوىل 

منصــب نائب رئيــس الرقابة والتخطيط المالي 
للمجموعــة. وقد عمل قبل ذلك عضوًا منتدبًا ورئيســًا 

للشــؤون المالية لشــركة »تراكتافريك موتورز« في 
باريس، ومن بين المناصب األخرى التي شــغلها 

الســيد كريم توليه لمنصب المراقب المالي في إدارة 
التخطيط االســتراتيجي وإدارة الشركات التابعة 

وعالقات المســتثمرين لمجموعة اتصاالت المغرب 
منتدبــًا من مجموعــة »فيفندي«، كما توىل منصب 
المراقــب المالــي لمجموعة »كراون القابضة« في 

 .)CarnaudMetalbox أوروبا )المعروفة ســابقا باسم
ويشــغل كريم بنيس عضوية مجلس إدارة مجموعة 

اتصــاالت المغرب وعضويــة لجنة التدقيق فيها، إىل 
جانب عضوية لجنة التدقيق والمخاطر في شــركة 

موبايلي، اتصاالت من &e مصر، وشــركة »أتالنتيك 
تيليكــوم« القابضــة، كما أنه عضو في مجلس إدارة 

شــركة االتصاالت الباكستانية المحدودة وشركة 
يوفون، وعضو في لجنة االســتثمار والشــؤون المالية 
فيهمــا ويرأس لجنة التدقيق في الشــركتين. ويحمل 

كريــم درجة الدكتوراه فــي االقتصاد والتكنولوجيا 
من كلية »الكونســيرفتوار الوطنية للهندســة« في 

باريس، ودرجة الماجســتير في االقتصاد التطبيقي 
وتمويل الشــركات من معهد الدراســات السياسية في 

باريس، ودرجة الماجســتير في التدقيق والمحاســبة 
اإلدارية من كلية التجارة »ســكيما« إلدارة األعمال، 

والماجســتير في إدارة األعمال التنفيذية من المدرســة 
الوطنية للجســور والطرق »بون اشوســيه« في باريس، 

كمــا أنه قد أتم برنامــج المدير المالي التنفيذي في 
كليــة كولومبيا لألعمال في نيويورك.

عبيد بوكشه
e& ،الرئيس التنفيذي للعمليات للمجموعة

توىل الســيد عبيد بوكشــه منصب الرئيس التنفيذي 
للعمليــات للمجموعة في أكتوبر من عام 2021، وشــغل 

قبــل ذلك منصب الرئيــس التنفيذي للتحول من 
أكتوبر 2020، والرئيس التنفيذي الســتمراريه األعمال 

وجودة الشــركة من أكتوبر 2017، كما شــغل قبلها 
منصــب الرئيس التنفيذي للمشــتريات للمجموعة 

ــَف منذ انضمامه للعمل  مــن يونيو 2012. وقد ُكلِّ
بالشــركة في 1998 بالعديد من المســؤوليات المتعلقة 

بتخطيط الشــبكة وتحســين أنظمة الهاتف المحمول 
وتصميمها وتنفيذها وذلك لشــبكات » جي اس ام« 

و»يو ام تي اس«. وتشــمل المناصب التي تقلدها 
منصب نائب رئيس تخطيط شــبكات الهواتف 

المحمولة والدعم الخارجي بشــركة اتصاالت اإلمارات، 
ونائب الرئيس األول لشــبكات المحمول للمجموعة. 

ويشــغل السيد بوكشــه حاليًا منصب المدير العام 
لشــركة اتصاالت للخدمات القابضة، ومنصب رئيس 

مجلس اإلدارة لشــركة »إي مارين«، كما أنه عضو في 
مجلس إدارة شــركة اتصاالت من &e مصر، وشــركة 

»رؤية اإلمارات«، وقد كان في الســابق عضوًا لمجلس 
إدارة ولجــان اتصــاالت نيجيريا، و»كنارتيل« لالتصاالت، 

و»زنتل«. وقد حصل الســيد بوكشــه عىل درجة 
البكالوريوس مع مرتبة الشــرف األوىل في هندســة 

االتصاالت من »كلية اتصاالت للهندســة«.

دينا المنصوري
e& ،الرئيس التنفيذي للموارد البشرية للمجموعة

نت الســيدة دينا المنصوري في منصب الرئيس  ُعيِّ
التنفيــذي للموارد البشــرية للمجموعة في نوفمبر 

من عام 2020، وكانت قبل هذا تشــغل منصب رئيس 
الموارد البشــرية في المصرف المركزي لدولة اإلمارات 

العربيــة المتحدة. ومن الجدير بالذكر أن الســيدة دينا 
المنصــوري تتمتــع بخبــرٍة تربو عىل 17 عامًا قضتها في 

مختلــف القطاعــات كقطاع التجزئة والنفط والغاز 
والقطــاع المصرفــي والمالي وذلك في العديد من 

الشــركات العالمية، وفي عام 2020 أنشــأت المنصوري 
شــركًة تحت مسمى »WHITEBOX HR« وهي شركٌة 
تقنيٌة للموارد البشــرية تســتخدم تقنيات التعلم اآللي 

وعلوم األفراد وتحليل الشــبكات المؤسســية. وتشغل 
الســيدة دينا المنصوري حاليًا عضوية مجلس إدارة 

&e المؤسســات، كما شــغلت في السابق عضوية 
مجلــس إدارة »اتصــاالت للخدمات القابضة«. وحصلت 
المنصوري عىل ماجســتير في إدارة األعمال من جامعة 
»ســتراثكاليد« في اســكتلندا، ودرجة البكالوريوس في 
العلــوم تخصص نظــم المعلومات اإلدارية والمالية من 

جامعة بوســطن في الواليات المتحدة األمريكية.

بروك ليندسي
الرئيس التنفيذي للشؤون القانونية واالمتثال 

e& ،للمجموعة

َنت السيدة بروك ليندسي في منصب الرئيس  ُعيِّ
التنفيذي للشؤون القانونية واالمتثال في المجموعة 

في مايو من عام 2022، وشغلت قبله منصب المستشار 
العام للمجموعة منذ شهر ديسمبر من عام 2021، وتولت 

قبل ذلك منصب المستشار العام لالتصاالت الدولية 
للمجموعة، وقد عملت السيدة ليندسي قبل انضمامها 

إىل المجموعة في عام 2010 في العديد من مكاتب 
المحاماة الدولية المستقلة المرموقة. وتشغل حاليًا 

عضوية مجلس إدارة شركة »خزنة« وعضوية مجلس 
إدارة مجموعة »iMENA«، وقد كانت في السابق عضوًا 

في مجلس إدارة شركة الثريا لالتصاالت، وعضًوا في 
مجلس إدارة واحدي لجان شركة اتصاالت نيجيريا. 

وتحمل السيدة بروك ليندسي درجة البكالوريوس في 
التجارة والقانون من جامعة بوند األسترالية.
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محمد دوكندار
الرئيــس التنفيذي للرقابة الداخلية 

e& ،والتدقيــق للمجموعة

توىل الســيد محمد دوكنــدار منصب الرئيس التنفيذي 
للرقابــة الداخلية والتدقيق لمجموعة &e في ســبتمبر 

من عام 2016. والســيد دوكندار محاســٌب قانونيٌّ ومدقٌق 
داخليٌّ معتمٌد وحاصٌل عىل شــهادة مراقبة التقييم 

الذاتــي، ويتمتــع بخبرٍة تزيد عىل 20 عامًا في مجال 
الحوكمة، بما في ذلك إدارة الشــركات ذات المخاطر 

العالية، والتأميــن، والتدقيق الداخلي والخارجي 
واألدلــة الجنائية. وكانــت إحدى آخر مهامه الوظيفية 

قبــل انضمامــه إىل مجموعة &e تقديُمه لخدمات 
التدقيــق لمجموعة »تلكوم« التنفيذية في شــركة 

»تلكــوم« جنوب أفريقيــا الحكومية المحدودة منذ عام 
2009. وقد بدأ الســيد دوكندار مســيرته العملية كمدقق 

حســاباٍت في شــركة »كي بي ام جي« في عام 1996، 
ثــم عمل في وقــٍت الحٍق مع وزارة الخزانة الوطنية في 

جنوب إفريقيا، ومدينة جوهانســبرغ. ويشــغل السيد 
دوكندار عضوية لجنة التدقيق في شــركة االتصاالت 

الباكســتانية، كما شــغل في وقٍت سابٍق عضوية لجنة 
التدقيــق فــي »اتصاالت للخدمات القابضة«، وهو 

حاصــل عىل درجــة البكالوريوس في التجارة من جامعة 
»ويتواترســراند« جنوب أفريقيا، ومرتبة الشــرف في 

المحاســبة من جامعة جنوب أفريقيا.

مســعود محمد شريف محمود
e& الرئيــس التنفيذي، اتصاالت من

اإلمارات العربية المتحدة

َن الســيد مســعود محمد شريف محمود رئيسًا  ُعيِّ
تنفيذيًا التصاالت من &e في أغســطس من عام 2021. 

وقد توىل الســيد مســعود في وقٍت سابٍق منصب 
الرئيس التنفيذي لشــركة »الياه ســات« منذ عام 2012، 

وكان له دوٌر محوريٌّ في تطوير عمليات الشــركة 
ليصل بها إىل مســتويات متقدمٍة من الكفاءة مع 

توســيع تواجدها الجغرافي والقطاعات التي تنشــط 
فيها. وشــغل الســيد مسعود قبل ذلك منصب نائب 

الرئيس في شــركة مبادلة حيث أشــرف عىل استثمارات 
الشــركة في مجاالت االتصاالت والتكنولوجيا، كما 

عمل في مجموعة دبي لالســتثمار، وفي المكتب 
التنفيذي لحكومة دبي. ويشــغل الســيد مسعود حاليًا 
عضوية مجالس إدارة بنك »وي-أو« الرقمي، وشــركة 

»الياه ســات«، ووكالة اإلمارات للفضاء، ومجموعة 
االتحاد للطيران، وكان قد شــغل في وقٍت ســابق 
عضويَة مجلس إدارة شــركة اإلمارات لالتصاالت 

المتكاملــة )دو( خــالل الفترة ما بين عامي 2013 و2020. 
وقد حصل عىل شــهادة الماجســتير في إدارة األعمال 

)تخصص الشــؤون المالية( من جامعة »ماكغيل«، 
وكذلك عىل البكالوريوس في الهندســة من جامعة 

»بوسطن«.

ميخائيل جيرشوك
الرئيس التنفيذي، &e إنترناشــونال

َن الســيد ميخائيل جيرشــوك رئيسًا تنفيذيًا              ُعيِّ
لـ »&e إنترناشــونال« في مارس من عام 2022. وقد 

توىل في الســابق الرئاســة التنفيذية لشركة »فيون« 
لقارتّي آســيا وأوروبا، فضاًل عن توليه منصب 

الرئيس التنفيذي للشــؤون التجارية واالســتراتيجية 
للشــركة، وشــغل قبل ذلك منصب الرئيس التنفيذي 

للشــؤون التجارية في مجموعة »ام تي اس«، كما 
توىل العديد من المناصب في شــركة فودافون، من 

ذلــك منصب الرئيــس العالمي للخدمات الصوتية، 
والرئيس التنفيذي للشــؤون التجارية في إحدى 

الشــركات التابعة لها، كما كان شــريكًا رئيسيًا في 
شــركة »ماكنزي آند كومباني« في لندن. ويشــغل 

الســيد جيرشــوك حاليًا عضوية مجلس إدارة شركة 
االتصاالت الباكســتانية المحدودة، وشركة »هاتش 

ســريالنكا«، وشــركة اتصاالت مصر من &e، كما شغل 
ســابًقا منصب رئيس مجلس اإلدارة وكان عضوًا 

في مجالس إدارة العديد من الشــركات داخل قطاع 
االتصاالت وخارجه في أوروبا وآســيا وأفريقيا، ويحمل 
الســيد جيرشوك شــهادة الماجستير في إدارة األعمال 

من معهد »انســياد« الفرنسي.

سلفادور أنجالدا
الرئيس التنفيذي، &e المؤسســات

َن الســيد ســلفادور أنجالدا في منصب الرئيس  ُعيِّ
التنفيذي لـ »&e المؤسســات« في نوفمبر من عام 

2021، وكان قبل هذا المنصب رئيســًا تنفيذيًا لشــؤون 
األعمــال في اتصــاالت اإلماراتية منذ عام 2013. ويتمتع 
أنجــالدا بخبــرٍة تزيد عىل 25 عامًا في صناعة االتصاالت 

وتكنولوجيــا المعلومــات، حيث أمضى 12 عامًا في 
شــركة »تيليفونيــكا«، توىل خاللها منصب المدير 
العام لشــركة »تيليفونيكا امبريزس« وهي فرع 

المؤسســات التابع لشــركة »تيليفونيكا« اإلسبانية، 
كما شــغل وعىل مدى خمس ســنواٍت منصَب الرئيس 

التنفيذي لشــركة »تيليفونيكا O2« التابعة لشــركة 
»تيليفونيكا« في جمهورية التشــيك. والســيد أنجالدا 

هو المدير العام لقطاعي إنترنت األشــياء والذكاء 
االصطناعي في شــركة »&e المؤسسات«، وشركة 

»هيلب ايه جي« اإلماراتية والســعودية، و »اتصاالت 
ديجيتال«، واتصاالت لخدمات التكنولوجيا. ويشــغل 

أنجالدا عضوية مجلس إدارة »&e المؤسســات«، 
وشــركة »خزنه« لمراكز البيانات، كما توىل في وقٍت 
ســابٍق عضوية مجالس إدارة العديد من الشــركات، 
فباإلضافــة إىل عملــه كعضو مجلس إدارٍة تنفيذيٍّ 

في شــركة »تيليفونيكا« أوروبا، فقد شــغل أيضًا 
عضوية مجالس إدارة شــركة »ACENS« للتقنيات 

وشــركة »Conexxo«. ويحمل السيد سلفادور أنجالدا 
درجة الماجســتير في الهندســة الصناعية من جامعة 

»البوليتكنيك« بمدريد، وماجســتير إدارة األعمال 
التنفيذية من جامعة »IE« لألعمال، ودبلوم الدراســات 

.»IESE« العليــا من كلية إدارة األعمال

خليفة الشامسي
الرئيــس التنفيذي، &e الحياة

َن الســيد خليفة الشامســي في منصب الرئيس  ُعيِّ
التنفيــذي لـــ »&e الحياة« في فبراير من عام 2022، 
وتــوىل قبيــل ذلك ومنذ عام 2016 منصب الرئيس 
التنفيذي لالســتراتيجية والحوكمة المؤسسية 

للمجموعة، وشــغل قبلــه منصب الرئيس التنفيذي 
للخدمــات الرقميــة، ومنصب نائب الرئيس األول 

الســتراتيجيات التكنولوجيــا للمجموعة. كما توىل 
الســيد خليفة منذ انضمامه إىل الشــركة في عام 

1993 عدة مناصب رئيســية من بينها منصب نائب 
الرئيس ونائب الرئيس األول للتســويق باتصاالت 
اإلمارات. ويشــغل الســيد الشامسي حاليًا عضوية 

مجلس إدارة شــركة موبايلي، وبنك »وي-أو« الرقمي، 
و»ســتارز بالي«، والخدمات المالية الرقمية، كما أنه 

يشــغل منصب رئيس مجلس إدارة شــركة »رؤية 
اإلمارات«، وكان في الســابق عضو مجلس إدارة 

شــركة االتصاالت الباكستانية المحدودة، واتصاالت 
أفغانســتان. وقد حصل الســيد خليفة الشامسي 

عىل درجة البكالوريوس في الهندســة الكهربائية من 
جامعــة كنتاكي فــي الواليات المتحدة األمريكية.

اإلدارة 
)تتمة( التنفيذية 

،
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عبد السالم أحيزون
الرئيــس التنفيذي ورئيس المجلس 

اإلداري، اتصاالت المغرب

يشــغل الســيد عبد السالم أحيزون منصب رئيس 
مجلــس إدارة اتصــاالت المغرب منذ فبراير من عام 

2001، وكان قد توىل منصب الرئيس التنفيذي للشــركة 
في الفترة من 1998 إىل 2001، وتوىل فيما ســبق حقيبة 

وزارة االتصــاالت المغربيــة في ظل والية أربع حكوماٍت 
مختلفة. ويشــغل الســيد أحيزون أيضًا رئاسة الجامعة 

الملكيــة المغربيــة أللعاب القوى منذ عام 2006، وهو 
فــي الوقت ذاتــه عضٌو في مجالس إدارات مجموعٍة 

من المؤسســات من بينها: مؤسســة محمد الخامس 
للتضامن، ومؤسســة الملك محمد الســادس لحماية 

البيئة، ومؤسســة األميرة لال ســلمى للوقاية وعالج 
الســرطان، كما يتوىل منصب نائب رئيس االتحاد 

العــام لمقاوالت المغــرب ورئيس اللجنة االقتصادية 
المغربيــة اإلماراتية المشــتركة التابعة لالتحاد. وقد 

حصل الســيد عبد الســالم أحيزون عىل دبلوم هندسة 
االتصاالت من المدرســة العليا لالتصاالت في باريس.

سلمان البدران
الرئيــس التنفيذي، اتحاد اتصاالت )موبايلي(

ــَن المهنــدس ســلمان البدران رئيســًا تنفيذيًا  ُعيِّ
لشــركة موبايلــي فــي أبريل من عام 2019. وكان 
قــد شــغل قبل ذلــك منصب الرئيــس التنفيذي 

لشــركة »فيفــا الكويت VIVA Kuwait« منذ شــهر 
ينايــر مــن عــام 2011، وكان قد انضــم إليها في عام 

2008 حيــث حقق أداًء قياســيًا وســجاًل حافاًل في 
التميز التشــغيلي. وبدأ الســيد ســلمان البدران 

رحلتــه العمليــة مع الشــركة الســعودية للصناعات 
األساســية )ســابك( في عام 1996، ثم بــدأ انطالقته 

فــي قطــاع االتصاالت في عام 2001 مع شــركة 
االتصــاالت الســعودية. وقد حصــل البدران عىل درجة 

البكالوريــوس فــي الهندســة الكهربائيــة التطبيقية، 
مــع التخصــص في مجال االتصــاالت والطاقة من 

جامعــة الملــك فهــد للبترول والمعادن فــي المملكة 
العربية الســعودية.

حازم متولي
الرئيس التنفيذي، شــركة اتصاالت من &e مصر 

َن الســيد حازم متولي رئيســًا تنفيذيًا التصاالت من  ُعيِّ
&e مصــر فــي أكتوبــر من عام 2015، وكان قد انضم إىل 

الشــركة في عام 2007 وتوىل آنذاك منصب الرئيس 
التنفيــذي للقطاع التجاري بالشــركة، وبحكم هذا 

المنصب أصبح مســؤواًل عن المبيعات والتســويق 
وخدمة العمالء، وفي عام 2012 ترّقى الســيد متولي 

لمنصــب الرئيس التنفيذي للعمليات لتشــمل 
مســؤولياته العالقات مع المشــغلين وعمليات البيع 
بالجملة. وشــغل قبل انضمامه إىل اتصاالت منصب 
رئيس التســويق للمســتهلكين في شركة فودافون 
مصــر حيــث كان له دوٌر مهمٌّ في إطالق العديد من 
المبــادرات التجاريــة المبتكرة في مجال االتصاالت، 

وتــوىل قبيل ذلك منصــب رئيس عمليات التوزيع في 
شــركة موبينيل مصر. وكان الســيد حازم متولي قد بدأ 
حياتــه المهنيــة في مجال االتصاالت في عام 1999 في 

ز عىل شــريحتي  توزيــع المبيعات والعمليات، حيث َركَّ
المســتهلكين من األفراد والشــركات. وجديٌر بالذكر أن 

الســيد حازم متولي حاصٌل عىل درجة البكالوريوس في 
هندســة اإللكترونيات واالتصاالت من جامعة القاهرة.

حاتم بامطرف
 الرئيس التنفيذي، مجموعة باكســتان 

لالتصاالت المحدودة

َن الســيد حاتم بامطرف رئيســًا تنفيذيًا لمجموعة  ُعيِّ
باكســتان لالتصاالت في مايو من عام 2021، وشــغل 

قبيــل ذلك منصب الرئيــس التنفيذي للتكنولوجيا 
فــي العمليــات الدولية لمجموعة & eمنذ عام 2013. 

وبدأ الســيد بامطرف مســيرته المهنية في قسم 
التكنولوجيا في المجموعة حيث كان مســؤواًل عن 

تخطيط شــبكة الهاتف المحمول في اتصاالت 
اإلمــارات. وقد انُتــِدَب بامطرف إىل المملكة العربية 

الســعودية عضوًا في الفريق الذي أســس شركة 
موبايلــي، صاحبة الرخصة الثانية لتشــغيل الهواتف 

المحمولة في الســعودية، وعمل أيًضا في شــركة 
اإلمــارات لالتصــاالت المتكاملة »دو« بين عامي 2007 

و2013 حيث رأس قطاع خدمات المؤسســات، كما 
توىل في وقٍت ســابٍق عضويَة مجلس إدارة شــركتي 

اتصاالت من &e مصر واتصاالت أفغانســتان. والســيد 
حاتــم بامطــرف حاصٌل عىل درجة البكالوريوس في 

الهندســة الكهربائيــة واإللكترونية من جامعة خليفة.

اإلدارة 
)تتمة( التنفيذية 
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العمومية الجمعية 
تتألف الجمعية العمومية من جميع المســاهمين وتمارس ســائر الصالحيات الممنوحة لها بموجب قانون إنشــاء 

الشــركة ووفقًا لنظامها وأيــة تعديالت تطرأ عليهما. 

تختص الجمعية العمومية في جميع المســائل التي تتعلق بالشــركة وفقما هو محدد في قانون إنشــاء 
الشــركة ونظامها األساســي، وخصوصًا عىل ســبيل المثال ال الحصر، اعتماد التقرير الســنوي بشــأن أنشطة 

الشــركة ومركزها المالي خالل الســنة المالية المنقضية وتعيين مدققي الحســابات الخارجيين وتحديد أتعابهم 
والموافقة عىل التقارير التي يقومون بإعدادها ومناقشــة واعتماد الميزانية العمومية وحســاب األرباح والخســائر 
عــن الســنة الماليــة المنصرمــة، وللجمعية العمومية كذلك صالحية الموافقة عىل توصيات مجلس اإلدارة بشــأن 

توزيعات أرباح األســهم وأســهم المنحة، إن وجدت.

وتتــوىل الجمعيــة العموميــة انتخــاب أعضــاء مجلــس اإلدارة غيــر المعينين مــن قبل مســاهم الحكومة )جهاز 
اإلمــارات لالســتثمار( وكذلــك النظــر في مكافــآت أعضاء المجلــس وتحديدها، كمــا تعد الجهــة المضطلعة 

بإبــراء ذمــة مجلــس اإلدارة ومدققــي الحســابات الخارجييــن وعزلهم ورفع دعوى المســؤولية عليهــم وفقًا لما 
يقتضيــه الحال.

مجلس اإلدارة
يمــارس مجلــس اإلدارة جميــع الصالحيات التي تقتضيها أغراض الشــركة فيما عدا مــا احتفظ به القانون والنظام 

األساســي للجمعية العمومية.

يتألف مجلس إدارة الشــركة الحالي من أحد عشــر عضوًا تم تعيين ســبعة منهم، بمن فيهم رئيس المجلس 
ونائبه، من قبل جهاز اإلمارات لالســتثمار.

أمــا بقيــة أعضــاء مجلــس اإلدارة األربعة فتم انتخابهم خالل اجتمــاع الجمعية العمومية الذي عقد في 17 
مارس2021 من قبل المســاهمين الذين يملكون 40% من أســهم الشــركة؛ وهي األســهم غير المملوكة من قبل 

جهاز اإلمارات لالستثمار.

تلتــزم مجموعــة اتصــاالت بتطبيق أفضل ممارســات ومعايير الحوكمة، وهــي تراعي في ذلك أفضل المعايير 
الدوليــة المطبقــة فــي هذا المجال باإلضافة إىل التشــريعات المعمول بها فــي دولة اإلمارات العربية المتحدة. 

وبنــاًء عليــه، تمــت مراعاة مقتضيات التشــريعات المتصلة بضوابط الحوكمة ومعايير االنضباط المؤسســي فيما 
يتعلــق بتشــكيل مجلــس اإلدارة واللجان المنبثقة عنه وعدد األعضاء المســتقلين وغير التنفيذيين.

اللجــان المنبثقة عن مجلس اإلدارة
بهدف مســاعدة مجلس إدارة الشــركة عىل القيام بالمهام والواجبات المنوطة به، قام المجلس بتشــكيل أربع )4( 

لجان وهي:

لجنة التدقيق. 1
لجنة المخاطر. 2
لجنة الترشــيحات والمكافآت. 3
لجنة االســتثمار والشؤون المالية. 4

لجنة التدقيق
تتــوىل لجنــة التدقيــق المهام والواجبات المنوطة بها حســبما ورد في ميثاقها الــذي يتوافق مع ضوابط الحوكمة 

ومعاييــر االنضبــاط المؤسســي والقوانين والتشــريعات ذات الصلة النافذة في الدولــة، حيث يعتبر هذا الميثاق 
بمثابــة تفويــض مــن مجلــس اإلدارة للجنة بالقيام بالمهام المذكورة فيــه، وتتضمن تلك المهام اآلتي:

مراجعة السياســات واإلجراءات المالية والمحاســبية في الشركة.	 
مراقبة ومراجعة ســالمة ونزاهة البيانات المالية للشــركة وتقاريرها )الســنوية ونصف الســنوية وربع الســنوية 	 

)وأنظمة الرقابة الخاصة بها؛ وتراجع اللجنة التعديالت عىل السياســات المحاســبية والممارســات واإلجراءات 
الرقابية. واألنظمة 

كمــا تبحــث اللجنــة كل مــا يتعلــق بعمــل مدقق الحســابات وخطــة عمله وما يطرحــه من مالحظات 	 
ومقترحــات وتحفظــات بخصــوص الســجالت المحاســبية أو الحســابات الماليــة أو أنظمــة الرقابة والتأكد 

مــن رد إدارة الشــركة عــىل اســتيضاحاته حــول المســائل الجوهرية فــي الوقت المناســب والنظر في أية 
بنــود هامــة وغيــر معتــادة تــرد أو يجب إيرادهــا في التقارير والحســابات الماليــة. هذا وتعتمــد اللجنة أية 

أعمــال إضافيــة يقــوم بهــا مدقــق الحســابات الخارجي لصالح الشــركة واألتعاب التــي يتقاضاهــا مقابل تلك 
األعمــال. وتولــي اللجنــة أيضــا االهتمام الــالزم بأية مســائل يطرحها الرئيــس التنفيذي للشــؤون المالية 

للشــركة أو ضابــط االمتثال أو مدقق الحســابات.
إعداد وتنفيذ سياســة التعاقد مع مدقق الحســابات الخارجي ورفع توصية لمجلس االدارة بشــأن اختياره أو 	 

اســتقالته أو عزله. وتقوم اللجنة كذلك بالتأكد من اســتيفاء مدقق الحســابات للشــروط الواردة في القوانين 
واألنظمة والقرارات المعمول بها والنظام األساســي للشــركة ومتابعة ومراقبة اســتقالليتهم واالجتماع بهم 

ومناقشــة طبيعــة ونطــاق عملية التدقيق ومدى فعاليتها وبحــث كل ما يتعلق بعمله.
مراجعة وتقييم أنظمة التدقيق الداخلي للمخاطر في الشــركة ومناقشــة هذه األنظمة مع مجلس اإلدارة 	 

والتأكــد مــن أداء دائــرة الرقابة الداخلية والتدقيق لمهامها في إنشــاء أنظمة فعالة للرقابة الداخلية ودراســة 
تقاريرهــا ومتابعــة تنفيــذ اإلجراءات التصحيحية للمالحظات الواردة فيهــا للتأكد من أنها تؤدي المهام 

المنوطــة بهــا بدقــة وتوفر المــواد الالزمة للتدقيق الداخلي ومراجعة ومراقبــة فعاليتها. كما تقوم اللجنة 
باالطــالع عــىل تقييــم المدقق إلجراءات التدقيق الداخلي والتأكد من وجود التنســيق فيما بين مدقق 

الحســابات الداخلي ومدقق الحســابات الخارجي. وتنظر اللجنة أيضًا في نتائج التحقيقات الرئيســية في مســائل 
التدقيــق الداخلــي التــي يكلفهــا بها مجلس اإلدارة أو تتم بمبادرة مــن اللجنة وموافقة المجلس.

مراقبة مدى التزام الشــركة بالقوانين واألنظمة ذات الصلة وبقواعد الســلوك المهني ووضع الضوابط 	 
التــي تمكــن موظفــي الشــركة من اإلبالغ عن أية مخالفات محتملة في التقاريــر المالية أو الرقابة الداخلية 

والخطــوات الكفيلــة بإجراء تحقيقات مســتقلة وعادلة لتلك المخالفات.
مراجعــة تعامــالت األطراف ذات العالقة مع الشــركة والتأكــد من عدم وجود أي تضارب في المصالح 	 

والتوصية بشــأنها لمجلس اإلدارة قبل ابرامها.

وقد نص ميثاق اللجنة عىل المهام الموكلة إليها بشــكل مفّصل، وبَيَن طبيعة تشــكيلها وشــروط انعقاد 
اجتماعاتهــا والنصــاب القانونــي الواجب توفره لعقد هــذه االجتماعات وآليات اتخاذ قراراتها.

وتتألــف اللجنــة مــن أربعــة أعضاء لديهم خبرة ودراية في األمور المالية والمحاســبية، وقد تم اختيار ثالثة منهم 
مــن أعضــاء مجلــس اإلدارة غير التنفيذيين من بينهم عضوين مســتقلين. أمــا العضو الرابع فهو عضو خارجي 
يحمــل مؤهــاًل علميــًا يتصل بالشــؤون المالية ويتمتع بخبرة في هذا المجال، وتجتمــع اللجنة ثمانية مرات في 

الســنة عىل األقل وكلما دعت الحاجة إىل ذلك.

لجنة المخاطر
تتــوىل لجنــة المخاطــر المهام والواجبات المنوطة بها حســبما ورد في ميثاقها الــذي يتوافق مع ضوابط الحوكمة 

ومعاييــر االنضبــاط المؤسســي والقوانين والتشــريعات ذات الصلة النافذة في الدولــة، حيث يعتبر هذا الميثاق 
بمثابــة تفويــض مــن مجلــس اإلدارة للجنة بالقيام بالمهام المذكورة فيــه، وتتضمن تلك المهام اآلتي:

اإلشــراف عىل أنظمة إدارة المخاطر في الشــركة وتقييم فعالية وآليات تحديد وقياس ومراقبة المخاطر 	 
وتحديد أوجه القصور.

تقديــم المشــورة لمجلــس اإلدارة فيمــا يتعلق - عمومًا - بتحديد مدى تقبــل المخاطر ونطاق المخاطرة 	 
المقبول للشــركة واســتراتيجية المخاطرة، آخذًتا في االعتبار قيم الشــركة والصالح العام، باإلضافة إىل 

المســتجدات وتوجهــات الهيئــات التنظيمية فيما يتصل باالقتصاد الكلــي والتكنولوجيا والبيئة والجوانب 
االجتماعية الحالية والمســتقبلية التي قد أن تكون ذات صلة بسياســات مخاطر الشــركة.

إجراء إعادة تقييم منتظم لقدرة الشــركة عىل تحمل المخاطر والتعرض لها من خالل اإلشــراف عىل مراقبة 	 
تعرض الشــركة للمخاطر ومقارنتها مع نطاق تقبل المخاطر وتقديم التوصية المناســبة بشــأن إجراءات 

تالفــي المخاطــر عىل نحو يضمن عدم تجاوز الشــركة لهذا النطاق.
النظــر فــي أي مســألة ُتــوَكل إليها من قبل مجلس اإلدارة فيما يتصل بمهام اللجنة ومســؤولياتها ونطاق 	 

عملهــا، بغــض النظر عن إحالتها أو دراســتها من قبــل لجنة أخرى من لجان المجلس.
تقديم المشــورة والضمانات لمجلس اإلدارة من خالل تبني نظرة شــاملة تغطي جميع جوانب عمل الشــركة 	 

والمخاطر الرئيســة التي تتعرض لها، وتقييم مدى مالءمة وفعالية اعتماد الشــركة إلطار إدارة المخاطر عىل 
مستوى الشركة.

إســداء المشــورة، عند االقتضاء، لمجلس اإلدارة بشــأن الصفقات االســتراتيجية المقترحة بما في ذلك 	 
عمليات االســتحواذ أو التصرف في األصول والتأكد من إجراء دراســة نافية للجهالة للعروض، مع التركيز عىل 

جوانــب المخاطــر واآلثــار المترتبة عىل قابلية تحمل الشــركة للمخاطر ونطاق تقبلها، وأخذ مشــورة خارجية 
مســتقلة عند الحاجة.

المســاعدة في إنشــاء إطار عمل متناغم إلدارة المخاطر المؤسســية في ســائر عمليات »&e« والشركات 	 
التابعة لها والشــركات العاملة.

اإلشــراف عىل أوجه التعرض الرئيســة للمخاطر الخاصة بالشــركات التابعة والعاملة.	 
مراجعــة التقاريــر الخاصــة بالتجاوزات الجوهرية لنطاقــات المخاطر ومدى مالءمة اإلجراءات المقترحة.	 

وقد نص ميثاق اللجنة عىل المهام الموكلة إليها بشــكل مفّصل، وبَيَن طبيعة تشــكيلها وشــروط انعقاد 
اجتماعاتهــا والنصــاب القانونــي الواجــب توفره لعقد هذه االجتماعات وآليات اتخــاذ قراراتها. وتتألف اللجنة من 

أربعــة أعضــاء يتمتعــون بخبرات واســعة في عمل قطاع االتصاالت وإدارة المخاطــر. وقد تم اختيار جميع أعضاء 
اللجنــة مــن أعضــاء مجلس اإلدارة غير التنفيذيين، من بينهم ثالثة أعضاء مســتقلين. 

تجتمــع اللجنــة مــرة واحــدة عىل األقل كل ثالثة أشــهر، وقد تعقد اجتماعــات إضافية كلما دعت الحاجة إىل ذلك 
أو إذا دعــا لذلــك مجلس اإلدارة أو رئيس اللجنة.

 حـوكـمـــة 
الشــركــة
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لجنة الترشــيحات والمكافآت
التزامــًا مــن الشــركة بالتشــريعات المعمول بها في مجال الحوكمة وتطبيقــًا ألفضل معاييرها، قام مجلس اإلدارة 
بتشــكيل لجنة الترشــيحات والمكافآت لتضطلع بالمهام والواجبات المنصوص عليها في ميثاقها الذي يتماشــى 
مــع مقتضيــات الحوكمــة ومعايير االنضباط المؤسســي وما يتصل بها من قوانين وتشــريعات نافذة في الدولة. 

ويعتبــر هــذا الميثــاق بمثابــة تفويض من مجلس اإلدارة للجنة للقيــام بالمهام التي ينص عليها.

يتجســد الغرض الرئيســي من تشــكيل لجنة الترشــيحات والمكافآت في ضمان قيام مجلس اإلدارة بالمهام 
المنوطــة بــه بكفــاءة وفعالية، هذا و تقوم اللجنة بمراجعة تشــكيلة مجالس إدارات الشــركات التابعة والتغييرات 
التــي يمكــن إجراؤهــا عليها، وتضطلع كذلك بإجراء مراجعة ســنوية لالحتياجــات المطلوبة من المهارات والقدرات 

والمؤهالت الالزمة لعضوية تلك المجالس. وتشــرف اللجنة بشــكل مباشــر عىل تعيينات اإلدارة العليا في 
المجموعة.

كمــا تقــوم اللجنــة بتنظيم ومتابعة اإلجراءات الخاصة بالترشــح لعضوية مجلــس اإلدارة، بما يتفق مع القوانين 
واألنظمــة المعمــول بها وقرارات هيئة األوراق المالية والســلع ذات الصلة.

كما أن اللجنة مكلفة بتحديد احتياجات الشــركة للكفاءات عىل مســتوى اإلدارة التنفيذية والموظفين وأســس 
اختيارهم، وإعداد ومراجعة السياســات الخاصة بالموارد البشــرية والتدريب ومنح التعويضات والحوافز ألعضاء 
مجلــس اإلدارة واإلدارة التنفيذيــة والعاملين بالشــركة. وفي إطار ممارســتها لمهامها، تأخــذ اللجنة بعين االعتبار 

الطبيعة التنافســية إلســتراتيجية الشــركة وأطر المكافآت العادلة التي تتناســب مع هذه اإلســتراتيجية من 
أجــل اســتقطاب الكفــاءات ومراعاة التنوع بين الجنســين والحفاظ عىل هذه الكفــاءات لتحقيق أفضل ما يمكن 

تحقيقه من نتائج. كما تقوم بربط المكافآت بأداء الشــركة عىل المدى القصير والمتوســط والبعيد.

هذا وقد أوضح ميثاق اللجنة الصالحيات الممنوحة لها بشــكل مفّصل، وبَيَن طبيعة تشــكيلها وشــروط انعقاد 
اجتماعاتهــا والنصــاب القانونــي الواجب توفره لعقد هــذه االجتماعات، وآليات اتخاذ القرار.

تتألــف لجنــة الترشــيحات والمكافــآت من أربعة أعضاء غير تنفيذيين مــن أعضاء مجلس اإلدارة )ثالثة منهم 
مســتقلين(، وتعقد اللجنة أربعة اجتماعات في الســنة أو كلما دعت الحاجة إىل ذلك.

لجنة االســتثمار والشؤون المالية
باإلضافــة إىل لجنــة التدقيــق ولجنة المخاطر ولجنة الترشــيحات والمكافآت المنصوص عليهم في التشــريعات 
المتعلقة بقواعد الحوكمة ومعايير االنضباط المؤسســي، قام مجلس إدارة الشــركة بتشــكيل لجنة االســتثمار 

والشــؤون المالية لمســاعدته عىل القيام بواجباته المتعلقة باســتثمارات الشــركة الداخلية والخارجية. هذا وقد 
بَيــن ميثــاق اللجنــة المهــام والواجبــات المنوطة بها، وحدد الحاالت التي يحق فيهــا للجنة اتخاذ القرارات التي تراها 

مناســبة، كمــا أوضــح الحــاالت التي يقتصر فيها دور اللجنة عىل رفــع التوصيات لمجلس اإلدارة التخاذ القرار 
المناســب بشــأنها، ويعتبــر ذلــك الميثاق بمثابة تفويض من مجلس اإلدارة للجنــة بالقيام بالمهام والواجبات 

المنصــوص عليها فيه.

تضطلــع اللجنــة بالعديــد من المهام أبرزها إجراء المراجعات ورفع التوصيات للمجلس بشــأن السياســات وأطر 
العمل المتعلقة بالخزينة واالســتثمار واســتراتيجيات االســتحواذ عىل الشــركات وبيعها وهيكلة رأس مال 

الشــركة والشــركات التابعة وسياســة أرباح األســهم من ناحية المتطلبات التنظيمية واآلثار المترتبة عىل فائض 
األمــوال وكذلــك إصــدار الضمانات وعمل الرهونات وتحديد أهداف وخطط ومعايير األداء التشــغيلي والمالي. 

تتألف لجنة االســتثمار والشــؤون المالية من خمســة أعضاء غير تنفيذيين من أعضاء مجلس اإلدارة )أربعة منهم 
مســتقلين(، وتعقد اللجنة ســتة اجتماعات ســنويًا أو كلما دعت الحاجة إىل ذلك.

االمتثال في المجموعة 
تلتــزم المجموعــة التزامــًا تامــًا بتعزيز ودعم جميع المبادرات التي تهدف إىل تعزيز ثقافٍة ُيشــّكل فيها االمتثال 

وااللتزام األخالقي ركيزة أصيلة ومركزية. ويجري نشــر »قواعد الســلوك األخالقية التي تعتمدها اإلدارة العليا« 
بطريقة واضحة وموجزة ومتســقة بحيث يدرك كل من يعمل لدى المجموعة ومعها أنها ال تتســامح مع 

الســلوك الغير قانوني أو الغير أخالقي.

تمتثــل المجموعــة للقوانيــن والتشــريعات الخاصة بالدول والمناطق التي تتواجد بهــا. ويعد االمتثال للقوانين 
والتشــريعات وأفضل الممارســات عىل الصعيدين الوطني والدولي أمرًا في غاية األهمية لحماية ســمعة 

المجموعة والحفاظ عىل قدرتها التنافســية في األســواق وتعزيز أعمالها التجارية وتجنب العقوبات.

ثقافة االمتثال
تتميز &e بالوفاء لرســالتها وقيمها الجوهرية، وقد أنشــأت اإلدارة العليا بيئة تشــجع الجميع عىل قول وفعل 
الصواب. وفي إطار جهودنا لتعزيز وترســيخ ثقافة االمتثال عبر المجموعة، تســعى &e جاهدة لضمان التزام 

كافــة الموظفيــن وموردي الخدمات والمقاولين بسياســات المجموعــة وعملياتها وإجراءاتها. ويتحقق ذلك من 
خــالل التزامنــا بالحفــاظ عىل ثقافة االمتثال في كل من اإلدارة الوســطى والعليــا، وتوفير المعلومات والتدريب، 

وضمان التوافق مع إدارة المخاطر المؤسســية، وتحفيز الســلوك األخالقي، ونشــر التكنولوجيا إلدارة قابلية 
التوســع وموثوقية العمليات.

حوكمة االمتثال 
تتجــاوز حوكمــة االمتثــال لــدى المجموعــة مجــرد الهيــكل التنظيمــي إىل كونها وظيفــة جوهرية أكد عىل 
أهميتهــا مجلــس اإلدارة والفريــق التنفيــذي مــن خالل ترســيخ ثقافــة االمتثال فــي المجموعة. وتضمن 

حوكمــة االمتثــال وجــود ضوابــط وتوازنات عىل كل مســتوى من مســتويات المجموعــة، بما يتيح الشــفافية 
ومراقبة حــاالت عدم االمتثال.

وقد عين مجلس إدارة المجموعة رئيس تنفيذي لالمتثال في المجموعة؛ لإلشــراف عىل االمتثال عىل مســتوى 
المجموعــة. كمــا يشــرف الرئيس التنفيذي لالمتثال عىل تخطيط وتنفيذ مبادرات االمتثال الالزمة إلنشــاء 

وتعزيز برنامج االمتثال للمجموعة. كما يشــارك في األنشــطة التي تروج لثقافة تقوم عىل األخالق وااللتزام 
بأعــىل مســتويات االســتقامة. ويتبــع الرئيس التنفيذي لالمتثال مجلــس إدارة المجموعة من خالل لجنة التدقيق 

بالمجموعــة، ويقــدم تقاريره حول حالــة االمتثال في المجموعة ككل.

التعليم والتدريب
توفر المجموعة للموظفين في كافة اإلدارات ســبل التدريب عىل االمتثال لمســاعدتهم في اتخاذ الخيارات 
األخالقيــة الصائبــة. وقــد صممــت العديد من البرامج التدريبية بهدف تعزيز قيــم المجموعة، كما تعزز موارد 

التدريب والتوعية عىل االمتثال ثقافة االمتثال في &e وتضمن مواكبة الموظفين لشــؤون االمتثال وتســاعد 
فــي منــع حــاالت عــدم االمتثال. وتوفــر المجموعة التدريب للموظفين عىل حرية البــوح والتعبير عن الرأي للتأكد من 
إلمــام الموظفيــن باإلجــراءات الواجب اتخاذها عندما يجدون أنفســهم فــي أزمة أو حالة نزاع. وتنظم إدارة االمتثال 

فــي المجموعــة فعاليــات وورش عمــل تدريبية حول االمتثال موجهــة لمجموعة من أصحاب المصلحة. وفي 
هذا اإلطار شــهد هذا العام تدريبًا لكبار القادة عىل خلق ثقافة عمل أخالقية، تحت إشــراف شــركة االستشــارات 

القانونيــة ســكواير باتــون بوغز، باإلضافة إىل فعالية يوم االمتثال الســنوي لالحتفــال باليوم الدولي لمكافحة 
الفســاد. ويجمع يوم االمتثال الســنوي بين أصحاب المصلحة المعنيين باالمتثال عبر المجموعة لالســتماع إىل 
خبــراء الصناعــة الرائدين في مجاالت االمتثال وأخالقيات العمل والمســائل القانونية والتفاعل معهم. وســبق 

أن شــهد يوم االمتثال الســنوي الذي تحتفي به المجموعة للعام الخامس عىل التوالي هذا العام، مشــاركة 
شــخصيات بارزة في الصناعة مثل ميكايال أهلبرغ، مديرة االمتثال الســابقة في تيليا التي شــاركت في عام 2020، 
وســام ايســتوود، الشــريك في ماير براون وعضو مجلس منظمة الشــفافية الدولية في المملكة المتحدة الذي 

شارك في عام 2021.

وقد أطلقت المجموعة أيضًا قواعد الســلوك األخالقية المحدثة لزيادة الوعي بســلوكيات العمل األخالقية 
واإلشــارة إىل التزامنــا القــوي بجعــل اتباع الصواب ممكنًا داخليًا وخارجيــًا، وإىل توافق مبادرة االمتثال وأخالقيات 

.e& العمل التي نتبناها مع الرســالة العامة لـ

قنوات التواصل
تقــدم المجموعــة لموظفيهــا العديد من قنوات االتصال المفتوحة، حيث يمكنهم طرح األســئلة وتلقي 

التوجيهات بشــأن االمتثال. أما نقطة االتصال األوىل بوجه عام فهي المدير المباشــر للموظف. وكذلك يمكن 
للموظفين التواصل مع إدارات االمتثال أو الشــؤون القانونية أو الموارد البشــرية أو التدقيق الخاص.

تمنــح عمليــة اإلبــالغ عن المخالفات، بســرية ودون خوف من االنتقــام، الموظفين الفرصة والقدرة عىل إثارة 
المخــاوف والشــواغل وتلقــي التعليقات والتفاعل. وتعزز هذه العمليــة االنفتاح والصراحة في مكان العمل 

وتشــجع الموظفين عىل اإلبالغ عن حاالت الســلوك غير األخالقي واالحتيال - الفعلي أو المشــتبه به – وانتهاك 
سياســات المجموعة وعملياتها وأي قوانين وتشــريعات سارية.

خــالل عمليــة اإلبــالغ عن المخالفات يجري تســجيل المعلومات التي تتلقاها المجموعــة وتصنيفها وفقا لنوع 
الشــكوى ومصدرها ومدى تكرارها. تمكن هذه اإلجراءات اإلدارة المســوؤلة من تقديم توصية مناســبة أو 

اســتراتيجية لعالج الشــكوى أو المخالفات في الوقت األمثل.

 حـوكـمـــة 
الشــركــة )تتمــة(
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شــركة مجموعة اإلمارات لإلتصاالت ش.م.ع

تقرير مدققي الحســابات المستقلين

التقريــر حول تدقيــق البيانات المالية الموحدة

الرأي 
لقــد قمنــا بتدقيــق البيانــات الماليــة الموحــدة لشــركة مجموعة اإلمارات لالتصاالت ش.م.ع )»الشــركة«( وشــركاتها التابعة )»المجموعــة أو مجتمعة بـ&e«(، التي 

تتألــف مــن بيــان المركــز المالــي الموحــد كما في 31 ديســمبر 2022 والبيانات الموحدة لألرباح أو الخســائر واإليرادات الشــاملة األخرى والتغيرات في حقــوق الملكية 
والتدفقــات النقديــة للســنة المنتهيــة فــي ذلــك التاريخ، باإلضافة إىل إيضاحات، تتضمن السياســات المحاســبية الهامة ومعلومــات إيضاحية أخرى.

فــي رأينــا، إن البيانــات الماليــة الموحــدة المرفقــة ُتعبــر بصــورة عادلة، من كافة النواحــي المادية، عن المركز المالــي الموحد للمجموعة كما في 31 ديســمبر 2022، وعن 
أدائهــا المالــي الموحــد وتدفقاتهــا النقديــة الموحــدة للســنة المنتهية في ذلــك التاريخ وفقــًا للمعايير الدولية إلعداد التقاريــر المالية الصادرة عن مجلــس المعايير 

المحاســبية الدولية. 

أساس إبداء الرأي
لقــد قمنــا بتنفيــذ تدقيقنــا وفقــًا للمعاييــر الدوليــة للتدقيــق. قمنــا بتوضيــح مســؤولياتنا بموجب هــذه المعايير في فقرة مســؤولية مدققي الحســابات عن تدقيق 

البيانــات الماليــة الموحــدة مــن هــذا التقريــر. إننــا نتمتع باســتقاللية عن المجموعــة وفقًا للقواعــد الدولية للســلوك المهني الدوليــة للمحاســبين القانونيين الصادرة 
عــن مجلــس المعاييــر األخالقيــة الدوليــة للمحاســبين )بمــا فــي ذلك معايير االســتقاللية الدوليــة( باإلضافة إىل المتطلبــات األخالقيــة المتعلقة بتدقيقنــا للبيانات 
الماليــة الموحــدة فــي دولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة، وقد اســتوفينا مســؤولياتنا األخالقية األخرى وفقًا لهــذه المتطلبــات وللقواعد الدولية للســلوك المهني 

للمحاســبين القانونييــن الصــادرة عــن مجلــس المعاييــر األخالقيــة الدوليــة للمحاســبين. هــذا ونعتقد أن أدلة التدقيــق التي حصلنــا عليها كافية ومناســبة لتزويدنا 
بأســاس إلبداء رأينا. 

أمور التدقيق الرئيسية
إن أمــور التدقيــق الرئيســية هــي األمــور التــي نراهــا، وفقــًا ألحكامنا المهنية، أكثــر األمور أهمية فــي تدقيقنا للبيانات الماليــة الموحدة للفتــرة الحالية. تم تناول هذه 

األمــور فــي ســياق تدقيقنــا وأثنــاء تكويــن رأينا حــول البيانات المالية الموحدة بشــكل مجمل، وال نبدي رأيــًا منفصاًل حول هذه األمور.

االعتراف باإليرادات 

راجــع اإليضاحــات رقــم 3 و 4 و6 حول البيانــات المالية الموحدة.
كيف تناول تدقيقنا أمر التدقيق الرئيســي أمر التدقيق الرئيسي 

يعتبــر االعتــراف باإليرادات أحد أمور التدقيق الرئيســية وذلك بســبب:

االعتمــاد عــىل العديد من أدوات وأنظمــة تكنولوجيــا المعلومات المعقدة 	 
المســتخدمة فــي إعداد ومعالجة وتســجيل المعامــالت المتعلقة باإليرادات؛ 

تنــوع العــروض المقدمــة للعمالء ذات أســعار وتعرفة قــد تتغير مرارًا عىل مدار 	 
السنة؛ 

األحــكام والتقديــرات الموضوعــة لالعتراف باإليرادات لترتيبــات متعددة العناصر؛ و 	 
كبــر حجم المعامالت. 	 

تتضمــن عمليــة االعتــراف باإليرادات وضــع مجموعة من األحكام والتقديرات الرئيســية 
بشــأن تحديــد التزامــات أداء األعمــال المنصوص عليها في عقــود المجموعة مع 

عمالئهــا، وتحديــد أســعار البيــع المنفصلة وتخصيص أســعار المعامالت اللتزامات األداء 
المتنوعــة وتوقيت الوفــاء بتلك االلتزامات.

حددنــا أيضــًا مخاطــر تجــاوزات اإلدارة الناتجة عن إجراء تعديالت يدوية غير مناســبة 
عىل القيود اليومية فيما يتعلق باإليرادات حيث تشــكل اإليرادات مؤشــر أداء رئيســي 

بالنســبة ألداء اإلدارة.

راجع اإليضاحين رقم 3 و 4 لالطالع عىل السياســات المحاســبية واألحكام المحاســبية 
الهامــة والمصادر الرئيســية لعدم اليقيــن في التقديرات.

تضمنــت إجراءاتنــا، من بيــن أمور أخرى، ما يلي:

فهمنــا عمليــات اإليرادات الهامــة ومراجعتها لتحديد األنظمــة والتطبيقات 	 
وضوابــط تكنولوجيــا المعلومــات والضوابــط الرقابية اليدوية الرئيســية المتعلقة 

باإليرادات؛ باالعتراف 
قمنــا بتقييــم التصميــم واختبار الفعالية التشــغيلية للضوابــط الرقابية اليدوية 	 

واألنظمــة الرقابيــة العامــة عىل تقنيــة المعلومات والتطبيقات فــي بيئة تقنية 
المعلومــات لــدى المجموعــة والمتعلقة بإعداد ومعالجة وتســجيل المعامالت 

المتعلقــة باإليــرادات. وفي ســبيل ذلك، قمنــا باالســتعانة بمتخصصين لدينا في 
تقنيــة المعلومــات للمســاعدة فــي التدقيق عىل الضوابــط الرقابية عىل نظام 

تقنيــة المعلومــات، بمــا في ذلك الضوابــط الرقابية المتعلقــة بالواجهة ألنظمة 
تقنيــة المعلومــات المختلفة؛ 

قمنــا بفحص التســويات بين دفاتر األســتاذ العــام وأنظمة تقنيــة المعلومات فيما 	 
يخــص كافة مصادر الدخل الرئيســية. 

قمنــا بإجــراء مراجعــة تحليليــة وتنفيذ إجراءات تحليلية أساســية لمصادر 	 
الجوهرية؛ اإليرادات 

قمنــا بفحــص عينــة من اإليــرادات المعترف بها خالل الســنة للتحقق من مدى 	 
مطابقتهــا للترتيبــات التعاقديــة ذات الصلــة للخدمات الرقميــة وغير الرقمية؛

قمنــا بتقييــم عينــة من االعتراف باإليــرادات المتعلقة بالترتيبــات متعددة العناصر 	 
المبرمــة مــع العمــالء وفقًا لإلطار المطبق بشــأن إعــداد التقارير المالية؛ و 

قمنــا بفحــص عينــة من األدلة الثبوتيــة عىل قيود اليومية اليدويــة المقيدة في 	 
اإليرادات. حسابات 

راجــع اإليضاحــات رقــم 4 و7 و 25 حول البيانــات المالية الموحدة. 
كيف تناول تدقيقنا أمر التدقيق الرئيســي أمر التدقيق الرئيسي 

تلتــزم المجموعــة بدفــع حــق امتياز اتحادي إىل حكومة دولــة اإلمارات العربية 
المتحــدة وفقــًا لقــرار مجلس الوزراء رقم 23/15/320 المؤرخ 9 ديســمبر 2012 

)»القــرار«( وجدول رســوم حــق االمتياز االتحادي الجديد الصــادر من وزارة المالية 
بدولــة اإلمــارات العربيــة المتحدة )»وزارة الماليــة«( المؤرخ 20 فبراير 2017 )»جدول 

الرســوم«( ومــا يتبعه من توضيحات ومراســالت مــع وزارة المالية. عالوة عىل 
ذلــك، أصــدرت وزارة الماليــة فــي 3 يناير 2023 توجيهات جديدة تتعلق باحتســاب 

حــق االمتيــاز االتحــادي للســنوات المالية من 2022 حتى 2024 دون إجراء أي 
تغييــرات عــىل التوجيهــات الصــادرة قبل ذلك في فبراير 2017. بلغت رســوم حق 

االمتيــاز االتحــادي للســنة المنتهيــة في 31 ديســمبر 2022 والتزام حق االمتياز 
االتحــادي كمــا فــي ذلك التاريخ 5.771 مليــون درهم )2021: 5.542 مليون درهم 

و5.541 مليــون درهم عىل التوالي(. 

كمــا هــو مبيــن في اإليضاحين 4 و 7، يتطلب احتســاب رســوم حق االمتياز 
االتحادي ممارســة أحكام جوهرية بشــأن تقســيم اإليرادات والتكاليف بين 
أنشــطة خاضعــة للتنظيــم وغير خاضعــة للتنظيم وتحديــد البنود المحددة 

المؤهلة لالســتبعاد عند احتســاب الرســوم وااللتزام. 

تضمنــت إجراءاتنــا، من بيــن أمور أخرى، ما يلي:

حصلنــا واطلعنــا عــىل القرار وجدول الرســوم الصادر من وزارة المالية ومــا يتبعه من 	 
توضيحــات ومراســالت مع وزارة المالية؛

قمنــا بفحــص عمليات احتســاب حق االمتيــاز االتحادي الخاص بالمجموعــة للتحقق من 	 
مــدى معقوليتهــا بمــا في ذلك تقييم األحكام الهامة الموضوعة عند احتســاب رســوم 

حق االمتياز االتحادي للســنة؛
قمنــا بفحــص عينــة مــن عملية تصنيف اإليــرادات والتكاليف الخاضعــة للتنظيم وغير 	 

الخاضعــة للتنظيــم عند احتســاب رســوم حق االمتياز االتحــادي لعمليات االتصاالت داخل 
دولة اإلمــارات العربية المتحدة؛

قمنــا بفحــص عينة من البنود المؤهلة لالســتبعاد عند احتســاب رســوم والتزام حق 	 
االتحادي؛ االمتياز 

قمنــا بفحــص توزيــع التكاليف غير المباشــرة عــىل العمليات غير الخاضعــة للتنظيم وفقًا 	 
للتوضيحــات المســتلمة من وزارة المالية؛

قمنا بالتحقق من الدقة الحســابية الحتســاب رســوم حق االمتياز االتحادي للســنة؛ و 	 
قمنــا باالطــالع عىل المراســالت بين المجموعــة ووزارة المالية المتعلقــة بحق االمتياز 	 

االتحــادي للتأكــد من دقة رســوم والتــزام حق االمتياز االتحادي فــي البيانات المالية 
الموحدة للســنة المنتهية في 31 ديســمبر 2022.

راجــع اإليضاحــات رقــم 3 و 4 و11 و12 حول البيانــات المالية الموحدة.
كيف تناول تدقيقنا أمر التدقيق الرئيســي أمر التدقيق الرئيسي

تمتلــك المجموعــة اســتثمارات هامة فــي قطاع االتصاالت واألعمال ذات 
الصلــة فــي مناطــق جغرافية متنوعة. بلغــت القيمة الدفترية للشــهرة التجارية 

10.723 مليــون درهم كما في 31 ديســمبر 2022.

يتــم تقييــم القيمــة الدفتريــة للشــهرة التجارية للتحقق من مــدى تعرضها 
النخفــاض فــي القيمــة عنــد وقوع حدث يؤدي إىل انخفــاض القيمة أو مرة 

واحــدة عــىل األقل ســنويًا طبقًا للمعيار المحاســبي الدولــي رقم 36 انخفاض 
قيمــة الموجودات. 

إن اختبــار انخفــاض قيمــة الشــهرة التجارية يتطلب مــن اإلدارة تحديد الوحدات 
المنتجــة للنقــد وفقــًا للمعيار المحاســبي الدولي رقــم 36 انخفاض قيمة 

الموجــودات. عنــد تحديــد القيمة الدفتريــة لوحدة منتجة للنقــد، يتم تطبيق 
أحــكام مــن قبل اإلدارة بشــأن الموجودات والمطلوبات التي تشــكل جزًءا من 

تلــك الوحــدة المنتجــة للنقــد. فيما يتعلق بالوحــدات المنتجة للنقــد التي تتضمن 
شــهرة تجاريــة، فــإن تحديد القيمة القابلة لالســترداد المتمثلــة في القيمة 

العادلــة ناقصــًا تكاليــف البيع أو القيمة من االســتخدام، أيهمــا أكبر، يتطلب 
وضــع أحــكام من جانب اإلدارة. ثــم يتطلب اختبار انخفــاض القيمة مقارنة 

القيمــة الدفتريــة لــكل وحــدة منتجة للنقد مــع قيمتها القابلة لالســترداد التي تم 
تقديرهــا بأنهــا القيمــة الحالية لتدفقاتهــا النقدية المســتقبلية المتوقعة. 

ينطــوي تقديــر القيمــة القابلة لالســترداد عىل أحــكام هامة، بما في ذلك 
افتراضــات حول ظروف الســوق الحالية والمســتقبلية في المناطــق الجغرافية 

المختلفــة التــي تــزاول فيها المجموعــة أعمالها وتوقعــات التدفقات النقدية 
ومعــدالت الخصــم وأي موجــودات أخرى تدعم القيمة القابلة لالســترداد.

تضمــن منهجنــا التدقيقــي فهــم وتقييم التصميم ومــدى تطبيق الضوابط الرقابيــة عىل عملية 
تقييم االنخفــاض في القيمة. 

فيمــا يتعلــق بالقيمــة القابلــة لالســترداد، قمنا بالتحقق مــن منهجية المجموعــة فيما يتعلق 
بتحديــد الوحــدات المنتجــة للنقــد بناًء عــىل فهمنا لهيكلها التشــغيلي والتجــاري وعملية المراجعة 

وإعــداد التقاريــر من قبل اإلدارة واســتقاللية التدفقــات النقدية المرتبطة بالوحــدات المنتجة 
للنقــد ذات الصلة. 

فيمــا يتعلــق بــكل وحــدة منتجــة للنقد، فقد قمنا من بين أمــور أخرى بما يلي: 

فحصنــا أحــكام اإلدارة بشــأن الموجــودات والمطلوبات التي تشــكل جزًءا من الوحدة 	 
المنتجــة للنقــد مــن أجل التحقق من مــدى معقوليتها؛

قمنــا باالســتعانة بخبرائنــا فــي مجال التقييــم الختبار مدى معقولية االفتراضات الرئيســية 	 
المســتخدمة فــي التقييــم، بما في ذلــك معدل الخصم ومعدل النمــو النهائي الخاص 

بالوحــدة المنتجــة للنقد ذات الصلة؛ 
اختبارنــا الدقــة الحســابية ونزاهة اإلجراءات المتبعــة المتعلقة باالنخفــاض في القيمة؛ 	 
قمنــا بمطابقــة التدفقــات النقديــة المســتخدمة في أعمال التقييم مــع خطط العمل 	 

المعتمــدة من قبل مجلــس إدارة المجموعة؛
قمنــا بتقييــم مــدى معقوليــة توقعات التدفقــات النقدية المعتمدة مــن قبل مجلس 	 

اإلدارة والمســتخدمة فــي نماذج تحديــد انخفاض القيمة؛
قمنــا بتقييــم مــا إذا كانــت التقديرات المتعلقــة بتوقعات التدفقــات النقدية التي تم 	 

إجراؤهــا فــي فترات ســابقة كانت معقولة مقارنــة باألداء الفعلي؛
قمنــا بتقييــم مــدى كفاية انخفــاض القيمة التي تم االعتراف بها خالل الســنة؛	 
قمنا بإجـــراء تحليل الحساسيـــة بشـــأن المدخالت الرئيسية؛ و	 
قمنــا بتقييــم مــدى كفاية اإلفصاحات الواردة فــي البيانات الماليــة الموحدة وفقًا لإلطار 	 

المطبــق إلعــداد التقارير المالية.

حق االمتياز االتحادي

تقييم القيمة الدفترية للشــهرة التجارية
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شــركة مجموعة اإلمارات لإلتصاالت ش.م.ع

تقرير مدققي الحســابات المستقلين )تتمة(

راجــع اإليضاحــات رقــم 3 و4 و7 و9 و10 و25 و31 و 37 حــول البيانــات المالية الموحدة.
كيف تناول تدقيقنا أمر التدقيق الرئيســي أمر التدقيق الرئيسي 

لــدى المجموعــة حاالت تعــرض مرتبطة بدعاوى قضائيــة وتنظيمية 
وضريبيــة ومنازعــات تجارية أخرى فــي مناطق جغرافيــة متنوعة تزاول فيها 

المجموعــة أعمالهــا. تتضمــن البيانــات المالية الموحدة مخصصــات متعلقة 
بتلــك التعرضــات ويبيــن اإليضاح رقم 37 تلك التعرضــات التي تمثل 

طارئة.  مطلوبات 

ينطــوي االعتــراف بالمخصصــات واإلفصاح عن المطلوبــات الطارئة أحكام 
هامــة بشــأن حقيقة الموقــف القانوني والتجــاري للمجموعة. ترتكز هذه 

المخصصــات عــىل األحــكام والتقديرات الموضوعة مــن قبل اإلدارة لتحديد 
احتمالية وحجــم المطالبات.

تضمنــت إجراءاتنــا، من بيــن أمور أخرى، ما يلي:

فيمــا يخــص الدعــاوى القضائيــة، حصلنا عىل ملخــص لكافة النزاعــات القانونية الجوهرية 	 
التــي كانــت المجموعــة طرفًا فيها، وناقشــنا وضع القضايا الهامة مع المستشــار 
القانونــي للمجموعــة، كمــا قمنــا، وفقًا لما رأيناه مناســبًا، بالتواصل مع المستشــار 

القانونــي الخارجــي للمجموعــة وحصلنا عىل رأيه بشــأن الموقف القانونــي للمجموعة 
والحصــول عــىل تأكيــدات منه بشــأن وضع اإلدارة. بناء عىل تلك اإلجراءات، قمنــا بتقييم 

أوضــاع المجموعــة فيمــا يخص الدعاوى القضائيــة الجوهرية ومعالجاتها المحاســبية 
للتحقــق من مــدى معقوليتها؛

فيمــا يخــص التعرضــات التنظيميــة، فقد طلبنا بعض االستفســارات من الفريق اإلداري 	 
المختــص لفهــم وضــع النزاعات/التقييمــات، وقمنا بمراجعة أية مراســالت ذات صلة تمت 

بيــن المجموعــة والطــرف المقابــل وقمنا بتقييم أية تجارب ســابقة مــع الطرف المقابل 
المعنــي لتقييــم طريقة احتســاب المجموعــة للمخصص المتعلــق بتلك التعرضات. 

كمــا وضعنــا بعيــن االعتبار مــدى كفاية ومعقولية اإلفصاحــات ذات الصلة الواردة في 
البيانــات المالية الموحدة؛

بالنســبة للمخصصــات والتعرضــات المتعلقــة باألوضاع التجارية الجوهريــة األخرى، طلبنا 	 
مــن فــرق اإلدارة ذات الصلــة تزويدنــا بموقف المنازعات وقمنا بمراجعة أية مراســالت 

ذات صلــة تمــت بيــن المجموعة والطــرف المقابل وقمنا بتقييم أية تجارب ســابقة 
مــع الطــرف المقابــل المعنــي لتقييم طريقة احتســاب المجموعة للمخصــص المتعلق 

بتلــك التعرضــات، وكذلــك قمنا بالتواصل مع المستشــار القانوني الداخلــي للمجموعة 
للحصــول عــىل رأي قانوني بشــأن تقدير الوضــع القانوني للمجموعــة بخصوص كل نزاع 

جوهــري. وحيثمــا رأينا األمر ضروريا، قمنا بالحصول عىل مشــورة مســتقلة من مستشــار 
قانونــي خــاص بشــأن تفســير بنود االتفاقيــات القانونية. كما وضعنــا بعين االعتبار مدى 

كفايــة ومعقوليــة اإلفصاحــات ذات الصلــة الواردة في البيانــات المالية الموحدة؛ و
فيمــا يخــص حــاالت التعرض المتعلقــة بالضرائب، تعرفنا عىل موقف الدعــاوى الضريبية 	 

وحقيقــة موقــف المجموعــة وفقًا للقوانيــن الضريبية، وقرارات المجموعة الســابقة في 
هــذا الشــأن واطلعنا عىل المراســالت مع الســلطات الضريبية المعنيــة، حيثما أمكن. 

فــي ضــوء مــا تقــدم، قمنا بتقييم مــدى كفاية اإلفصاحات الواردة فــي البيانات المالية 
الموحدة. 

راجــع اإليضاحــات رقــم 3 و 4 و 13 حول البيانــات المالية الموحدة.
كيف تناول تدقيقنا أمر التدقيق الرئيســي أمر التدقيق الرئيسي 

بلغــت القيمــة الدفتريــة للممتلكات واآلالت والمعدات الخاصــة بالمجموعة 
39.925 مليــون درهــم وهــو ما يمثل  28% من إجمالي موجــودات المجموعة 

كما في 31 ديســمبر 2022. يعكس ذلك التأثير واســع النطاق للبنية الشــبكية 
للمجموعــة والطبيعــة التكنولوجيــة عاليــة التخصص لتلــك الموجودات. لقد 

ركزنــا عــىل هــذا الجانب فــي البيانات المالية الموحدة نظــرًا ألهمية رصيد 
الممتلــكات واآلالت والمعــدات والتقديــرات واألحكام المســتخدمة من قبل 

اإلدارة فيمــا يتعلــق بالقيمة الدفترية. 

هنــاك مجموعــة مــن المجاالت التي تؤثر فيها أحــكام وتقديرات اإلدارة عىل 
القيمــة الدفتريــة للممتلكات واآلالت والمعدات. تشــتمل األحــكام والتقديرات 
الرئيســية الموضوعــة من قبل اإلدارة عند احتســاب قيمــة الممتلكات واآلالت 

والمعــدات عىل ما يلي: 

تقييــم مـــا إذا كانــت التكاليف المتكبدة مؤهلة للرســملة؛ و	 
المراجعــة الســنوية لألعمار اإلنتاجيــة للموجودات وقيمتهــا المتبقية، إن 	 

وجدت.

يرجــى االطــالع عىل اإليضاحين رقم 3 و 4 حول السياســات المحاســبية 
واألحــكام المحاســبية الهامــة والمصادر الرئيســية لعدم اليقيــن في التقديرات. 

تضمــن منهجنــا التدقيقــي مجموعــة من الضوابط وأســاليب الفحص الموضوعــي المبينة أدناه: 

قمنــا بتقييــم التصميــم والتنفيــذ واختبار الفعالية التشــغيلية للضوابــط الرقابية ذات الصلة 	 
المتعلقــة بالرســملة واالســتهالك للممتلكات واآلالت والمعدات؛ 

قمنــا بفحــص عينــة من تفاصيل التكاليف المرســملة خالل الســنة المنتهية في 31 ديســمبر 	 
2022 والتــي تضمنــت فحــص لتقييــم اإلدارة للتحقق ممــا إذا كانت التكاليف تســتوفي معايير 

الرســملة الموضوعــة بموجــب المعايير الدولية إلعــداد التقارير المالية؛ و
قمنــا بفحــص عينــة لتقييــم مدى معقولية معدالت االســتهالك والقيم المتبقيــة المخصصة 	 

لفئــات الموجــودات. كمــا قمنــا بفحص عينــة للتحقق مما إذا كان االســتهالك قد بدأ عندما 
أصبحــت تلــك الموجــودات متاحة لالســتخدام المحدد لها من قبــل اإلدارة وقمنا بإعادة 

احتســاب مخصص االســتهالك للسنة. 

المعلومات األخرى
إن اإلدارة مســؤولة عــن المعلومــات األخــرى. تشــتمل المعلومــات األخــرى عىل المعلومات الواردة في التقرير الســنوي، ولكنهــا ال تتضمن البيانــات المالية الموحدة 

وتقريــر مدققــي الحســابات حولهــا. حصلنــا عــىل بيــان رئيس مجلس اإلدارة وبيــان الرئيس التنفيــذي للمجموعة، قبل تاريــخ تقرير مدققي الحســابات ونتوقع الحصول 
عىل باقي أقســام التقرير الســنوي عقب تاريخ إصدار تقرير مدققي الحســابات.

ال يشــتمل رأينــا حــول البيانــات الماليــة الموحــدة عــىل المعلومات األخرى، كما أننا ال ُنعبر عن أية اســتنتاجات تدقيقية بشــأن هــذه المعلومات.

فيمــا يتعلــق بتدقيقنــا للبيانــات الماليــة الموحــدة، تنحصــر مســؤوليتنا في قــراءة المعلومات األخرى، وعند القيــام بذلك نضع في االعتبار ما إذا كانــت المعلومات 
األخــرى غيــر متســقة بصــورة ماديــة مــع البيانــات المالية الموحدة أو مــع المعلومات التي تــم الحصول عليها أثنــاء عملية التدقيق، أو ما إذا كانت تشــوبها أخطاء 

ماديــة. فــي حــال خلصنــا إىل وجــود خطــأ مــادي في المعلومــات األخرى، بناًء عىل األعمال التــي قمنا بها، فإننا ملزمــون باإلبالغ عن هذا األمر. لم يســترع انتباهنا أي أمر 
يســتدعي اإلبالغ عنه في هذا الشــأن.

عندمــا نطلــع عــىل باقــي أقســام التقريــر الســنوي، فــي حال توصلنا إىل وجود خطــأ مادي فيها، فإننا ملزمون بإبالغ مســؤولي الحوكمة عــن هذا األمر واتخاذ اإلجراءات 
المناســبة وفقــًا للمعايير الدوليــة للتدقيق.

مســؤولية اإلدارة ومســؤولي الحوكمة عن البيانات المالية الموحدة
إن اإلدارة مســؤولة عــن إعــداد وعــرض البيانــات الماليــة الموحــدة بصورة عادلة وفقــًا للمعايير الدولية إلعــداد التقارير المالية وإعدادها بمــا يتوافق مع األحكام 

المطبقــة مــن المرســوم بقانــون اتحــادي لدولــة اإلمــارات العربية المتحدة رقم )32( لســنة 2021 ، وعن الرقابــة الداخلية التي ترى اإلدارة أنها ضروريــة إلعداد البيانات 
الماليــة الموحــدة بحيــث تكــون خالية مــن األخطاء المادية، الناتجة عــن االحتيال أو الخطأ.

عنــد إعــداد البيانــات الماليــة الموحــدة، تكون اإلدارة مســؤولة عــن تقييم قدرة المجموعــة عىل مواصلة أعمالها وفقًا لمبدأ االســتمرارية، واإلفصــاح، حيثما يكون 
مناســبًا، عن األمور المتعلقة بمبدأ االســتمرارية واســتخدام مبدأ االســتمرارية كأســاس للمحاســبة، إال إذا كانت اإلدارة تعتزم تصفية المجموعة أو إيقاف عملياتها أو 

لــم يكن لديها بديــل فعلي غير ذلك.

يتحمــل مســؤولو الحوكمة مســؤولية اإلشــراف عىل عمليــة إعداد التقارير الماليــة للمجموعة.

مســؤولية مدققي الحســابات عن تدقيق البيانات المالية الموحدة
تتمثــل أهــداف تدقيقنــا فــي الحصــول عــىل تأكيــدات معقولــة حــول ما إذا كانــت البيانات الماليــة الموحدة، بشــكل مجمل، خالية مــن األخطاء المادية، التــي تنتج عن 
االحتيــال أو الخطــأ، وإصــدار تقريــر مدققــي الحســابات الــذي يتضمــن رأينــا. إن التأكيــد المعقول هــو عبارة عن درجــة عالية من التأكيــد، لكنه ليــس ضمانًا بأن أعمال 

التدقيــق التــي تــم القيــام بهــا وفقــًا للمعاييــر الدوليــة للتدقيق ســوف تكتشــف دائمــًا أي خطأ مادي إن وجد. قد تنشــأ األخطاء نتيجــة االحتيال أو الخطــأ وُتعتبر 
هــذه األخطــاء ماديــة إذا كان مــن المتوقــع بصــورة معقولــة أن تؤثــر بصــورة فردية أو جماعيــة عىل القــرارات االقتصادية التي يتخذهــا المســتخدمون بناًء عىل هذه 

البيانــات الماليــة الموحدة.

كجــزء مــن أعمــال التدقيــق وفقــًا للمعاييــر الدوليــة للتدقيــق، قمنا بوضع أحــكام مهنية مع اتباع مبدأ الشــك المهني خــالل عملية التدقيق. قمنــا أيضًا بما يلي:

تحديــد وتقييــم مخاطــر األخطــاء الماديــة فــي البيانــات المالية الموحدة، ســواء كانت نتيجــة االحتيال أو الخطأ، وتصميــم وتنفيذ إجراءات التدقيق المناســبة لتلك 	 
المخاطــر والحصــول عــىل أدلــة تدقيــق كافيــة ومالئمة لتزويدنا بأســاس إلبــداء رأينا. إن مخاطر عدم اكتشــاف األخطاء المادية الناتجة عــن االحتيال تكون أعىل 

مقارنــًة باألخطــاء الماديــة الناتجــة عــن الخطــأ نظــرًا ألن االحتيال قــد ينطوي عىل تواطؤ أو تزوير أو حــذف متعمد أو تحريف أو تجــاوز الرقابة الداخلية.
فهــم نظــام الرقابــة الداخليــة المتعلــق بأعمــال التدقيــق وذلك بغرض تصميــم إجراءات تدقيق مناســبة للظروف الراهنة، وليس بغرض إبداء الــرأي حول فعالية 	 

الرقابة الداخليــة للمجموعة.
تقييــم مــدى مالءمــة السياســات المحاســبية المتبعــة ومــدى معقولية التقديرات المحاســبية واإلفصاحات ذات الصلــة الموضوعة من قبل اإلدارة.	 
التحقــق مــن مــدى مالءمــة اســتخدام اإلدارة لألســس المحاســبية المتعلقة بمبدأ االســتمرارية وتحديد مــا إذا كان هناك عدم يقين جوهري، بناًء عــىل أدلة التدقيق 	 

التــي تــم الحصــول عليهــا، فيمــا يتعلــق باألحــداث أو الظروف التي قد ُتثير شــك جوهري حول قدرة المجموعة عــىل مواصلة أعمالها وفقًا لمبدأ االســتمرارية. 
فــي حــال خلصنــا إىل وجــود عــدم يقيــن جوهــري، فإنه يتعيــن علينا أن نلفت االنتباه فــي تقرير مدققي الحســابات إىل اإلفصاحات ذات الصلة فــي البيانات المالية 
الموحــدة، أو نقــوم بتعديــل رأينــا إذا كانــت هــذه اإلفصاحــات غير كافيــة. تعتمد اســتنتاجاتنا عىل أدلة التدقيق التي تــم الحصول عليها حتــى تاريخ إصدار تقرير 

مدققــي الحســابات. إال أن األحــداث أو الظــروف المســتقبلية قــد تتســبب في توقف المجموعة عــن مواصلة أعمالها وفقًا لمبدأ االســتمرارية.
تقييــم عــرض البيانــات الماليــة الموحــدة وهيكلهــا ومحتواها بشــكل عام، بما فــي ذلك اإلفصاحات، وما إذا كانــت البيانات المالية الموحــدة تمثل المعامالت 	 

واألحــداث ذات الصلــة بطريقــة تضمن عــرض البيانات الماليــة الموحدة بصورة عادلة.
الحصــول عــىل أدلــة تدقيــق كافيــة ومالئمة بشــأن المعلومات المالية للمنشــآت أو األنشــطة التجارية داخــل المجموعة إلبداء رأي حول البيانــات المالية الموحدة. 	 

إننــا نتحمــل مســؤولية التوجيــه واإلشــراف عىل أعمال التدقيــق للمجموعة وتنفيذها. نحن مســؤولون وحدنا عن رأينــا التدقيقي. 

المخصصــات والمطلوبات الطارئة

الممتلكات واآلالت والمعدات

أمور التدقيق الرئيســية )تتمة(
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شــركة مجموعة اإلمارات لإلتصاالت ش.م.ع

تقرير مدققي الحســابات المستقلين )تتمة(

نتواصــل مــع مســؤولي الحوكمــة بخصــوص عــدة أمــور من ضمنهــا نطاق أعمال التدقيق واإلطــار الزمني المحدد لهــا والنتائج الجوهرية ألعمــال التدقيق بما في ذلك 
أي قصــور جوهــري يتم اكتشــافه فــي نظام الرقابة الداخلية خــالل تدقيقنا.

ُنقــدم أيضــًا إقــرارًا لمســؤولي الحوكمــة نؤكــد بموجبــه التزامنا بقواعد الســلوك المهني فيمــا يتعلق باالســتقاللية، ونطلعهم عىل كافــة العالقات واألمور األخرى التي 
قــد ُيعتقــد بصــورة معقولــة أنهــا تؤثــر عىل اســتقالليتنا، وحيثما كان مناســبًا اإلجــراءات التي تم اتخاذها للقضــاء عىل التهديدات أو اإلجراءات الوقائيــة المطبقة.

فــي ضــوء األمــور التــي يتــم التواصل بشــأنها مع مســؤولي الحوكمة، نحدد األمــور األكثر أهمية أثناء تدقيــق البيانات الماليــة الموحدة للفترة الحاليــة، وبذلك ُتعتبر 
هــذه األمــور هــي أمــور التدقيــق الرئيســية. نقوم باســتعراض هذه األمور في تقرير مدققي الحســابات ما لم يكــن اإلفصاح عن تلك األمور للعامــة محظورًا بموجب 

القوانيــن أو التشــريعات أو عندمــا نــرى، فــي حــاالت نــادرة للغايــة، أنــه يجب عدم اإلفصاح عن أمر ما فــي تقريرنا إذا كان من المتوقــع أن تكون التداعيات الســلبية للقيام 
بذلــك أكثــر مــن المنافع التي تعود عــىل المصلحة العامــة نتيجة هذا اإلفصاح.

التقريــر حول المتطلبــات القانونية والتنظيمية األخرى
كمــا يقتضــي المرســوم بقانــون اتحــادي لدولــة اإلمــارات العربية المتحدة رقم )32( لســنة 2021، فإننا نشــير إىل ما يلي للســنة المنتهية في 31 ديســمبر 2022:

لقــد حصلنــا عــىل كافة المعلومات واإليضاحــات التي نعتبرها ضرورية ألغــراض تدقيقنا؛	 
تــم إعــداد هــذه البيانــات الماليــة الموحــدة، من كافــة النواحي المادية، بما يتوافــق مع األحكام المعمول بها من المرســوم بقانون اتحادي لدولــة اإلمارات العربية 	 

المتحدة رقم )32( لســنة 2021؛ 
قامــت المجموعة باالحتفاظ بســجالت محاســبية منتظمة؛	 
تتفــق المعلومــات الماليــة الــواردة فــي بيان رئيس مجلس اإلدارة مع ما جاء في الســجالت المحاســبية للمجموعة؛	 
كمــا هــو مبيــن فــي اإليضاحــات 15 و 17 و 18 حــول البيانــات المالية الموحدة، قامت المجموعة بشــراء أســهم إضافية خالل الســنة المنتهية في 31 ديســمبر 2022؛	 
يبيــن اإليضــاح رقــم 19 حــول البيانــات الماليــة الموحدة المعامالت المادية مع األطراف ذات العالقة والشــروط التــي تم بموجبها تنفيــذ هذه المعامالت؛ 	 
بنــاًء عــىل المعلومــات التــي تــم تقديمهــا لنــا، لم يســترع انتباهنا مــا يجعلنا نعتقــد أن المجموعة قد خالفت، خالل الســنة المالية المنتهية في 31 ديســمبر 2022، أي 	 

مــن األحــكام المعمــول بهــا مــن المرســوم بقانون اتحادي لدولة اإلمارات العربية المتحدة رقم )32( لســنة 2021، أو النظام األساســي للشــركة، عــىل وجه قد يكون له 
تأثيــر مــادي عــىل أنشــطتها أو مركزها المالي الموحد كما في 31 ديســمبر 2022؛ و 

يبيــن اإليضــاح رقــم 7 حــول البيانــات الماليــة الموحدة المســاهمات المجتمعية المقدمة خالل الســنة المنتهية في 31 ديســمبر 2022.	 

كــي بي إم جي لــوار جلف ليمتد

أكالند ريشارد 
رقم التســجيل: 1015

أبوظبي، اإلمــارات العربية المتحدة

التاريــخ: 6 مارس 2023

مســؤولية مدققي الحســابات عن تدقيق البيانات المالية الموحدة )تتمة(
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شــركة مجموعة اإلمارات لإلتصاالت ش.م.ع

بيان الربح أو الخســارة الموّحد 
للســنة المنتهية في 31 ديسمبر 2022

شــركة مجموعة اإلمارات لإلتصاالت ش.م.ع

بيان الربح أو الخســارة والدخل الشــامل األخر الموحد
للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2022

إيضاحات
2022

ألف درهم
2021

ألف درهم
53,342,246 52,434,227 6 أاإليرادات

)34,081,274()33,323,052(7 أمصاريف تشــغيلية
803,470(35 بخســائر إنخفــاض قيمة مدينون تجاريــون وموجودات تعاقدية ()1,069,210 (

148,141()2,756(12خســائر إنخفــاض قيمة أصول أخرى - صافي (
297,462 417,358 16حصة في نتائج الشــركات الزميلة والمشــاريع المشــتركة 

18,341,083 18,722,307 ربح التشــغيل قبل حــق االمتياز اإلتحادي 
5,541,606()5,770,893(7 بحــق االمتياز اإلتحادي (

التشغيل 12,799,477 12,951,414 ربح 
1,289,120 2,000,601 8إيــرادات التمويل واخرى

2,674,340(9تكاليــف التمويل واخرى ()1,284,136 (
12,804,461 12,277,675 الربــح قبل الضريبة

)1,744,972()1,751,977(10مصاريــف ضريبة الدخل
السنة  11,059,489 10,525,698 ربح 

الربح العائد إىل: 
9,317,045 10,007,361 حقوق ملكية المســاهمين في الشــركة

1,742,444 518,337 15 جحقــوق الملكية غير المســيطرة
 10,525,698 11,059,489

للسهم  العائد 
والمخفض 1.07 درهم1.15 درهم39األساسي 

عضــو مجلس اإلدارة  رئيــس مجلس اإلدارة

تشــكل اإليضاحــات المرفقــة مــن الصفحات 50 إىل 81 جــزءًا ال يتجزأ من هذه البيانــات المالية الموحدة.
إن تقريــر مدقق الحســابات المســتقل مــدرج في الصفحات 45 إىل 47.

تشــكل اإليضاحــات المرفقــة مــن الصفحات 50 إىل 81 جــزءًا ال يتجزأ من هذه البيانــات المالية الموحدة.
إن تقريــر مدقق الحســابات المســتقل مــدرج في الصفحات 45 إىل 47.

إيضاحات
2022

ألف درهم
2021

ألف درهم
السنة 11,059,489 10,525,698 ربح 

الدخل / )الخســارة( الشامل االخر 
عناصــر لــن يتــم إعادة تصنيفها الحقًا إىل الربح أو الخســارة:

)51,594(20,398 إعــادة قيــاس االلتزام باســتحقاقات مزايــا العاملين المحددة - صافــي من الضريبة
 حصة في أرباح / خســائر الشــركات الزميلة والمشــاريع المشــتركة من خالل الدخل الشــامل االخر - 

)2,189(8,947 صافــي من الضريبة

عناصــر تــم أو قــد يتم إعادة تصنيفها الحقا إىل الربح أو الخســارة:
1,285,250()5,260,477(فروقــات صرف العمــالت الناتجة من تحويــل عمليات خارجية (

782,797 545,895 28، 34ربــح من أدوات تحوط
97,490 209,110 28ربــح القيمــة العادلة من تحــوط التدفقات النقدية

5,724,804(خســارة من تقييــم موجودات مالية ()5,458(
20,012 33,672 حصة في نتائج الشــركات الزميلة والمشــاريع المشــتركة من خالل الدخل الشــامل االخر - صافي من الضريبة

)444,192()10,167,259(مجموع الخســارة الشامل االخر 
10,615,297 358,439 مجموع الدخل الشــامل للسنة

مجمــوع الدخل الشــامل العائد إىل:
9,560,109 1,637,852 حقوق ملكية المســاهمين في الشــركة

1,055,188 )1,279,413(حقــوق الملكية غير المســيطرة
 358,439 10,615,297



49

نظرة عامـــة l المراجعة االستراتيجية l المراجعة التشغيلية l الحوكمة l البيـانـــات المـاليـــة المـوحـدة  التقـريـر السنــوي 2022

شــركة مجموعة اإلمارات لإلتصاالت ش.م.ع

بيــان المركز المالي الموحد 
كما في 31 ديســمبر 2022

شــركة مجموعة اإلمارات لإلتصاالت ش.م.ع

بيــان التغيرات في حقوق الملكية 
للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2022

حســب علمنــا، فــإن المعلومــات الماليــة الموجــودة فــى هــذه البيانات المالية الموحدة تعكس بشــكل عادل و من كافــة النواحي الجوهرية المركــز المالي و نتائج 
األعمــال التشــغيلية و التدفقــات النقديــة للمجموعــة كما في، و حتى تاريخ الســنين المعروضة.

تشــكل اإليضاحــات المرفقــة مــن الصفحات 50 إىل 81 جــزءًا ال يتجزأ من هذه البيانــات المالية الموحدة.
إن تقريــر مدقق الحســابات المســتقل مــدرج في الصفحات 45 إىل 47.

تشــكل اإليضاحــات المرفقــة مــن الصفحات 50 إىل 81 جــزءًا ال يتجزأ من هذه البيانــات المالية الموحدة.
إن تقريــر مدقق الحســابات المســتقل مــدرج في الصفحات 45 إىل 47.

إيضاحات
 2022

ألف درهم
2021

ألف درهم
الموجــودات غير المتداولة

1122,339,23225,830,041الشــهرة و موجودات غير ملموســة أخرى
1339,925,29943,715,088ممتلــكات واآلت ومعدات
141,781,5602,436,921موجودات حق االســتخدام

178,266,1014,452,409اســتثمارات في شركات زميلة ومشــاريع مشتركة
أخرى 1815,715,5043,597,210استثمارات 

21446,248459,899مدينــون تجاريــون وذمم مدينة أخرى
231,138,181123,448ذمم التأجيــر التمويلي
28208,2205,171ادوات مالية مشــتقة

تعاقدية 22556,768460,317موجودات 
10220,111136,863موجــودات ضرائب مؤجلة

90,597,22481,217,367
المتداولة الموجودات 

20972,875748,786المخزون
2115,647,76814,288,386مدينــون تجاريــون وذمم مدينة أخرى
484,686725,836موجودات ضريبــة الدخل المتداولة

23195,53325,505ذمم التأجيــر التمويلي
19112,31982,026مســتحق من أطراف ذات عالقة

تعاقدية 221,824,9181,389,614موجودات 
أخرى 182,407,143434,192استثمارات 

-283,357ادوات مالية مشــتقة
2432,839,48228,575,372النقــد وارصدة البنوك

709,982-42اصــول مصنفة كمحتفــظ بها للبيع
54,488,08146,979,699

الموجودات 145,085,305128,197,066مجموع 
المطلوبــات غير المتداولة

251,247,2401,365,500دائنــون تجاريون وذمم دائنة أخرى
2724,209,64319,176,107قروض

29302,250512,945ذمــم دائنة متعلقة باســتثمارات ورخص
101,645,2752,155,977مطلوبــات ضرائب مؤجلة

إيجار  302,602,9772,109,273التزامات 
31381,677377,561مخصصات

321,166,1341,223,883مخصــص مكافآت نهاية الخدمــة للموظفين
تعاقدية 2697,85542,426التزامات 

31,653,05126,963,672
المطلوبــات المتداولة

2530,583,95528,701,904دائنــون تجاريون وذمم دائنة أخرى
تعاقدية 262,991,7213,016,756التزامات 

2723,744,5666,556,178قروض
2913,686111,272ذمــم دائنة متعلقة باســتثمارات ورخص

415,036312,264التزامات ضريبــة الدخل المتداولة
إيجار  30542,233544,777التزامات 

315,028,6774,270,082مخصصات
40,660-28ادوات مالية مشــتقة

4,733-19مســتحق إىل أطراف ذات عالقة
32113,280110,946مخصــص مكافآت نهاية الخدمــة للموظفين

63,433,15443,669,572
95,086,20570,633,244مجمــوع المطلوبات

الملكية  حقوق 
338,696,7548,696,754رأس المال
3420,240,12428,598,188إحتياطيات

محتجزة 13,326,97810,291,094أرباح 
42,263,85647,586,036حقــوق الملكيــة العائدة إىل حقوق ملكية المســاهمين في الشــركة

157,735,2449,977,786حقــوق الملكية غير المســيطرة
49,999,10057,563,822مجموع حقــوق الملكية

145,085,305128,197,066مجمــوع المطلوبات وحقــوق الملكية

إيضاحات

عائد لحقوق ملكية المســاهمين في الشــركة

حصص
غير المسيطرة

ألف درهم

مجموع حقوق 
الملكية

ألف درهم
رأس المال
ألف درهم

إحتياطيات
ألف درهم

أرباح محتجزة
ألف درهم

حقوق ملكية
المساهمين

ألف درهم

8,696,75428,400,58011,936,60549,033,93911,516,08260,550,021الرصيــد في 1 يناير 2021

السنة 9,317,0459,317,0451,742,44411,059,489--ربح 

27,146(270,210-مجموع الدخل / )الخســارة( الشــامل االخر للســنة (243,064)687,256()444,192 (

270,2109,289,8999,560,1091,055,18810,615,297-مجموع الدخل الشــامل للسنة

960(129)1,135(1,264-حــركات أخرى في حقــوق الملكية ()831 (

124,406(124,406-محــول إىل احتياطيات (---

معامالت مع مالكين الشــركة:

)67,274()67,274(----تســديد دفعات مقدمة إىل الحصص غير المســيطرة 

االســتحواذ عىل حصص غير مســيطرة من دون تغيير في 
1,862,970()1,286,423()576,547()378,275()198,272(-15 بالسيطرة  (

أرباح  11,670,421()1,238,827()10,431,594()10,431,594(--38توزيعات  (

8,696,75428,598,18810,291,09447,586,0369,977,78657,563,822الرصيد في 31 ديســمبر 2021 

8,696,75428,598,18810,291,09447,586,0369,977,78657,563,822الرصيــد في 1 يناير 2022

السنة 10,007,36110,007,361518,33710,525,698--ربح 

8,369,509(30,287)8,399,796(-مجموع الدخل / )الخســارة( الشــامل االخر للســنة ()1,797,750 ()10,167,259(

358,439)1,279,413(10,037,6481,637,852)8,399,796(-مجموع الدخل الشــامل للسنة

12,321()5,636()5,268()368(-حــركات أخرى في حقــوق الملكية ()17,957(

87,102(87,102-المحــول إىل احتياطيات (---

المحــول مــن احتياطي القيمة العادلة ألدوات حقــوق الملكية 
45,002(-المخصصــة بالقيمــة العادلة من خالل الدخل الشــامل االخر (45,002---

معامالت مع مالكين الشــركة:

218,232218,232----41.2االســتحواذ عىل شركة تابعة

أرباح  1,169,040()6,954,396()6,954,396(--38توزيعات  ()8,123,436(

8,696,75420,240,12413,326,97842,263,8567,735,24449,999,100الرصيد في 31 ديســمبر 2022

عضــو مجلس اإلدارة  رئيــس مجلس اإلدارة
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شــركة مجموعة اإلمارات لإلتصاالت ش.م.ع

بيــان التدفقات النقدية الموّحد
للســنة المنتهية في 31 ديسمبر 2022

شــركة مجموعة اإلمارات لإلتصاالت ش.م.ع

إيضاحات حــول البيانات المالية الموحدة 
للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2022

تشــكل اإليضاحــات المرفقــة مــن الصفحات 50 إىل 81 جــزءًا ال يتجزأ من هذه البيانــات المالية الموحدة.
إن تقريــر مدقق الحســابات المســتقل مــدرج في الصفحات 45 إىل 47.

إيضاحات
2022

ألف درهم
2021

ألف درهم
التشغيل  12,799,477 12,951,414 ربح 

لـ: تعديالت 
6,370,772 5,794,766 استهالك

1,824,688 1,854,270 إطفاء 
148,141 2,756  خســارة انخفــاض قيمة أصول أخرى - صافي

297,462()417,358(حصة في نتائج شــركات زميلة والمشــاريع المشــتركة  (
35,500 )768,293(مخصصــات واحتياطيات

)905,547(536,686 خســارة / )ربــح( تحويل عملــة غير محققة
19,975,569 19,954,241  النقــد الناتــج من األنشــطة التشــغيلية قبل تغييــرات رأس المال العامل

في: التغيرات 
)66,299()292,095(المخزون

6,481()30,293(مبالــغ مســتحقة من أطراف ذات عالقة (
380,286()2,581,546(مدينــون تجاريون وذمــم مدينة أخرى متضمنــة موجودات تعاقدية (

821,242 4,037,631 دائنــون تجاريون وذمــم دائنة أخرى متضمنــة التزامات تعاقدية
20,343,745 21,087,938 النقد الناتج مــن العمليات

1,841,221(ضرائــب الدخل المدفوعة ()2,118,248(
112,216( دفعــات مكافآت نهاية الخدمــة للموظفين ()114,641 (

18,110,856 19,134,501صافي النقد الناتج من األنشــطة التشــغيلية
التدفقات النقدية من األنشــطة االســتثمارية 

 185,213 349,367 عائــدات من إســتبعاد إســتثمارات بالتكلفة المطفاة
)1,231,372()575,536(األســتحواذ عىل إســتثمارات مصنفــة بالتكلفة المطفاة

224,015(41االســتحواذ عىل شــركات تابعة )صافي من النقد و أرصدة البنوك المســتحوذ عليها( ()57,340 (
769,720()1,549,577(األســتحواذ عىل إســتثمارات مصنفة بالقيمة العادلة من خالل الربح أوالخســارة (

2,122,619 366,997 عائــدات من إســتبعاد إســتثمارات مصنفــة بالقيمة العادلة من خالل الربح أوالخســارة
1,862,970( - 15 داالســتحواذ عىل حصص غير مســيطرة من دون تغيير في الســيطرة (

)12,756()18,688,232(األســتحواذ عىل إســتثمارات مصنفة بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشــامل االخر
 -  61,838 عائــدات من اســتبعاد إســتثمارات مصنفــة بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشــامل االخر

 - )638,889(األســتحواذ عىل حصة في شــركات زميلة ومشــاريع مشتركة
6,446,212()6,747,423(شــراء ممتلكات واآلت ومعدات (

50,306 67,201 عائــدات من إســتبعاد ممتلكات واآلت ومعدات 
)1,916,139()1,289,877(شــراء موجودات غير ملموسة 

2,332 898 عائدات من إســتبعاد موجودات غير ملموســة 
124,344 334,570 إيرادات توزيعات أرباح مســتلمة من شــركات زميلة ومشــاريع مشــتركة واســتثمارات أخرى

8,023,167()32,373,123(ودائع أجله ذات اســتحقاق يزيد عن ثالثة أشــهر (
17,440,742 11,180,517 اســتحقاق ودائع أجله ذات اســتحقاق يزيد عن ثالثة أشــهر

8,101(22,323 28التدفقــات الماليــة التاتجــة عن حل أدوات مالية مشــتقة - الصافي (
1,044,438 1,241,615 إيرادات تمويليــة وأخرى مقبوضة 

642,217 )48,461,346(صافي النقد )المســتخدم في( / الناتج من األنشــطة االســتثمارية
التدفقــات النقدية من األنشــطة التمويلية

10,639,273 30,439,982 27 جعائــدات من القروض 
6,646,006(27 جتسديدات قروض  ()10,214,403(

714,931()707,205(27 جتســديدات التزامات اإليجار  (
)67,274( - تســديد لدفعات مقدمة إىل حصص غير مســيطرة

8,035,146(توزيعــات أرباح مدفوعة  ()11,574,258(
1,431,103(تكاليــف تمويل مدفوعة واخرى ()1,154,800 (

)13,086,393(13,620,522 صافــي النقــد الناتج من / )المســتخدم في( األنشــطة التمويلية 
5,666,680 )15,706,323(صافــي )النقــص( / الزيادة في النقــد ومرادفات النقد

13,205,530 19,911,520 النقــد ومرادفات النقد في بداية الســنة
1,003,002(أثــر فروقات صــرف عمالت أجنبية ( 1,039,310

19,911,520 243,202,195النقــد ومرادفات النقد في نهاية الســنة

1. معلومات عامة
تضم &e كل من شــركة مجموعة اإلمارات لالتصاالت ش.م.ع )»الشــركة«( المعروفة ســابقًا بمؤسســة االمارات لالتصاالت )»المؤسســة«( والشــركات التابعة لها. 
تأسســت المؤسســة فــي دولــة اإلمــارات العربيــة المتحدة )»اإلمارات«( بمســؤولية محدودة في عام 1976 بموجب المرســوم االتحادي لدولة اإلمــارات العربية المتحدة 

رقــم )78( والــذي تــم تعديلــه بالقانــون االتحــادي رقــم )1( لعام 1991 والذي تــم تعديله مجددا بقانون اتحادي رقم )3( لعام 2003 بشــأن تنظيــم قطاع االتصاالت في 
دولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة. وبنــاء عــىل القانــون االتحادي رقم 10/267 لعام 2009 قامــت الحكومة االتحادية لدولة اإلمــارات العربية المتحدة بتحويــل حصتها في 

المؤسســة البالغــة 60% إىل جهــاز اإلمــارات لالســتثمار وهــي هيئة مســيطر عليها بشــكل نهائي من قبل الحكومــة االتحادية لدولة اإلمارات العربيــة المتحدة وذلك 
ابتــداًء من 1 يناير 2008.

عــدل مرســوم القانــون االتحــادي رقــم 3 لســنة 2015 )»القانــون الجديــد«( بعض أحــكام القانون االتحادي رقم 1 لســنة 1991 و تم إصدار النظام األساســي الجديد 
الخــاص بشــركة مجموعــة اإلمــارات لالتصــاالت ش.م.ع )»النظــام األساســي الجديد«(، بعد إصــدار »القانون الجديد« و »النظام األساســي الجديــد« تم تحويل 

مؤسســة اإلمارات لالتصاالت لتصـــبح شــركة مســاهمة عامة وتســري عليها أحكام القانون االتحادي رقم )2( لســنة 2015 في شــأن الشــركات التجارية )»قانون 
الشــركات«( مــا لــم ينــص »القانــون الجديــد« أو »النظــام األساســي« الجديــد عىل خالف ذلك. وبناًء عليه تم تغيير اســم »مؤسســة اإلمارات لالتصاالت« إىل »شــركة 
مجموعــة اإلمــارات لالتصــاالت ش.م.ع«، تــم تعديــل قانــون اتصــاالت بموجب مرســوم اتحــادي - القانون رقم 1 لســنة 2021، مما رفع ســقف الملكية لغيــر المواطنين 

من 20% إىل 49% من رأس مال الشــركة.

المرســوم االتحــادي – قانــون رقــم )26( لعــام 2020 الــذي تــم نشــره في 27 ســبتمبر 2020 قام بتعديل أحــكام معينة من القانون االتحادي رقم )2( لعام 2015 عىل الشــركات 
التجاريــة وهــذه التعديــالت أصبحــت نافــذة فــي 2 ينايــر 2021. عقــدت &e اجتمــاع الجمعية العمومية في 8 ديســمبر 2021، والذي وافق عىل جميــع التعديالت الالزمة عىل 

النظام األساســي لتتماشــى مع المرســوم االتحادي بموجب القانون رقم 26 لعام 2020.

طبقــا للقانــون الجديــد والنظــام األساســي الجديد:تــم تقديم 1- نوعين جديدين من األســهم بمعنى اخر، األســهم العادية والســهم الخاص المملــوك من قبل جهاز 
االمــارات لالســتثمار )المســاهم الخــاص(، والــذي يحمــل بعض الحقــوق التفضيليــة المتعلقة بتمرير بعض القرارات من قبل الشــركة. 2- يخفــض الحد األدنى لعدد 

االســهم العاديــة المملوكــة مــن قبــل أي جهــة حكوميــة مــن حكومــة دولة اإلمارات العربية المتحدة في الشــركة وذلك من امتالك ما ال يقل عن 60% من أســهم رأس 
مــال الشــركة إىل ملكيــة مــا ال يقــل عــن 51%، ما لم يقرر المســاهم الخاص خالف ذلك. 3- يحق للمســاهمين، شــخص طبيعــي أو اعتباري، من غير حاملين الجنســية 

اإلماراتيــة تملــك نســبة تصــل إىل 20% مــن األســهم العاديــة للشــركة، عىل الرغم من ذلك، ال تتمتع األســهم التي يمتلكها هؤالء األفراد/ المؤسســات بحــق التصويت في 
الجمعيــة العموميــة للشــركة غيــر أنــه يحــق لمالكــي هذه األســهم حضور هــذه االجتماعات. بتاريخ 11 أكتوبر 2018، قــرر مجلس إدارة &e بالتمرير رفــع القيود عن حقوق 

التصويــت للمســاهمين األجانــب. وبنــاًء عليــه، ســيتمتع المســاهمين األجانــب بنفس حقوق التصويت كالمســاهمين المواطنين في الشــركة. بناًء عليــه، تم تقديم قرار 
خــاص خــالل اجتمــاع الجمعيــة العموميــة لـــ &e المنعقــد في 20 مارس 2019، وتم الحصــول عىل جميع الموافقات ودمــج كل التعديالت المطلوبة في النظام األساســي 

الجديــد وتــم وضــع القــرار المذكــور أعــاله حيــز التنفيــذ. إن مجلس إدارة &e فــي اجتماعه بتاريخ 20 يناير 2021، قد أوصى بزيادة نســبة الملكيــة األجنبية من 20% إىل %49 
 e& المنعقــد بتاريخ 17 مارس 2021 وبموافقــة الجهات المختصة. بتاريخ 29 اغســطس 2021، حصلت e& مــن رأس مــال الشــركة رهنــا بموافقــة الجمعيــة العموميــة لـ

عــىل الموافقــات المطلوبــة لزيــادة نســبة الملكيــة األجنبيــة في رأس مالها إىل 49%. وبناء عــىل ذلك دخلت نســبة الملكية األجنبية الجديدة حيــز التنفيذ.

فــي 20 ســبتمبر 2021، تــم إصــدار المرســوم االتحــادي – قانــون رقــم )32( لعــام 2021 وأصبح نافذ في 2 يناير 2022 والذي بنــاءا عليه الغى العمــل بالقانون االتحادي رقم 
)2( لعــام 2015 مــع منــح الشــركات فتــرة ســماح مدتهــا عام واحــد ابتداءا من 2 يناير2022 لالمتثال ألحكام المرســوم االتحادي – قانون رقــم )32( لعام 2021، هذا وقد تم 

الموافقــة علــي التعديــالت اللزمــة للنظــام األساســي فــي اجتمــاع الجمعية العمومية االخير للشــركة المنعقد في 5 ابريل 2022، وذلك لتتماشــى مع المرســوم االتحادي 
– قانــون رقــم )32( لعــام 2021، كمــا تمــت الموافقــة عــىل هــذه التعديالت من قبــل هيئة تنظيم االتصــاالت والحكومة الرقمية من خالل قرار رئيســها رقم 18 لعام 2022 

بتاريــخ 27 يونيــو 2022 والمنشــور في الجريدة الرســمية رقــم 730 الصادر في 30 يونيو 2022.

العنوان المســجل للشــركة هو ص.ب. 3838 أبو ظبي. اإلمارات العربية المتحدة. إن أســهم الشــركة مدرجة في ســوق أبو ظبي لألوراق المالية.

)»e&« تتكــون البيانــات الماليــة الموحــدة من بيانات الشــركة والشــركات التابعة لها )يشــار إليها المجموعــة أو مجتمعة بـ

تتمثل األنشــطة األساســية لـ &e في تقديم خدمات وأجهزة ووســائط االتصاالت بما في ذلك خدمات المقاوالت واالستشــارات ذات العالقة لشــركات وائتالفات 
االتصــاالت الدوليــة. يتــم القيــام بهــذه األنشــطة من خالل الشــركة )بموجب ترخيص خدمات شــامل من هيئــة تنظيم قطاع االتصاالت في دولــة اإلمارات العربية 

المتحــدة تمتــد صالحيته حتى عام 2025( وشــركاتها التابعة ومشــاريعها المشــتركة وشــركاتها الزميلة.

وافــق مجلــس اإلدارة عــىل هــذه البيانات المالية الموّحــدة وأجاز إصدارها في 6 مارس 2023.
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يتــم تحديــد حقــوق الملكيــة غيــر المســيطرة فــي صافــي موجــودات الشــركات التابعــة الموّحــدة بصــورة منفصلــة عن حقــوق ملكيــة &e فيها. إن حقــوق الملكية 
غيــر المســيطرة تتكــون مــن مبلــغ هــذه الحقــوق بتاريــخ دمــج األعمــال األولــي وحصة حقــوق الملكيــة غير المســيطرة مــن التغيرات في حقــوق الملكيــة من تاريخ 

دمــج األعمــال. يعــود مجمــوع الدخــل الشــامل للشــركات التابعــة إىل &e وحقــوق الملكيــة غيــر المســيطرة حتــى لو نتج عــن ذلك عجز فــي رصيد حقــوق الملكية 
غير المســيطرة.

يتــم توحيــد الشــركات التابعــة مــن التاريــخ الفعلي لتحويل الســيطرة إىل &e ويتم اســتبعادها من التوحيد من تاريخ انتهاء الســيطرة.

يتــم اســتبعاد المعامــالت واألرصدة وأية مكاســب /خســائر غير محققة بين منشــآت &e في البيانــات المالية الموّحدة.

.e& عندمــا يكــون ذلــك ضروريــا يتــم إجــراء تعديالت عىل البيانات المالية للشــركات التابعة لكي تتوافق مع السياســات المحاســبية المســتخدمة من قبل

دمج األعمال
يتــم تســجيل االســتحواذ عــىل الشــركات التابعة باســتخدام طريقة االســتحواذ. يتم قياس تكلفة الشــراء باعتبارها مجمــوع القيمة العادلــة للموجودات المعطاة 

فــي تاريــخ التبــادل، وأدوات حقــوق الملكيــة المصــدرة وااللتزامــات المتكبدة أو المقبولــة بتاريخ التبادل. إن الموجــودات والمطلوبات المحددة للجهة المشــتراه التي 
تتماشــى مــع شــروط االعتــراف فــي المعيــار الدولــي للتقارير الماليــة رقم 3 دمج األعمال يتم قياســها بقيمتها العادلة بتاريخ االســتحواذ. يتم االعتــراف بتكاليف 

االســتحواذ فــي بيان الربح أو الخســارة الموحــد عند تكبدها.

تحتســب الشــهرة الناتجــة مــن االســتحواذ كأصــل وتقــاس مبدئيــا بالتكلفــة التي تمثل فائض تكلفــة دمج االعمال عىل حصة &e في تاريخ االســتحواذ في صافي 
القيمــة العادلــة لألصــول وااللتزامــات والمطلوبــات المحتملــة المحــددة المعتــرف بها. في حال كانت حصة &e، بعد إعــادة التقييم في صافــي القيمة العادلة 

للموجــودات والمطلوبــات المحــددة تتجــاوز تكلفــة دمــج األعمال، يتم ادراج الفائض مباشــرة في بيان الربح أو الخســارة الموّحد.

يتــم قيــاس حقــوق الملكيــة غيــر المســيطرة في المنشــاة المســتحوذ عليها مبدئيا بالتناســب مع حصة األقلية مــن صافي القيمة العادلة لألصــول، والمطلوبات، 
والمطلوبــات المحتملــة المعتــرف بهــا. يتــم احتســاب التغيــرات فــي حصة &e في شــركة تابعة والتي ال ينتج عنها فقدان الســيطرة كمعامــالت حقوق ملكية. 

عندمــا تفقــد &e الســيطرة عــىل شــركة تابعــة، فإنها تســتبعد الموجودات والمطلوبات للشــركة التابعة وأي حصص غير مســيطرة و حقــوق الملكية األخرى ذات 
الصلــة فــي تاريــخ فقــد الســيطرة. يتــم اإلعتــراف بــأي ربح أو خســارة ناتجة في بيان الربح أو الخســارة. يتم قياس أي حصة محتفظ بها في الشــركة التابعــة بالقيمة 

العادلة عند فقدان الســيطرة.

االستحواذ المرحلي
إذا تــم تحقيــق دمــج األعمــال عــىل مراحل، فإن القيمة المدرجة ســابقا لحصة المســتحوذ في الشــركة المســتحوذ عليها يعاد قياســها بالقيمــة العادلة في تاريخ 

االســتحواذ. ويتــم االعتــراف بأيــة أربــاح أو خســائر ناتجــة من إعــادة القياس في بيان الربح أو الخســارة الموحد. يتم إعــادة تصنيف المبالغ الناشــئة من الحصة في 
الشــركة المســتحوذ عليها قبل تاريخ االســتحواذ، والتي ســبق االعتراف بها في بيان الدخل الشــامل اآلخر إىل بيان الربح أو الخســارة عندما تكون هذه المعالجة 

مالئمــة إذا ما تم اســتبعاد هذه الحصة.

الشــركات الزميلة والمشاريع المشتركة
إن المشــروع المشــترك هو ترتيب مشــترك حيث تمارس &e ســيطرة مشــتركة عىل الترتيب و تمتلك حقوق مقابلة لصافي موجودات هذا الترتيب. الســيطرة 

المشــتركة هــي تقاســم متفــق عليــه تعاقديــا للســيطرة عىل الترتيــب، عندما يكون هناك قرارات متعلقة بأنشــطة معينــة تتطلب موافقــة جماعية من األطراف الذين 
لديهم ســيطرة. إن الشــركات الزميلة هي تلك الشــركات التي تمارس &e تأثير هاما عليها ولكن ال تســيطر عليها او تمارس عليها ســيطرة مشــتركة. تتم المحاســبة 

لإلســتثمارات فــي الشــركات الزميلــة والمشــاريع المشــتركة باســتخدام طريقة حقــوق الملكية، فيما عدا عندما يكون االســتثمار، أو حصة منــه، مصنف عىل أنها 
محتفــظ بــه للبيــع، وفــي هــذه الحالــة يتم المحاســبة عنه وفقا المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 5. تدرج االســتثمارات في الشــركات الزميلة والمشــاريع المشــتركة 

فــي بيــان المركــز المالــي الموّحــد بالتكلفــة، والتــي تشــمل مصاريف المعاملة، والتــي يتم تعديلها بالتغيرات بعد تاريخ الشــراء في حصــة &e من صافي موجودات 
 e& الشــركات الزميلة والمشــاريع المشــتركة وخصم خســائر انخفاض قيمة االســتثمارات الفردية. خســائر الشــركات الزميلة والمشــاريع المشــتركة التي تتجاوز حصة

فيهــا فــال يتــم االعتــراف بها إال إذا كان لدى &e التزام قانوني او اســتداللي.

يتــم بشــكل دوري مراجعــة القيــم المدرجــة لالســتثمارات في الشــركات الزميلة والمشــاريع المشــتركة وفي حالة حدوث انخفاض فــي القيمة فيتم شــطبها في الفترة 
التي حــدث فيها االنخفاض.

إن أي فائــض لتكلفــة الشــراء عــن حصــة &e فــي القيمــة العادلة لصافي الموجودات المحددة للشــركات الزميلة في تاريخ الشــراء يتم االعتراف به كشــهرة ويتم 
إدراجــه كجــزء مــن تكلفــة االســتثمار. أمــا العجــز لتكلفة الشــراء عن حصة &e في القيمــة العادلة لصافي الموجودات المحددة للشــركات الزميلة في تاريخ الشــراء 

فيتم قيده في بيان الربح أو الخســارة الموحد في ســنة الشــراء.

2. أساس اإلعداد
تــم إعــداد البيانــات الماليــة الموحــدة لـــ &e وفقــًا للمعايير الدوليــة للتقارير الماليــة وطبقا لالحكام الســارية للقانون اإلتحادي لدولة اإلمارات العربيــة المتحدة رقم )32( 

لســنة 2021. إن إعــداد البيانــات الماليــة وفقــًا للمعاييــر الدوليــة للتقارير المالية يســتلزم اســتخدام األحكام والتقديــرات واالفتراضات التي تؤثر عىل تطبيق السياســات 
المحاســبية لـــ &e. إن الجوانــب التــي تتضمــن درجــة عاليــة من األحــكام أو التعقيد أو الجوانب التي تكــون فيها االفتراضات والتقديــرات هامة بالنســبة للبيانات المالية 
الموحــدة يتــم اإلفصــاح عنهــا فــي إيضــاح 4. يتــم إعداد البيانات المالية الموحدة عىل أســاس مبــدأ التكلفة التاريخية باســتثناء ما يتعلق بإعــادة تقييم بعض األدوات 

الماليــة ووفقًا للسياســات المحاســبية المبينة أدناه.

تحســب التكلفــة التاريخيــة عمومــًا عــىل أســاس القيمــة العادلة للبــدل المقدم مقابــل البضاعة والخدمات. إن القيمة العادلة هي الســعر الذي قد يتم اســتالمه لبيع 
أصــل مــا أو يتــم دفعــه لتحويــل التــزام مــا ضمــن معاملة نظامية بين المشــاركين في الســوق بتاريخ القياس، بغض النظر عن فيما إذا كان الســعر قابــاًل للمالحظة أو 

تم تقديره باســتخدام أســلوب تقييم آخر.

يتــم عــرض البيانــات الماليــة الموحــدة بالدرهــم اإلماراتــي )الدرهم( وذلك باعتباره العملة المســتخدمة وعملة العرض لدى الشــركة مقربة إىل اقرب ألف إال إذا أشــير إىل 
عكس ذلك.

3. السياســات المحاسبية الهامة
ان السياســات الماليــة الهامــة المتبعــة في تحضير هــذه القوائم المالية الموحــدة مبينة أدناه.

 e& المعاييــر الجديدة والمعدلــة الصادرة والمتبعة من قبل
تــم تطبيــق المعاييــر الجديدة والمعدلــة التالية في المعلومــات المالية الموحدة.

امتيــازات عقــود اإليجــار المتعلقــة بكوفيــد – 19 لمــا بعــد 30 يونيــو 2021 تعديالت عىل المعيار 16 مــن المعايير الدولية إلعــداد التقاريرالمالية.	 
العقــود المرهقــة - تكلفــة إتمــام العقــود )التعديالت عىل المعيار المحاســبي الدولي رقم 37(.	 
التحســينات الســنوية عــىل المعاييــر الدولية إلعــداد التقارير المالية 2018 – 2020.	 
الممتلــكات، االت و المعــدات: العوائــد قبــل االســتخدام المقصــود )التعديالت عىل المعيار المحاســبي الدولي رقم 16(.	 
إشــارة إىل اإلطــار المفاهيمــي )التعديــالت عــىل المعيار  رقم 3 مــن المعايير الدولية إلعــداد التقارير المالية(.	 

لــم يكــن تأثيــر تطبيــق هــذه المعايير الجديدة والمعدلــة جوهري عىل هذه المعلومــات المالية الموحدة.

المعاييــر الجديــدة والمعدلة التي تم إصدارهــا ولكن لم يتم تفعيلها
بتاريــخ هــذه البيانــات الماليــة الموّحــدة، لــم يحن موعد تطبيــق المعايير والتعديالت والتفســيرات التالية بعد كمــا لم يتم تطبيقها بشــكل مبكر:

.e& ال يتوقــع ان تطبيــق هــذه المعاييــر والتعديــالت سيشــكل أي تأثير جوهري عىل بيانــات الماية الموحدة لـ

أســاس توحيد البيانات المالية
:e& تتضمــن هــذه البيانــات الماليــة الموّحــدة البيانات المالية للشــركة والمنشــآت الخاضعة لســيطرة الشــركة، ويتم تحقيق الســيطرة عندما يكون لدى

الســلطة عىل المنشأة المســتثمر فيها،	 
تكــون معرضــة، أو لديهــا حقوق في عوائد متغيرة من مشــاركتها، و	 
لديهــا القــدرة للتأثير عىل عوائد اإلســتثمار لديها.	 

إن وجــود وتأثيــر حقــوق التصويــت المحتملــة التــي يمكــن ممارســتها حاليــًا أو تحويلها يتــم أخذها في االعتبار عند تحديد فيما إذا كان لدى &e الســلطة للســيطرة عىل 
أخرى. منشأة 

e& تاريخ التفعيلالمعاييــر الجديــدة والمعدلــة التي لم يتم تفعيليها ولــم تطبقها بعد من قبل
1 يناير 2023المعيــار 17 مــن المعاييــر الدوليــة إلعداد التقارير الماليــة "عقود التأمين"

1 يناير 2023تصنيــف المطلوبــات عــىل أنهــا متداولــة أو غير متداولــة )التعديالت عىل المعيار المحاســبي الدولي رقم 1(
1 يناير 2023الضرائــب المؤجلــة ذات العالقــة باألصــول و االلتزامــات الناتجــة عن معاملة واحــدة )التعديالت عىل المعيار المحاســبي الدولي رقم 12(
 اإلفصــاح عــن السياســات المحاســبية )التعديــالت عىل المعيار المحاســبي الدولي رقم 1 وبيــان المعايير الدولية إلعــداد التقارير المالية 

1 يناير 2023رقم 2(

1 يناير 2023تعريــف التقديــرات المحاســبية )التعديــالت عىل المعيار المحاســبي الدولي رقم 8(
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إن حصــة &e فــي نتائــج الشــركات الزميلــة والمشــاريع المشــتركة يتــم احتســابها بناًء عىل آخر بيانات ماليــة أو البيانات الماليــة المرحلية المعدة حتى تاريــخ بيان المركز 
.e& يتم تعديل السياســات المحاســبية للشــركات الزميلة والمشــاريع المشــتركة عند الضرورة للتأكد من تماشــيها مع السياســات المتبعة من قبل .e& المالي لـ

يتــم اإلعتــراف باألربــاح والخســائر مــن المعامــالت التصاعدية و التنازلية بين شــركات &e )بما في ذلك شــركاتها التابعة الموحدة( والشــركات الزميلة أو المشــاريع 
المشــتركة في البيانات المالية لـ &e فقط لحد حصص المســتثمرين االخرين في الشــركات الزميلة أو المشــاريع المشــتركة. وقد تشــير الخســائر إىل دليل إلنخفاض 

قيمــة األصــل المحــول، وفي هــذه الحالة يتم تكويــن المخصص المالئم مقابــل إنخفاض القيمة.

يتم االعتراف بأرباح وخســائر االنخفاض عىل االســتبعاد المفترض لالســتثمارات في الشــركات الزميلة والمشــاريع المشــتركة في بيان الربح أو الخســارة الموحد.

سياسة االعتراف بااليرادات
يتــم قيــاس االيــرادات كمــا هــي محــددة بالعقــد بمبلغ يعكس المقابل الذي يتوقع من المنشــأة اســتحقاقه مقابل تحويل ســلع أو خدمات إىل عمالء باســتثناء المبالغ 

المتحصلــة بالنيابــة عــن طــرف ثالــث. تعتــرف &e باإليرادات عندما تقوم بتحويل الســيطرة عىل الســلع أو الخدمات إىل عمالئها.

تتألف ايرادات خدمات االتصاالت بشــكل رئيســي من المبالغ التي يتم تحميلها عىل العمالء فيما يتعلق برســوم االشــتراكات الشــهرية، واســتخدام البث، والرســائل، 
والبيانــات، وخدمــات االتصــال، وتوفيــر تكنولوجيــا المعلومــات واالتصاالت والحلول الرقمية، وربط مســتخدمي شــبكات الهواتف الثابتة والهواتــف النقالة األخرى 

بشــبكة &e. يتــم تقديــم الخدمــات عــىل أســاس مســتقل باإلضافة عىل شــكل ترتيبات متعددة العناصر مــع خدمات أخرى أو/ و مع أجهزة.

بالنســبة للترتيبــات متعــددة العناصــر، تقــوم &e بالمحاســبة عــن المنتجــات والخدمات الفردية بشــكل منفصــل إذا كانت مميزة، بمعنى أنــه إذا كان هناك منتج أو 
خدمــة يمكــن التعــرف عليهــا بشــكل منفصــل عــن العناصر األخرى في الحزمــة المجمعة وإذا كان بإمكان العميل االســتفادة منهــا. يتم تخصيص المبلــغ بين المنتج 

والخدمــات المنفصلــة )التزامــات األداء المنفصلــة( فــي ترتيبــات متعــددة العناصر بناًء عىل أســعار البيع القائمة بذاتهــا الخاصة بها.

يتــم تحديــد أســعار البيــع القائمــة بذاتهــا بنــاءا عىل الســعر الملحوظ الذي تقوم &e ببيع المنتجات والخدمات عىل أســاس مســتقل. عند عدم امكانية مالحظة أســعار 
البيــع القائمــة بذاتهــا بشــكل مباشــر، يتــم اســتخدام تقنيات التقدير لتعظيم اســتخدام المدخالت المالحظة. ان الطرق المناســبة لتقدير أســعار البيــع القائمة بذاتها 

تتضمــن منهــج تقييــم الســوق المعدل، منهــج التكلفة مع الهامش أو المنهــج المتبقي.

التزامات األداء وسياســات االعتراف بااليرادات
فيما يلي وصف لطبيعــة االلتــزام بــاألداء وتوقيــت االعتــراف بــاإليرادات للقطاعات الرئيسية التي تنتج منهــا &e إيراداتها. یتم تعدیل مبالغ اإلیرادات المتحققة 

بالخصومــات المتوقعة و خصومــات الكميــة، والتي یتم تقدیرھا استنادًا إلی البیانات التاریخیة ألنواع الخدمات أو المنتجات المقدمــة.

الموكل مقابل الوكيل
تقــوم &e بتحديــد اذا كانــت طبيعــة عقدهــا هــي التــزام أداء لتوفير الســلع او الخدمات المحددة بنفســها او تقــوم بترتيب توفيرها من قبــل طرف اخر. ان &e تعمل 

كمــوكل اذا كانــت تتحكــم بالســلع او الخدمات المحددة قبــل نقلها إىل العميل.

فــي حالــة ان &e تعمــل كوكيــل، ال تتحكــم بالســلعة او الخدمــة المحــددة التــي يوفرها طــرف اخر قبل ان تنتقل ملكية الســلعة أو الخدمــة إىل العميل. كوكيل، ان 
التــزام &e االدائــي هــو ترتيــب توفيــر الســلعة أو الخدمــة المحــددة من قبل طرف اخــر و بناء عليه تعترف باإليراد بقيمة الرســوم أو العموالت التــي تتوقع &e ان يحق 

لهــا مقابــل ترتيــب الســلع أو الخدمات المحددة التي ســيقدمها الطرف اآلخر.

التأجير

&e بصفتها مستأجر

موجودات حق االستخدام 
تقــوم &e باالعتــراف بموجــودات حــق االســتخدام ومطلوبــات اإليجــار فــي تاريخ بــدء عقد اإليجار. يتــم قياس موجودات حــق االســتخدام مبدئيــًا بالتكلفة التي 

تتضمــن القيمــة المبدئيــة لمطلوبــات اإليجــار بعــد تعديلهــا مقابــل دفعــات اإليجــار التــي تمــت عنــد أو قبل تاريخ البــدء، باإلضافــة إىل أي تكاليف مباشــرة مبدئية تم 
تكبدهــا والتكاليــف المقــدرة لحــل وفــك الموجــودات ذات الصلــة أو الســتعادة الموجــودات ذات الصلــة أو الموقــع الكائنــة فيــه إىل حالته األصليــة، ناقصًا حوافز 

اإليجار المســتلمة.

يتــم الحقــًا احتســاب االســتهالك لموجــودات حق االســتخدام عىل أســاس طريقة القســط الثابت اعتبارًا من تاريخ البــدء حتى نهاية العمــر اإلنتاجي لموجودات حق 
االســتخدام أو حتــى نهايــة عقــد اإليجــار، أيهمــا أواًل. يتم تحديــد العمر اإلنتاجي المقدر لموجودات حق االســتخدام عىل نفس األســاس المتبع لتحديــد العمر اإلنتاجي 

المقــدر للممتلــكات واآلالت والمعــدات. عــالوة عــىل ذلك، يتم تخفيض موجودات حق االســتخدام بشــكل دوري مقابل خســائر انخفــاض القيمة، إن وجدت، ويتم 
تعديلهــا عند إعادة قيــاس مطلوبات اإليجار.

التزامات اإليجار
يتــم قيــاس مطلوبــات اإليجــار مبدئيــًا بالقيمــة الحاليــة لدفعــات اإليجار التــي لم يتم دفعها في تاريخ البدء، ويتم تخفيضها باســتخدام ســعر الفائــدة الكامن في عقد 

اإليجــار أو إذا تعــذر تحديــد ذلــك المعــدل بســهولة، يتم اســتخدام معدل االقتراض اإلضافي لـ &e. تســتخدم &e بشــكل عام معدل االقتراض اإلضافــي كمعدل خصم. 
تتوصــل &e إىل معــدل الخصــم اإلضافــي عــن طريــق الحصــول عىل معدالت الخصم من جهــات تمويل خارجية و تقــوم ببعض التعديالت المحــددة لعكس بنود عقد 

االيجــار و نوع األصل المؤجر.

تتضمــن دفعــات اإليجــار في قياس مطلوبــات اإليجار ما يلي:

دفعــات ثابتــة، بما في ذلك الدفعات الثابتــة الضمنية؛	 
دفعــات اإليجــار المتغيــرة التــي تعتمد عىل مؤشــر أو معدل، يتم قياســها في البداية باســتخدام المؤشــر أو المعدل كمــا في تاريخ البدء؛	 
المبالــغ المتوقــع دفعهــا بموجب ضمان القيمــة المتبقية؛ و	 
ســعر الممارســة بموجب خيار الشــراء الذي توقن &e من اســتخدامه بشــكل معقول، ودفعات اإليجار في فترة التجديد االختياري إذا كانت &e توقن بشــكل 	 

معقــول اســتخدام خيــار التمديــد، وغرامــات اإلنهــاء المبكر للعقد ما لم تكن &e توقن بشــكل معقول عــدم اإلنهاء المبكر. 

نقطة االعتراف بااليراد وشــروط الدفع الهامةطبيعة التزامات األداءالخدمة / المنتج

عقــود الهاتف المحمول
	  الصــوت والبيانات والرســائل وخدمات القيمة 

المضافة
	  نقاط الوالء

يتــم االعتــراف باإليرادات الخاصــة بالصوت والبيانات والرســائل وخدمات القيمة 
المضافــة خــالل الفتــرة التــي يتم فيها تقديم هــذه الخدمات إىل العمالء.

يتــم االعتــراف بايــرادات نقاط الوالء عندما يتم اســترداد النقاط أو انتهاء 
صالحيتهــا. يتــم إصدار فواتير عقود خدمات الهاتف الجوال عىل أســاس شــهري 
وفًقــا لشــروط العقــد المتفق عليهــا للخدمات المعنية، والتــي عادة ما تكون إما 

إيجــارات ثابتــة متكررة و/ أو اســتخداًما متكرًرا.

عقــود األجهزة الغير 
مشفرة

 	  األجهزة الغير مشــفرة المقدمة 
مــع عقد خدمة

يتــم تخصيــص ايــراد الجهاز الغير مشــفر عىل أســاس نســبة ســعر البيع القائم 
بذاتــه ويتــم االعتــراف به فــي تاريخ نقل الســيطرة، والذي يكــون عموًما في تاريخ 

توقيــع العقد. 

فــي حالــة بيــع األجهزة، يكون نقل الســيطرة فورًيا، بينما قد تكون شــروط الفوترة 
إمــا فواتير مســبقة كاملــة أو فواتير دفعات.

العقــد الثابت لالفراد

التلفزيون 	  خدمة 
	  األجهــزة غير المشــفرة )هاتف بروتوكول 

االنترنــت و أجهزة التوجيه(
	  خدمــات النطاق العريض

	  خدمــة الهاتف الثابت

يتــم االعتــراف بإيــرادات الخدمــات عىل فترة العقد، في حيــن يتم االعتراف بإيرادات 
األجهــزة عنــد نقــل الســيطرة إىل العميل )أي في اليوم األول(. يتــم إعداد الفواتير 

عىل أســاس شــهري وفًقا لشــروط العقد المتفــق عليها للخدمــات المعنية، والتي 
عــادة مــا تكون إمــا إيجارات ثابتة متكررة و / أو اســتخداًما متكرًرا.

عقــود األعمال الثابتة

التوجيه 	  أجهزة 
الثابت 	  الصوت 
االنترنت 	  خدمة 

االوفيس 	  تطبيق 
	  حلول األمان

المدارة 	  الخدمات 
	  األجهــزة الملحقة )كمبيوتــر محمول، طابعة، 

هاتــف بروتوكول االنترنت، إلخ(

يتــم االعتــراف بإيــرادات الخدمــات عىل فترة العقد، في حيــن يتم االعتراف بإيرادات 
األجهــزة عنــد نقــل الســيطرة إىل العميل )أي في اليوم األول(. يتــم تحرير الفواتير 

ودفعها عىل أســاس شهري.

نقطة االعتراف بااليراد وشــروط الدفع الهامةطبيعة التزامات األداءالخدمة / المنتج

عقــود حلول األعمال
	  خدمــة االتصال )شــبكة افتراضية خاصة، 

خطــوط مؤجرة، الخ(
المدارة 	  الخدمات 

	  خدمات تلفزيــون بروتوكول االنترنت

يتــم االعتــراف بإيــرادات الخدمات عىل فتــرة العقد. عندما يتــم توفير األجهزة )مثل 
أجهــزة التوجيــه( كجــزء مــن العقد، فإن &e تعترف بهــذه األجهزة كالتزام أداء 

منفصــل إذا كان الجهــاز غيــر مقفــل وكان بامكان العميل االســتفادة منه إما عن 
طريــق البيــع بأكثــر من قيمة الخردة أو اســتخدامه مع خدمــات مقدمي الخدمة 
االخريــن. إذا لــم يســتطيع العميل االســتفادة من األجهزة فــال يعتبر ذلك التزام 

أداء منفصــل ويتــم االعتــراف باإليــرادات عىل فترة الخدمة. يتم فوتــرة العقد ويتم 
الدفع عىل أســاس شهري.

	  حلــول رقمية وتكنولوجيــا المعلومات عقــود الحلول رقمية
واالتصاالت

تكــون مكونــات الحلــول القابلــة للفصل التزامات أداء منفصلــة. يتم إثبات األيرادات 
بنــاًء عــىل مقيــاس المخرجات )مثل نســبة الوحدات التي يتم تســليمها( لقياس مدى 

اإلنجــاز نحــو الوفــاء التام اللتــزام األداء عندما تتوفر مثل هــذه التدابير. يتم فوترة 
العقد بناء عىل شــروطه.

التركيبأخرى 	  خدمات 
ال تشــكل خدمــة التركيــب المقدمــة كجزء من خدمة أخرى، التــزام أداء منفصل، ويتم 

االعتــراف بالمبلــغ الــذي يتــم تحصيله مقابــل خدمة التركيب عىل فتــرة الخدمة. يتم فوترة 
الخدمــة بناء عــىل المقدم المدفوع.

3. السياســات المحاسبية الهامة )تتمة(



شــركة مجموعة اإلمارات لالتصاالت ش.م.ع
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يتــم قيــاس مطلوبــات اإليجــار بالتكلفــة المطفــأة باســتخدام طريقة الفائــدة الفعلية. هذا وتتم إعادة قياســها عندما يكون هناك تغييــر في دفعات اإليجار 
المســتقبلية الناشــئة عــن تغييــر مؤشــر أو معــدل أو إذا كان هنــاك تغييــر فــي تقديــر &e للمبلــغ المتوقع دفعه بموجب ضمــان القيمة المتبقية، أو إذا قامــت &e بتغيير 

تقييمهــا فيمــا يتعلــق باســتخدام خيــار الشــراء أو التمديد أو اإلنهــاء أو يوجد تعديل جوهري عىل دفعــة اإليجار الثابتة.

عندمــا تتــم إعــادة قيــاس مطلوبــات اإليجــار بهــذه الطريقة، يتــم في المقابل تســوية القيمة الدفترية لموجودات حق االســتخدام، أو يتم تســجيلها ضمن األرباح أو 
الخســائر إذا تــم تخفيــض القيمــة الدفترية لموجودات حق االســتخدام إىل صفر.

عقــود اإليجــار قصيرة األجل وعقود إيجار الموجــودات ذات القيمة المنخفضة
اختــارت &e عــدم االعتــراف بموجــودات حــق االســتخدام ومطلوبــات اإليجار فيما يتعلــق بعقود اإليجار قصيرة األجــل للمعدات التي ال تزيد فيهــا فترة اإليجار عن 12 
شــهر وعقــود إيجــار الموجــودات ذات القيمــة المنخفضــة، بما فــي ذلك معدات تكنولوجيــا المعلومات. تقوم &e باالعتــراف بدفعات اإليجار المرتبطــة بهذه العقود 

كمصروفات عىل أســاس القســط الثابت عىل مدى فترة اإليجار.

&e بصفتها مؤجر
عنــد بدايــة او تعديــل عقــد معيــن يحتــوي عــىل بنــد ايجار، تقــوم &e بتخصيص جزء من قيمــة االعتبار في العقد لكل جزء من االيجار عىل حســب القيمة المنســوبة 

منفصل. بشكل 

عندمــا تكــون &e هــي المؤجــر، تقــوم عنــد بــدء عقد اإليجــار بتحديد ما إذا كان عقد اإليجار عقــد إيجار تمويلي أو عقد إيجار تشــغيلي.

لتصنيــف كل عقــد إيجــار، تقــوم &e بإجــراء تقييــم شــامل فيمــا إذا كان يتم تحويل كافــة المخاطر واالمتيازات الهامــة لملكية الموجودات ذات الصلــة بموجب عقد 
اإليجــار بشــكل فعلــي. فــي هــذه الحالــة يتــم تصنيــف عقد اإليجار كعقــد إيجار تمويلي، وخالفــًا لذلك يتم تصنيف عقــد اإليجار كعقد إيجار تشــغيلي. كجزء من هذا 

التقييــم، تقــوم &e بمراعــاة مؤشــرات معينــة مثــل ما إذا كان عقد اإليجار يمثــل الجزء األكبر من العمــر االقتصادي للموجودات.

العمالت األجنبية

الوظيفية أ( العمالت 
يتــم إعــداد البيانــات الماليــة لــكل شــركة من الشــركات التابعة والزميلة والمشــاريع المشــتركة لـ &e وفقا لعملــة البيئة االقتصادية الرئيســية التي تعمــل فيها )العملة 

الوظيفيــة(. وبهــدف توحيــد البيانــات الماليــة، فــإن النتائــج والمركــز المالي والتدفقات النقدية لكل شــركة من شــركات &e يتم إظهارها بالدرهم اإلماراتــي الذي يعتبر 
العملــة الوظيفيــة للشــركة كمــا يعتبر العملــة المعتمدة لعرض البيانــات المالية الموّحدة.

عنــد إعــداد البيانــات الماليــة لــكل شــركة عىل حدة، تحتســب المعامــالت للعمالت التي تختلف عن العملة الوظيفية للشــركة بناء عىل أســعار الصرف الســائدة في 
تاريــخ تلــك التعامــالت. وفــي نهايــة فتــرة التقرير، يعــاد تحويل الموجودات والمطلوبــات المالية المقيمــة بعمالت أجنبية إىل العملة الوظيفية للشــركة بناء عىل أســعار 

الصــرف الســائدة فــي تاريــخ التقريــر. ويتــم تحويــل العناصــر غير المالية المدرجــة بالقيمة العادلة بعمالت أجنبية بناء عىل ســعر الصرف الســائد في تاريــخ تحديد القيمة 
العادلــة لتلــك العناصــر. أمــا العناصــر غيــر المالية التي تقاس وفقــا للتكلفة التاريخيــة بعمالت أجنبية فال يعــاد تحويلها.

ب( التوحيد
عنــد التوحيــد، يتــم تحويــل الموجــودات والمطلوبــات للعمليــات الخارجيــة لـ &e إىل الدرهم اإلماراتي وفقا ألســعار الصرف الســائدة في نهاية كل فتــرة تقرير. كما يتم 

تحويــل الشــهرة وتعديــالت القيمــة العادلــة الناتجة عن االســتحواذ عىل شــركات أجنبية وفقا ألســعار الصرف الســائدة فــي نهاية كل فترة تقريــر. ويتم تحويل اإليرادات 
والمصاريف وفقا لمتوســط أســعار الصرف للفترة باســتثناء الحاالت التي تتذبذب فيها أســعار الصرف بشــكل كبير أثناء الفترة، وفي هذه الحالة، تســتخدم أســعار 

الصــرف الســائدة فــي تاريــخ تلــك المعامــالت. يتم إدراج فروقــات التحويل الناتجة في الدخل الشــامل االخر ويتم عرضهــا في احتياطي تحويــل العمالت ضمن حقوق 
الملكيــة باســتثناء مــدى ارتباطهــا بالحصــص غير المســيطرة. عند اســتبعاد شــركات تابعــة خارجية او عند فقــدان التاثير الجوهري، يتم االعتــراف بفروقات التحويل 

المتراكمــة هــذه كإيــراد أو مصــروف في الفترة التي يتم فيها االســتبعاد.

ج( فروقــات صرف العمالت األجنبية
يتــم االعتــراف بفروقــات الصــرف فــي بيان الربح أو الخســارة الموّحــد في الفترة التي تنتــج فيها هذه الفروقات باســتثناء فروقات الصــرف المرتبطة باألصول قيد 

اإلنشــاء الســتخدام إنتاجــي مســتقبلي. يتــم ضــم هــذه الفروقــات إىل تكاليف تلك األصول عندما يتــم اعتبارها كتعديــل لتكاليف فوائد قــروض بالعملة األجنبية. إن 
فروقــات الصــرف لتعامــالت عقــود للتحــوط ضــد بعض مخاطــر العمالت الخارجية، وفروقــات صرف عىل البنود المالية المســتحقة من أو إىل عمليــات خارجية التي 

يســتبعد تســويتها أو التخطيــط لتســويتها وتشــكل جــزءا مــن صافي االســتثمار في عمليــة أجنبية، يتم ادراجها مبدئيا في الدخل الشــامل االخر واعــادة تصنيفها من 
حقــوق الملكيــة إىل بيــان الربــح أو الخســارة الموحد عند اســتبعاد صافي االســتثمار. يتم أيًضا تســجيل فروقــات الصرف المتعلقــة بتغطية التدفقــات النقدية المؤهلة 

بالقــدر الــذي تكــون فيه التحوطات فعالة في الدخل الشــامل اآلخر.

د( أرباح و خســائر صرف العمالت األجنبية
يتــم تحديــد القيمــة المدرجــة للموجــودات الماليــة المقيمــة بالعمــالت األجنبية بتلك العمالت ويتم تحويلها بأســعار الصرف الســائدة كما في نهايــة كل فترة تقرير. 

عــىل وجه التحديد;

بالنســبة للموجــودات الماليــة التــي يتــم قياســها بالتكلفــة المطفــأة والتي ال تعتبــر جزءا من عالقة تحوط محددة، يتــم االعتراف بفروقات صرف العملــة األجنبية في 	 
بيان الربح أو الخســارة 

بالنســبة ألدوات الديــن المقاســة بالقيمــة العادلــة مــن خــالل الدخل الشــامل اآلخر والتــي ال تعتبر جزءا من عالقــة تحوط محددة، يتم اإلعتــراف بفروقات الصرف 	 
الناتجــة عــن التكلفــة المطفــأة ألداة الديــن فــي بيــان الربح أو الخســارة. يتم اإلعتــراف بفروقات الصرف األخرى ضمن الدخل الشــامل األخر فــي احتياطي إعادة 

تقييم االســتثمارات.
بالنســبة للموجــودات الماليــة المقاســة بالقيمــة العادلــة مــن خالل االرباح أو الخســائر والتي ال تمثل جزءا مــن عالقة تحوط محددة، يتم اإلعتــراف بفروقات الصرف 	 

في بيان الربح أو الخســارة. و
بالنســبة ألدوات حقــوق الملکیــة المقاســة بالقیمــة العادلــة مــن خالل الدخل الشــامل اآلخر، يتــم اإلعتراف بفروقات الصرف ضمن الدخل الشــامل األخر في 	 

احتياطــي إعادة تقييم االســتثمارات.

تكاليف االقتراض
تضــاف تكاليــف االقتــراض العائــدة مباشــرة إىل اســتحواذ أو بنــاء أو إنتاج أصول مؤهلة والتــي تتطلب بالضرورة فترة زمنيــة جوهرية لتكون جاهزة لالســتخدام المقرر 

أو للبيــع، إىل تكاليــف تلــك األصــول حتــى التاريــخ الذي تصبح فيــه تلك األصول جاهزة لالســتخدام المقرر أو للبيع. 

أمــا إيــرادات االســتثمار المكتســبة مــن عمليات اســتثمارية مؤقتــة لبعض القروض المحددة فــي انتظار صرفها عىل األصــول المؤهلة فيتم تنزيلهــا من تكاليف 
االقتراض القابلة للرســملة.

تحتســب جميــع تكاليــف االقتــراض األخــرى في بيان الربح أو الخســارة الموّحــد في الفترة التي يتــم تكبدها فيها.

الحكومية المنح 
يتــم االعتــراف بالمنــح الحكوميــة المتعلقــة بالموجــودات غيــر الماليــة وفقا لقيمتها االســمية. يتم االعتــراف بالمنح التي تعوض &e عن المصاريــف في بيان الربح أو 

الخســارة الموّحــد بطريقــة منتظمــة فــي نفــس الفتــرة التــي يعتــرف بها بتلك المصاريــف. أما المنح التي تعوض &e عــن تكاليف أحد الموجودات فيتــم االعتراف بها في 
بيــان الربــح أو الخســارة الموّحــد بطريقــة منتظمة عىل مــدى العمر االفتراضي لتلك األصول عند رســملتها.

مكافــآت نهاية الخدمة للموظفين
إن الدفعــات المتعلقــة ببرامــج المســاهمات المحــددة يتــم تحميلهــا كمصــروف عند اســتحقاقها. إن الدفعات المقدمة إىل برامــج التقاعد الحكومية يتــم معالجتها 

كدفعــات لبرامــج المســاهمات المحــددة حيــث تكــون التزامات &e بموجب هذه البرامج مســاوية لتلــك الناتجة بموجب برامج مســاهمات محددة.

يتــم تكويــن مخصــص لمكافــآت نهايــة الخدمــة للموظفيــن الوافدين وفقا لطريقــة تكلفة الوحــدة المتوقعة تبعًا للمعيار المحاســبي الدولي رقم 19 مزايــا الموظفين 
مــع األخــذ فــي االعتبــار قانــون العمل لدولة اإلمــارات العربية المتحدة. يتم االعتــراف بالمخصص بناًء عــىل القيمة الحالية اللتزامــات المزايا المحددة.

يتــم احتســاب القيمــة الحاليــة اللتزامات المزايا المحددة باســتخدام افتراضات لمتوســط النســبة الســنوية لزيادة الرواتب ومتوســط فترة العمــل للموظفين الوافدين 
ومعــدل خصــم مالئــم. تحتســب االحتماالت المســتخدمة عىل أســاس ثابــت لكل فترة وتعكس أفضل تقديرات اإلدارة. وتحدد نســبة الخصــم بناء عىل أفضل 

التقديــرات المتوفــرة عــن عائــدات الســوق المتوفــر حاليًا كما في تاريخ التقرير بالرجوع إىل ســندات شــركات عالية الجودة أو عىل أســس أخــرى، حيثما ينطبق.

الضرائب
يمثــل مصــروف الضريبــة مجموع الضرائب المســتحقة الحاليــة والضرائب المؤجلة. 

إن الضرائــب المســتحقة الحاليــة مبنيــة عــىل ربــح الســنة الخاضــع للضريبة. إن األربــاح الخاضعة للضريبة تختلــف عن صافي الربح المدرج في بيان الربح أو الخســارة 
الموّحــد ألنــه ال يضــم عناصــر إيــرادات أو مصاريــف خاضعــة للضريبــة أو يمكن خصمها فــي فترات أخرى كما يســتثني أيضًا عناصر أخرى لن تكــون خاضعة للضرائب أو 
قابلــة للخصــم. إن التزامــات &e للضرائــب الحاليــة يتم احتســابها باســتعمال معدالت الضرائب المشــرعة أو المشــرعة بصــورة جوهرية في نهاية فتــرة التقرير. تتضمن 

الضريبــة الحاليــة الضريبــة المســتحقة الدفــع أو المســتحقة عــىل الدخل أو الخســارة الخاضعة للضريبة للســنة وأي تعديل عىل الضريبة المســتحقة أو المســتلمة 
المتعلقــة بالســنوات الســابقة. يتــم مقاصــة الموجــودات والمطلوبــات الضريبيــة الحالية عندمــا يكون هناك حق قانوني قابــل للتنفيذ في تحديــد أصول الضريبة 

الحاليــة مقابــل االلتزامــات الضريبيــة الحاليــة وعندمــا تتعلــق بضرائــب الدخل التي تفرضها نفس الســلطة الضريبية وتعتزم &e تســوية موجــودات ومطلوبات الضرائب 
الحالية عىل أســاس الصافي.

الضرائــب المؤجلــة هــي الضرائــب التــي يتوقــع تســديدها أو تحصيلها بناء عــىل الفروقات المؤقتة بيــن المبالغ المدرجــة للموجودات والمطلوبات فــي البيانات المالية 
واألســس الضريبية المســتخدمة في احتســاب الربح الخاضع للضريبة، ويتم احتســابها باســتخدام طريقة المطلوبات. 

3. السياســات المحاسبية الهامة )تتمة(
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يتــم احتســاب الضريبــة المؤجلــة باســتخدام النســب والقوانيــن الضريبية ذات العالقة المشــرعة أو المشــرعة جوهريا بتاريــخ التقرير والتي يتوقع أن تطبــق عند تحقيق 
األصــل الضريبــي المؤجل أو تســديد االلتزام الضريبي المؤجــل المتعلق بها. 

إن الضريبــة المؤجلــة يتــم تحميلهــا أو قيدهــا فــي بيــان الربــح أو الخســارة الموّحد إال إذا كانــت متعلقة ببنود محملة أو مقيدة مباشــرة ضمن حقــوق الملكية وفي هذه 
الحالــة يتــم التعامــل أيضا مــع الضريبة المؤجلة ضمن حقــوق الملكية.

يتــم االعتــراف بالتزامــات الضريبــة المؤجلــة عمومــًا لجميع فروقــات الضريبة المؤقتة ويتــم االعتراف بالموجــودات الضريبية المؤجلة ضمن النطــاق الذي يكون فيه 
محتمــاًل وجــود أربــاح ضريبيــة كافية في المســتقبل والتي يمكن اســتخدام الفروقــات المؤقتة القابلة للخصــم مقابلها.

يتــم مراجعــة القيمــة المدرجــة لموجــودات الضريبــة المؤجلــة في نهاية فتــرة التقرير وتخفيضها ضمــن النطاق الذي ال يكون فيه ممكنًا وجود أربــاح ضريبية كافية 
تســمح بتحقيــق كل أو جــزء مــن الموجــودات. ال يتــم االعتراف بمثــل هذه الموجودات والمطلوبات إذا كانــت الفروقات المؤقتة ناتجة من االعتراف المبدئي للشــهرة من 

االســتثمارات في الشــركات الزميلة والمشــاريع المشــتركة إىل الحد الذي تتمكن فيه &e من الســيطرة عىل توقيت عكس االختالفات المؤقتة ومن المحتمل عدم 
عكســها فــي المســتقبل القريــب أو االعتــراف المبدئــي )باســتثناء اندماج األعمال( لموجودات ومطلوبات أخــرى لمعاملة ال تؤثر عىل الربح الضريبي أو الربح المحاســبي.

يتــم مقاصــة موجــودات ومطلوبــات الضريبــة المؤجلــة عند وجود حق قانوني ملزم لتســوية موجــودات الضريبة المتداولة مقابــل مطلوبات الضريبــة المتداولة وعندما 
تتعلــق بضرائــب دخــل يتــم تحميلهــا من قبل نفس الســلطات الضريبية وتعتزم &e تســديد موجــودات ومطلوبات الضريبــة المتداولة بالصافي.

يتــم االعتــراف بااللتزامــات الضريبيــة المؤجلــة عــن الفروقــات المؤقتة الخاضعــة للضريبة والناتجة عن االســتثمارات في شــركات تابعة وزميلة وحصــص ملكية 
فــي مشــاريع مشــتركة باســتثناء الحــاالت التــي تكــون فيهــا &e قادرة عــىل التحكم في عكس الفروقــات المؤقتــة واحتمالية عدم عكس الفروقــات المؤقتة في 

المســتقبل المنظور.

الممتلكات واآلالت والمعدات
يتــم قيــاس الممتلــكات واآلالت والمعــدات فقــط بالتكلفــة ناقصــًا االســتهالك المتراكم وأي انخفاض فــي القيمة. تشــتمل التكلفة عىل تكلفــة المعدات والمواد بما 

فيهــا مصاريــف الشــحن والتأميــن وتكاليــف المقاوليــن عن اعمال التركيــب والبناء، وتكاليف العمالة المباشــرة وتكاليف القروض المرســملة وتقديــر تكاليف إبعاد 
وإزالــة المعــدات واعادة تنظيم الموقع التــي كانت عليه.

تــدرج الموجــودات قيــد اإلنشــاء بالتكلفــة ناقصــًا أي انخفاض في القيمــة. تضم التكلفة رســوم الخدمات المهنية وبالنســبة للموجودات المؤهلــة تكاليف االقتراض 
المرســملة وفقا للسياســة المحاســبية لـ &e. يبدأ اســتهالك هذه األصول عندما تكون جاهزة لالســتخدام المقرر.

أمــا التكاليــف الالحقــة فيتــم ادراجهــا فــي المبالــغ المدرجــة للموجودات أو االعتراف بها كموجــودات منفصلة كما هو مناســب عندما يكون محتماًل وجــود تدفق لفوائد 
اقتصاديــة مســتقبلية لتلــك الموجــودات إىل &e وإمكانيــة قياســها بشــكل موثــوق. يتــم تحميل جميــع تكاليف اإلصالحات والصيانة األخرى إىل بيان الربح أو الخســارة 

الموحــد خــالل الفترة التي يتــم تكبدها فيها.

يحتســب اســتهالك الممتلكات واآلالت والمعدات باســتثناء األراضي )التي ال تســتهلك(، عىل أســاس القســط الثابت عىل مدى أعمارها اإلنتاجية المقّدرة و فترة 
االيجارأيهمــا أقل، بالشــكل التالي: 

يتــم مراجعــة طريقــة االســتهالك، القيمــة المتبقيــة واألعمار التقديريــة للموجودات وتعديلها إذا كان ذلك مناســبًا في نهايــة فترة التقرير.

يتــم تحديــد الربــح أو الخســارة الناتجــة مــن اســتبعاد أو تقاعــد أحد األصول كالفرق بيــن عائد البيع والقيمــة المدرجة لألصل ويتم االعتراف بهــا في بيان الربح أو 
الموّحد. الخسارة 

موجودات غير ملموسة

االعتراف والقياس

1( الشهرة
تمثــل الشــهرة الناتجــة عــن التوحيــد فائــض تكلفة االســتحواذ عــىل القيمة العادلة لحصة &e فــي صافي األصول المحددة للشــركة التابعة المســتحوذ عليها بتاريخ 

االســتحواذ. ويتــم االعتــراف بالشــهرة مبدئيــا كأصــل بالتكلفة ويتم قياســها الحقا بالتكلفة ناقصا اية خســائر متراكمــة النخفاض القيمة.

لغــرض اختبــار انخفــاض القيمــة، يتــم توزيــع الشــهرة عىل كل الوحــدات المنتجة للنقد فــي &e والتي يتوقع ان تســتفيد من عملية االندماج. يتم إجراء اختبار ســنوي 
النخفــاض القيمــة للوحــدات المنتجــة للنقــد والتــي تــم توزيــع الشــهرة عليها أو عىل فتــرات أكثر تقاربا إذا ما وجد ما يشــير إىل انخفاض قيمة الوحــدة. إذا كانت القيمة 

القابلــة لالســترداد للوحــدة المنتجــة للنقــد أقــل مــن القيمة المدرجة لهــا، يتم تحميل خســارة االنخفاض أوال لتخفيــض القيمة المدرجة للشــهرة الموزعة عىل الوحدة ثم 
عىل األصول غير المالية األخرى للوحدة تناســبيا عىل أســاس القيمة المدرجة لكل أصل في الوحدة. إن خســائر انخفاض القيمة المســجلة للشــهرة ال يتم عكســها 

فــي فترات الحقة.

عند اســتبعاد إحدى الشــركات التابعة أو الزميلة أو المشــاريع المشــتركة أو عندما تتوقف &e عن ممارســة الســيطرة، يتم ضم مبلغ الشــهرة المتعلق بها في تحديد 
الربح أو الخســارة الناتجة من االســتبعاد.

2( الرخص
يتــم تســجيل رخــص تشــغيل الشــبكات التــي تــم الحصــول عليهــا مبدئيًا بالتكلفــة أو القيمة العادلة الناتجــة إذا كانت جزءا من اندماج األعمال. يتــم إطفاء الرخص عىل 

طريقــة القســط الثابــت عــىل مــدى أعمارهــا اإلنتاجيــة المقــّدرة ابتداًء من التاريخ الذي تكون فيه الشــبكات جاهزة لالســتخدام. تتراوح األعمار اإلنتاجيــة المقّدرة بين 10 و 
25 ســنة، ويتــم تحديدهــا أساســا باإلشــارة إىل الفتــرة المتبقية من الرخصة وشــروط تجديدها وإذا مــا كانت تعتمد عــىل تقنيات معينة.

3( موجودات غير ملموســة منتجة داخليا
يتــم االعتــراف بالموجــودات غيــر الملموســة الناتجــة داخليا من أنشــطة تطويــر تكنولوجيا المعلومــات لـ &e بالتكلفة فقط في حالة اســتيفائها للشــروط التالية: 

إمكانيــة تحديــد األصول التي تم إنشــائها )مثل برامج الحاســب اآللــي والعمليات الجديدة(،	 
احتمــال أنــه ســينتج عن األصــل المنتج منافع إقتصادية مســتقبلية، و	 
إمكانيــة قيــاس تكلفة تطوير األصول بشــكل موثوق.	 

يتــم إطفــاء الموجــودات غيــر الملموســة المنتجــة داخليــا عىل أســاس القســط الثابت عىل مدى أعمارها اإلنتاجية المقّدرة من 3 - 10 ســنوات. وفــي حالة عدم االعتراف 
بموجــودات غيــر ملموســة منتجــة داخليــًا يتم االعتــراف بمصاريف التطوير كمصــروف في الفترة التي يتــم تكبدها فيها.

4( حق االســتخدام غير القابل لإللغاء
إن حــق االســتخدام غيــر القابــل لإللغــاء يتعلــق بحــق اســتخدام جزء من طاقة كابــالت النقل األرضي أو البحري الذي تم منح حق اســتخدامه لفتــرة محددة. يتم االعتراف 

بحــق االســتخدام بالتكلفــة ضمــن الموجــودات عندمــا يكــون لدى &e الحق المحدد غير القابل لإللغاء الســتخدام جــزء محدد من أصول معينــة. عموما، يكون الحق 
فــي اســتخدام األليــاف البصريــة أو موجــات النطــاق العريــض المخصص هي الجزء الرئيســي من العمــر االقتصادي لالصل. يتم إطفاء هذه الموجودات عىل أســاس 

القســط الثابــت عــىل الفتــرة المتوقعــة لالســتخدام وعىل فتــرة العقود أيهما أقصر والتي تتراوح بين 10 إىل 20 ســنة.

5( موجودات غير ملموســة اخرى
تتضمــن الموجــودات الغيــر ملموســة األخــرى العالقــات مع العمالء واألســماء التجارية وموجودات غير ملموســة أخرى والتــي يتم االعتراف بها عند االســتحواذ بالقيمة 

العادلــة. يتــم إطفــاء الموجــودات غير الملموســة األخرى عىل أســاس القســط الثابت عــىل مدى أعمارها اإلنتاجيــة المقدرة. إن األعمار اإلنتاجية لعالقــات العمالء تتراوح 
بيــن 3-23 ســنة واألســماء التجاريــة لهــا عمــر إنتاجي بيــن 15-25 عاما. إن العمر اإلنتاجي للموجودات غير الملموســة األخرى يتراوح بين 3-10 ســنوات.

المصاريف الالحقة
تتــم رســملة المصاريــف الالحقــة فقــط عندمــا تــزداد المنافع االقتصاديــة المســتقبلية المضمنة لألصل المحــدد المتعلق به. يتم االعتراف بجميــع المصروفات األخرى 

بمــا فــي ذلــك المصروفــات عىل الشــهرة والعالمــات التجارية المنتجة داخلًيا، في بيان الربح أو الخســارة وذلــك عند حدوثها.

السنواتالمباني
20 - 50دائمة

4 - 10 مؤقتة
مدنية 10 - 25اعمال 

اآلالت والمعدات
20كابالت أليــاف بصرية- بحرية  - 10

10 - 15كابــالت محورية- بحرية
الكابالت 15 - 25سفن 

10 - 25 كابــالت محورية وكابــالت ألياف بصرية 
الخطوط 10 - 25تجهيزات 

5 - 15مقاسم 
8 - 15بداالت 

8 - 25 أبــراج/ أجهزة الراديو
5 - 15 محطــات أرضية / محطــات طرفية صغيرة

10 - 15أجهزة مضاعفة اإلرســال
طاقة 10محطات   - 5

3 - 15أجهزة المشــتركين
عامة 2 - 25تجهيزات 

موجودات أخرى: 
3 - 5سيارات

3 - 5أجهزة حاســب آلي
10أثاث وتجهيزات ومعــدات مكتبية  - 4

3. السياســات المحاسبية الهامة )تتمة(



شــركة مجموعة اإلمارات لالتصاالت ش.م.ع

إيضاحات حــول البيانات المالية الموحدة 
للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2022
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انخفاض قيمة األصول الملموســة وغير الملموســة باســتثناء الشهرة
تقــوم &e بمراجعــة المبالــغ المدرجــة لموجوداتهــا الملموســة وغير الملموســة عند وجود دالئل تشــير إىل تعرض تلك الموجودات لخســارة انخفــاض القيمة. وفي حال 

وجــود مثــل هــذه الدالئــل، يتــم تقديــر المبلــغ الذي يمكن اســترجاعه مــن قيمة األصل وذلك لتحديد مدى خســارة انخفاض القيمة. وإذا كان األصــل ال يدر التدفقات 
النقديــة بصــورة مســتقلة عــن األصــول األخــرى، تقــوم &e بتقدير المبلغ المســترجع للوحــدة المولدة للنقد التي يعــود إليها األصل. إن الموجودات غير الملموســة التي 

لديهــا أعمــار غيــر محــددة )بمــا فيهــا الشــهرة( يتم فحصها النخفاض القيمة ســنويًا. ألغــراض فحص انخفاض القيمــة، يتم تجميع الموجودات ألصغــر مجموعة من 
الموجــودات التــي تقــوم بتوليــد النقــد و التي هي مســتقلة بحــد كبير عن األصول األخرى او باقي الوحــدات المولدة للنقد.

إن المبلــغ القابــل لالســترداد هــو القيمــة العادلــة لألصــل ناقصــًا تكاليف البيع وقيمة االســتخدام أيهما أعىل. عند تقدير قيمة االســتخدام، يتــم خصم التدفقات 
النقديــة المســتقبلية إىل قيمتهــا الحاليــة باســتخدام معــدل خصــم قبــل الضريبة الذي يعكس تقديرات الســوق الحالية للقيمــة الزمنية للنقــد والمخاطر المحددة 

لألصــل التــي ال يتــم تعديل تقديــرات التدفقات النقدية المســتقبلية لها. 

إذا كانــت القيمــة القابلــة لالســترداد لألصــل )أو الوحــدة المولــدة للنقــد( قد تم تقديرها بأقــل من القيمة المدرجة لألصــل )أو الوحدة المولدة للنقــد( يتم تخفيض 
القيمــة المدرجــة لألصــل )أو الوحــدة المولــدة للنقــد( إىل القيمــة القابلــة لالســترداد. يتم االعتراف بخســارة انخفاض القيمة كمصروف مباشــرًة إال إذا كان األصل قد تم 

إدراجــه بالقيمــة المعــاد تقييمهــا وفــي هذه الحالــة يتم معاملة خســارة انخفاض القيمة كنقص في إعــادة التقييم.

إن الموجــودات غيــر الماليــة باســتثناء الشــهرة والتــي تكبــدت انخفاض فــي قيمتها يتم مراجعتها النعكاســات محتملــة النخفاض القيمة بتاريــخ كل تقرير. في حالة 
االنعــكاس الالحــق لخســارة انخفــاض القيمــة، فــإن القيمة المدرجــة لألصل )أو الوحدة المولــدة للنقد( تتم زيادتهــا إىل القيمة المقدرة المعدلة القابلة لالســترداد 

بحيــث ال تزيــد القيمــة المدرجــة المعدلــة عــن القيمــة المدرجــة لألصل فيما لو لم يتم االعتراف بخســائر انخفــاض القيمة لألصل )أو الوحدة المولــدة للنقد( في 
الســنوات الســابقة. يتــم االعتــراف بانعــكاس خســارة انخفــاض القيمة كدخل مباشــرة إال إذا كان األصل قد تم تســجيله بالقيمــة المعاد تقييمها وفي هــذه الحالة يتم 

االعتــراف بانعــكاس خســائر انخفاض القيمة كزيادة في إعــادة التقييم.

المخزون
يتــم قيــاس المخــزون بالتكلفــة و صافــي القيمــة القابلــة للتحقــق أيهما أقــل. تتضمن التكلفة المواد المباشــرة وعندما يكــون مالئمًا، تكاليف العمالة المباشــرة وتلك 

التكاليــف غيــر المباشــرة التــي تــم تكبدهــا لوضــع المخــزون في مكانه وحالتــه الحالية. يتم تكويــن مخصص حيثما كان ذلــك مالئما لتقادم وتلف المخــزون. يتم تحديد 
التكلفــة بطريقــة متوســط ســعر التكلفــة المرجــح. يمثــل صافــي القيمة القابلة للتحقق ســعر البيــع المقدر بعد خصــم كل التكاليف المتوقعة الســتكمال العملية 

والتكاليــف المتكبــدة عن التســويق والبيع والتوزيع.

األدوات المالية
يتــم اإلعتــراف بالموجــودات الماليــة والمطلوبــات الماليــة فــي بيان المركز المالــي الموّحد عندما تصبح &e طرفا فــي الترتيبات التعاقديــة المبرمة لألداة.

1( القيمة العادلة
القيمــة العادلــة هــي الســعر الــذي يمكــن الحصــول عليــه من بيع أصــل أو المدفوع لتحويل التزام في معاملة منظمة بين المشــاركين في الســوق الرئيســي في تاريخ 

القيــاس، بغــض النظــر عمــا إذا كان هــذا الســعر يمكــن مالحظته مباشــرة أو في حال غيابه، تقوم &e باســتخدام األســواق األكثر فائدة التي يمكنهــا الوصول إليها 
فــي ذلــك التاريــخ، مقــدرة باســتخدام طــرق تقييم أخــرى. عند تقدير القيمــة العادلة للموجــودات أو المطلوبات، تراعي &e خصائص الموجــودات أو المطلوبات إذا أخذ 

المشــاركين في الســوق تلك الخصائص عند تســعیر األصل أو االلتزام في تاریخ القیاس.

2( الموجودات المالية
تصنــف الموجــودات الماليــة إىل الفئــات التاليــة المحــددة: »التكلفــة المطفــاة«، »القيمة العادلة من خالل الدخل الشــامل اآلخر مع إعــادة التصنيف«، »القيمة 

العادلــة مــن خــالل الدخــل الشــامل اآلخــر بدون إعــادة التصنيف« و »القيمــة العادلة من خالل الربح أو الخســارة«. يعتمد التصنيف عىل أســاس نموذج األعمال إلدارة 
الموجــودات الماليــة وخصائــص التدفقــات النقديــة التعاقدية للموجــودات المالية و يتم تحديدها عنــد االعتراف المبدئي.

يتــم اإلعتــراف أو إلغــاء اإلعتــراف بجميــع الموجــودات المالية عىل أســاس تاريخ التداول عندما يكون شــراء أو بيــع الموجودات المالية بموجب عقــد الذي تتطلب 
شــروطه تســليم اإلســتثمارات ضمــن اإلطــار الزمنــي المقرر من قبل الســوق المعني، ويتم قياســها مبدئيــًا بالقيمة العادلة مضافــًا إليها، تكاليــف المعاملة، فيما عدا 

الموجــودات الماليــة المصنفــة بالقيمــة العادلــة من خالل الربح أو الخســارة، والتي تم قياســها مبدئيــًا بالقيمة العادلة.

3( التكلفــة المطفــأة و طريقة الفائدة الفعلية
إن طريقــة الفائــدة الفعليــة هــي طريقــة لحســاب التكلفــة المطفــأة ألداة الديــن وتوزيع إيرادات الفوائد عىل الفتــرة ذات الصلة. إن معدل الفائــدة الفعلي هو المعدل 
الــذي يخصــم المقبوضــات النقديــة المســتقبلية المقــدرة )بمــا في ذلك جميع الرســوم والنقاط المدفوعة أو المســتلمة والتي تشــكل جزءا ال يتجزأ مــن معدل الفائدة 

الفعلــي وتكاليــف المعاملــة واألقســاط أوالخصومــات األخــرى( باســتثناء الخســائر االئتمانية المتوقعة، خالل مدة عمــر أداة الدين المتوقع، أو، عندمــا ينطبق، فترة 
أقصــر، إىل القيمــة الدفتريــة اإلجمالية ألداة الدين عنــد اإلعتراف المبدئي. 

إن التكلفــة المطفــأة لألصــل المالــي هــو المبلــغ الــذي يتم فيه قياس األصل المالــي عند اإلعتراف المبدئــي ناقصا المدفوعات الرئيســية، باإلضافة إىل اإلطفاء 
المتراكــم باســتخدام طريقــة الفائــدة الفعليــة ألي فــرق بيــن المبلــغ المبدئي ومبلغ االســتحقاق بعد تعديل أي مخصص خســارة. من ناحية أخرى، فــإن إجمالي القيمة 

الدفتريــة لألصــل المالــي هــي التكلفة المطفــأة لألصل المالي قبل تعديل أي مخصص خســارة.

يتــم قيــاس أدوات الدين التي تســتوفي الشــروط التالية الحقــا بالتكلفة المطفأة:

يتــم اإلحتفــاظ بالموجــودات الماليــة ضمــن نمــوذج أعمال يهدف إىل اإلحتفــاظ بالموجودات المالية من أجــل تحصيل التدفقات النقديــة التعاقدية. و	 
تــؤدي الشــروط التعاقديــة للموجــودات الماليــة فــي تواريــخ محددة لتدفقات نقديــة تكون فقط مدفوعات أصل الديــن والفائدة عىل المبلغ الرئيســي القائم.	 

يتــم االعتــراف بإيــرادات الفوائــد باســتخدام طريقــة الفائــدة الفعليــة ألدوات الدين التي يتم قياســها الحقــا بالتكلفة المطفــأة أو بالقيمة العادلــة من خالل الدخل 
الشــامل اآلخــر. تحتســب إيــرادات الفوائــد بتطبيــق معــدل الفائــدة الفعلي عــىل القيمة المدرجة اإلجماليــة لألصل المالي، عدا عــن الموجودات المالية التــي انخفضت 

قيمتهــا االئتمانيــة الحقــا. بالنســبة للموجــودات الماليــة التــي أصبحــت في وقت الحــق منخفضة القيمــة االئتمانية، يتم االعتــراف بإيرادات الفوائــد بتطبيق معدل 
الفائــدة الفعلــي عــىل التكلفــة المطفــأة لألصــل المالــي. إذا تحســنت مخاطــر االئتمان عىل األداة الماليــة التي تعاني مــن انخفاض في االئتمان في فتــرات التقارير 
الالحقــة بحيــث لــم يعــد األصــل المالــي منخفــض القيمة االئتمانيــة، يتم اعتراف بإيــرادات الفوائد بتطبيــق معدل الفائدة الفعلــي عىل القيمة المدرجــة اإلجمالية 

المالي. لألصل 

4( القيمــة العادلــة من خالل الدخل الشــامل االخر – مع إعادة تصنيف
يتــم قيــاس أدوات الديــن مبدئيــا بالقيمــة العادلــة مضافــا إليهــا تكاليف المعاملة. بعد ذلــك، يتم االعتراف بالتغيرات فــي القيمة الدفترية لهــذه األدوات نتيجة أرباح 

وخســائر صــرف العمــالت األجنبيــة، وأربــاح أو خســائر انخفاض القيمة، وإيرادات الفوائد المحســوبة باســتخدام طريقــة الفائدة الفعلية في بيان الربح أو الخســارة 
الموحــد. إن المبالــغ المعتــرف بهــا فــي بيــان الربــح أو الخســارة الموحــد هي نفــس المبالغ التي كان من الممكــن االعتراف بها في بيان الربح أو الخســارة الموحد إذا تم 

قيــاس هــذه األدوات بالتكلفــة المطفــاة. يتــم االعتــراف بكافــة التغيرات األخرى فــي القيمة الدفترية لهذه األدوات ضمن الدخل الشــامل االخر تحــت بند احتياطي 
إعــادة تقييــم االســتثمارات. عنــد الغــاء اإلعتــراف بهــذه األدوات، يتم إعادة تصنيف األرباح أو الخســائر المتراكمة المعترف بها ســابقا في الدخل الشــامل اآلخر إىل بيان 

الربح أو الخســارة الموحد.

5( القيمــة العادلــة من خالل الدخل الشــامل االخر – بدون إعادة تصنيف
عنــد اإلعتــراف المبدئــي، يجــوز لـــ &e اختيــار بدون رجوع )عىل أســاس كل أداة عىل حدى(، تعيين االســتثمارات في أدوات حقــوق الملكية بالقيمــة العادلة من خالل 

الدخــل الشــامل اآلخــر.ال يســمح بالتصنيــف بالقيمــة العادلــة من خالل الدخل الشــامل اآلخر إذا كان االســتثمار في أدوات حقــوق الملكية محتفظ بــه للمتاجرة أو إذا 
كان يمثــل مقابــل محتمــل معتــرف بــه مــن قبل المشــتري في دمــج األعمال الذي ينطبق عليــه المعيار الدولي إلعداد التقاريــر المالية رقم3.

يعتبــر األصــل المالي محتفظ بــه للمتاجرة إذا كان:

تم االســتحواذ عليه بشــكل أساســي لغرض بيعه أو إعادة شــرائه في المدى القريب؛	 
يمثــل جــزء مــن محفظــة أدوات ماليــة معينــة يتــم ادارتها معــا والتي يوجد دليل حديث عىل وجــود نموذج فعلي لجني األرباح عــىل المدى القصير. أو	 
مشــتقات ماليــة )باســتثناء المشــتقات المالية المحــددة كأداة تحوط فعالة(	 

يتــم قيــاس االســتثمارات فــي أدوات حقــوق الملكيــة بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشــامل اآلخــر مبدئيا بالقيمة العادلــة مضافا إليها تكاليــف المعاملة،
يتــم قياســها الحقــا بالقيمــة العادلــة مــع اإلعتــراف باألرباح والخســائر الناتجة عن التغيرات فــي القيمة العادلة في الدخل الشــامل اآلخر ويتم تراكمهــا في احتياطي 

إعــادة تقييــم االســتثمارات. ال یتــم إعــادة تصنیــف األرباح أو الخســائر المتراكمة إلی بیان الربح أو الخســارة الموحد عند اســتبعاد االســتثمارات في حقــوق الملکیة بدال 
مــن ذلك، ســیتم تحویلھا إلی األربــاح المحتجزة.

يتــم اإلعتــراف بتوزيعــات األربــاح مــن هــذه االســتثمارات فــي أدوات حقــوق الملكية في بيان الربح أو الخســارة الموحــد عندما يكون هناك حق &e الســتالم هذه 
األربــاح وفقــا للمعيــار الدولــي إلعــداد التقاريــر الماليــة رقــم 15 إيــرادات من عقود مــع العمالء، ما لــم تكن توزيعات األرباح تمثل بشــكل واضح اســتعادة جزء من 

تكلفة االســتثمار.

6( القيمة العادلة من خالل الربح والخســارة
يتــم قيــاس الموجــودات الماليــة التــي ال تســتوفي معاييــر قياســها بالتكلفــة المطفأة أو بالقيمــة العادلة من خالل الدخل الشــامل اآلخر)راجع إيضاح 3 )فقرة 4-3(( 

بالقيمــة العادلة من خالل الربح والخســارة.

يتــم قيــاس الموجــودات الماليــة بالقيمــة العادلــة مــن خالل الربح والخســارة بالقيمــة العادلة في نهاية كل فتــرة تقرير، ويتم االعتراف بأي أرباح أو خســائر في القيمة 
العادلــة فــي بيــان الربــح أو الخســارة الموحــد اإل إذا كانــت تمثــل جزءا من عالقة تحــوط محددة. يتضمن صافي الربح أو الخســارة المعترف به في بيان الربح أو الخســارة 

الموحــد أي توزيعــات أربــاح أو فوائــد مكتســبة مــن الموجــودات المالية يتم تحديــد القيمة العادلة عىل النحــو المبني في إيضاح 3 )1(.

3. السياســات المحاسبية الهامة )تتمة(
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7( النقد ومرادفات النقد
فــي بيــان المركــز المالــي الموحــد، يتكــون النقد وارصــدة البنوك من النقد )النقــد في الصندوق وودائع تحت الطلــب( ومرادفات النقد. مرادفات النقد هى إســتثمارات 

قصيــرة األجــل )تصــل بصفــه عامــة الــي ثالثة أشــهر أو أقل من تاريخ اإليداع( عالية الســيولة وجاهــزة للتحويل إىل مبالغ محددة مــن النقد وتخضع لمخاطــر غير مهمة 
للتغيــر في القيمة.

8( انخفــاض قيمة الموجودات المالية
تقــوم &e باالعتــراف بمخصــص خســارة للخســائر االئتمانيــة المتوقعة من االســتثمارات فــي أدوات الدين المقاســة بالتكلفة المطفأة أو بالقيمــة العادلة من خالل 

الدخــل الشــامل اآلخــر وذمــم التأجيــر المدينــة والذمــم المدينة التجارية والموجــودات التعاقدية وكذلك التزامــات القروض وعقود الضمانــات المالية. ال يتم االعتراف 
بخســائر انخفــاض فــي القيمــة لالســتثمارات فــي أدوات حقــوق الملكية. يتــم تحديث مبلغ خســائر االئتمان المتوقعة في تاريــخ كل فترة تقرير لتعكــس التغيرات في 

مخاطــر االئتمــان منــذ اإلعتراف المبدئي باألداة الماليــة المعنية.

تعتــرف &e دائمــا بخســائر ائتمانيــة متوقعــة مــدى الحيــاة للذمم المدينــة التجارية و للذمم التأجيــر المدينة والموجودات التعاقدية باســتخدام النهج المبســط. يتم 
تقديــر خســائر االئتمــان المتوقعــة مــن هــذه الموجــودات المالية باســتخدام مصفوفة المخصصــات بناء عىل خبرة &e في الخســائر االئتمانية التاريخية المعدلة حســب 

العوامــل الخاصــة بالمدينيــن والظــروف االقتصاديــة العامــة وتقييــم كل مــن التوجه الحالــي والتوجه المتوقع في تاريخ إعــداد التقرير، بما في ذلــك القيمة الزمنية 
للنقــود حيثما يكون مناســبا.

بالنســبة لكافــة األدوات الماليــة األخــرى، تقــوم &e باالعتــراف بخســائر ائتمانيــة متوقعة مدى الحياة عندما تكــون هناك زيادة جوهرية في مخاطــر االئتمان منذ 
اإلعتــراف المبدئــي. ومــن ناحيــة أخــرى إذا لــم يتــم زيادة مخاطر االئتمان عــىل األدوات المالية بصورة جوهريــة منذ اإلعتراف المبدئي، تقــوم &e بقياس مخصص 

لخســارة تلــك األداة الماليــة بمبلــغ يســاوي 12 شــهرا مــن الخســارة االئتمانية المتوقعــة. إن تقييم ما إذا كان يجب أن يتم اإلعتراف بخســائر ائتمانيــة متوقعة مدى 
الحيــاة يعتمــد عــىل زيــادة جوهريــة فــي احتماليــة أو خطر حــدوث تعثر منذ اإلعتــراف المبدئي بدل من إثبات وجود خســارة ائتمانية ألصل مالي فــي نهاية تاريخ فترة 

التقريــر أو حــدوث تعثر فعلي.

أ ( زيــادة جوهرية فــي مخاطر االئتمان
عنــد تقييــم مــا إذا كانــت مخاطــر االئتمــان عــىل األدوات المالية قد زادت بشــكل جوهري منــذ اإلعتراف المبدئي، تقــوم &e بمقارنة مخاطر التعثر فــي األداة المالية كما 

فــي تاريــخ التقريــر مــع مخاطــر التعثــر فــي األداة الماليــة كما في تاريخ اإلعتــراف المبدئي. عند إجراء هــذا التقييم، تعتبــر &e المعلومات الكمية والنوعيــة المعقولة 
والداعمــة، بمــا فــي ذلــك الخبــرة التاريخيــة والمعلومــات المســتقبلية التــي تتوفر بــدون تكلفة أو جهد غير مبرر. بصــرف النظر عن نتائــج التقييم أعاله، تفترض &e أن 

مخاطــر االئتمــان عــىل األصــل المالــي قد زادت بشــكل جوهــري منذ اإلعتراف المبدئــي عندما تكون الدفعات التعاقدية متأخرة الســداد ألكثر مــن 30 يوما من تاريخ 
اســتحقاقها، إال إذا كانــت لــدى &e معلومــات معقولة وداعمــة تثبت عكس ذلك.

عــىل الرغــم مــن ذلــك، تفتــرض &e أن مخاطــر االئتمــان عىل األدوات المالية لم تزداد بشــكل جوهري منــذ اإلعتراف المبدئي إذا تم تحديــد أن هذه األداة المالية ذات 
مخاطــر ائتمــان منخفضــة فــي تاريــخ التقريــر. يتــم تحديــد األداة الماليــة عىل انها ذات مخاطــر ائتمان منخفضة إذا 1( كانــت األداة المالية ذات مخاطر منخفضــة للتخلف 

عــن الســداد،2( لــدى المقتــرض قــدرة قويــة عــىل الوفاء بالتزاماتــه للتدفقات النقديــة التعاقدية في المدى القريب، و3( التغيرات الســلبية فــي االقتصاد و ظروف العمل 
عــىل المــدى الطويــل قــد تــؤدي، ولكــن لن تقلــل بالضرورة من مقدرة المقتــرض عىل الوفاء بالتزاماتــه المتعلقة بالتدفقــات النقدية التعاقديــة. تعتبر &e أن الموجودات 

الماليــة ذات مخاطــر ائتمــان منخفضــة عندمــا يكــون لديهــا تصنيف ائتمانــي داخلي أو خارجي من »درجة االســتثمار« وفقا لما هو متعــارف عليه عالميا.

تقــوم &e بشــكل منتظــم بمراقبــة فعاليــة المعاييــر المســتخدمة لتحديــد مــا إذا كانت هنــاك زيادة جوهرية في مخاطــر االئتمان وتعديلها عند اللــزوم للتأكد من أن 
المعاييــر قــادرة عــىل تحديــد زيــادة جوهرية في مخاطر االئتمــان قبل أن يتجاوز موعد اســتحقاق المبلغ.

ب ( تعريف التخلف عن الســداد
تعتبــر &e التخلــف عــن الســداد فــي حالــة الذمــم التجاريــة المدينة مــن العمالء، عندما يتحول الرصيد المســتحق مــن العميل إىل فئة »المتوقفة عن الســداد« بناءا عىل 

تحليــل أعمــار الديــن ألغــراض إدارة مخاطــر االئتمــان الداخلية. تشــير فئة التوقــف إىل العمالء الذين تم إيقاف خدمات االتصــاالت الخاصة بهم.

بالنســبة للموجــودات الماليــة األخــرى، تعتبــر &e مــا يلــي عــىل أنها حالة تخلف عن الســداد ألغراض إدارة مخاطر االئتمان الداخلية، حيث تشــير الخبــرة التاريخية إىل أن 
الذمــم المدينــة التــي تســتوفي أيا من المعايير التالية غير قابلة لالســترداد بشــكل عام.

عندمــا يكــون هنــاك خــرق للتعهدات المالية من قبــل الطرف المقابل. أو	 
عندمــا تشــير المعلومــات التــي تــم تطويرهــا داخليــا أو تــم الحصــول عليها من مصادر خارجية إىل أنــه من غير المحتمل أن يقــوم المدين بالتســديد لدائنيه، بما في 	 

.)e& بالكامــل )دون األخــذ فــي اإلعتبار أية ضمانات محتفــظ بها من قبل ،e& ذلــك

 e& أن التخلــف عن الســداد قد حدث عندما يكون األصل المالي مســتحق الســداد ألكثــر من 90 يوما إال إذا كان لدى e& وبغــض النظــر عــن التحليــل الســابق، تعتبــر
معلومــات معقولــة وقابلــة للدعــم إلثبات أن زيادة المعيــار االفتراضي للتخلف عن الســداد أكثر مالءمة. 

ج( الموجــودات الماليــة منخفضة االئتمان
تنخفــض القيمــة االئتمانيــة للموجــودات الماليــة عندمــا يحــدث حدث واحد أو أكثر يكون له تأثير ســلبي عــىل التدفقات النقدية المســتقبلية المقــدرة لتلك الموجودات 

الماليــة. إن األدلــة عــىل أن الموجــودات الماليــة منخفضة القيمــة االئتمانية تتضمــن بيانات يمكن مالحظتها حــول األحداث التالية:

صعوبــة مالية كبيــرة للمصدر أو المقترض؛	 
اإلخــالل بالعقــد، مثل التخلف عن الســداد أو التأخر؛	 
منــح المقــرض للمقتــرض، ألســباب اقتصاديــة أو تعاقديــة تتعلــق بصعوبة ماليــة للمقترض، امتيازات لم يكــن المقرض ليأخذها بعيــن اإلعتبار في حاالت أخرى؛	 
مــن المحتمــل أن یدخــل المقتــرض في إفالس أو إعــادة ھیکلة مالیة أخرى؛ أو	 
اختفاء ســوق نشــط لتلك الموجودات المالية بســبب صعوبات مالية.	 

د ( قياس و اإلعتراف بخســائر االئتمــان المتوقعة
يتــم قيــاس خســائر االئتمــان المتوقعــة عــن طريــق االخد باالعتبار احتمال التخلف عن الســداد والخســارة المفترضة عند التخلف عن الســداد )أي حجم الخســارة إذا كان 

هنــاك تخلــف عــن الســداد) الرصيــد المعــرض للتخلف عن الســداد. يعتمــد تقدير احتمال التخلف عن الســداد والخســارة المفترضة عند التخلف عن الســداد عىل البيانات 
التاريخيــة المعدلــة حســب المعلومــات المســتقبلية كمــا هــو موضح أعاله. أمــا فيما يتعلــق بالرصيد المعرض للتخلف عن الســداد للموجودات الماليــة، فإن ذلك يمثل 

القيمــة المدرجــة اإلجمالية للموجــودات بتاريخ التقرير. 

قــد تســتخدم &e مصــادر مختلفــة للبيانــات، قــد تكــون داخلية وخارجية. تتضمــن مصادر البيانات الممكنة خســائر ائتمــان تاريخية داخلية، وتقييمات داخلية، وخســارة 
ائتمانيــة لمنشــئات أخرى وتقديرات خارجيــة وتقارير وإحصاءات. 

عندمــا يتــم قيــاس المخاطــر االئتمانيــة المتوقعــة عــىل مــدى الحياة عىل أســاس جماعي لتلبية الحاالت التــي قد ال تتوفر فيها أدلة عىل حــدوث زيادات جوهرية في 
مخاطــر االئتمــان عىل مســتوى األدوات الفرديــة، يتم تصنيف األدوات المالية عىل األســاس التالي:

حســب طبيعــة األدوات الماليــة )أي الذمــم التجاريــة المدينــة والذمــم المدينة األخرى وذمم التأجيــر التمويلي المدينة والمبالغ المســتحقة مــن العمالء، يتم 	 
تقييمهــم كمجموعــات منفصلــة كل عــىل حــدى. ويتــم تقييم خســائر االئتمــان المتوقعة من القروض لجهات ذات العالقة عىل أســاس فردي(.

وضعية التأخر عن الســداد؛	 
طبيعــة المدينين وحجمهــم وصناعتهم؛ و	 
التصنيفــات االئتمانيــة الخارجية حيثمــا كان ذلك متاحا.	 

يتــم مراجعــة التصنيــف بانتظــام مــن قبــل اإلدارة لضمان اســتمرار مكونات كل مجموعة في مشــاركة خصائص مخاطــر ائتمان مماثلة.

تعتــرف &e بأربــاح أو خســائر انخفــاض القيمــة فــي بيــان الربح أو الخســارة الموحــد لكافة األدوات المالية مع تعديــل لقيمتها المدرجة من خالل حســاب مخصص 
خســائر باســتثناء اســتثمارات في أدوات الدين التي يتم قياســها بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشــامل اآلخر والتي يتم اإلعتراف بمخصص لخســارة في الدخل 

الشــامل اآلخــر ويتــم تراكمهــا فــي احتياطــي إعادة تقييم االســتثمارات، وال تنــزل من القيمة المدرجة لألصــل المالي في بيان المركــز المالي الموحد.

المالية 9( المطلوبات 
يتــم تصنيــف المطلوبــات الماليــة »إمــا كمطلوبــات مالية بالقيمــة العادلة من خالل الربح أو الخســارة أو المطلوبــات بالتكلفة المطفأة.«

10( المطلوبــات الماليــة بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخســارة
يتــم تصنيــف المطلوبــات الماليــة المدرجــة بالقيمــة العادلــة مــن خالل الربح أو الخســارة عندما يكــون المطلوب المالي محتفــظ به للمتاجرة أو عنــد تصنيفه عىل هذا 
األســاس. يتــم تصنيــف المطلــوب المالــي كمحتفــظ بــه للمتاجرة في حال تم تكبده بصورة رئيســية بغرض اســتبعاده في المســتقبل القريب أو كونه من المشــتقات 

غيــر المصنفــة وغيــر الفعالــة كأداة تحــوط. يتــم إدراج المطلوبــات الماليــة بالقيمــة العادلة من خالل الربح أو الخســارة بقيمتها العادلة، ويتــم اإلعتراف بالربح أو 
الخســارة الناتجة في بيان الربح او الخســارة الموّحد.

11( المطلوبــات المالية األخرى
يتــم قيــاس المطلوبــات الماليــة األخــرى )بمــا فــي ذلك القروض ودائنــون تجاريون وذمم دائنة أخرى( الحقــًا بالتكلفة المطفأة بإســتخدام طريقة الفائــدة الفعلية ويتم 

اإلعتــراف بمصاريــف الفوائد عىل أســاس العائد الفعلي.

إن طريقــة الفائــدة الفعليــة هــي طريقــة إلحتســاب التكلفــة المطفــأة للمطلوبــات المالية وتوزيــع مصاريف الفوائد عىل مــدى الفترة المعنيــة. إن معدل الفائدة 
الفعلــي هــو المعــدل الــذي يخصــم وبشــكل تــام الدفعــات النقديــة المســتقبلية المتوقعة في إطار العمــر الزمني المتوقــع للمطلوبات الماليــة أو فترة أقصر إذا كان 

مناسبًا. ذلك 

12( إلغاء اإلعتــراف بالمطلوبات المالية
تقــوم &e بإلغــاء اإلعتــراف بالمطلوبــات الماليــة عندمــا وفقــط عندما يتم اســتيفاء اإللتزام التعاقــدي أو إلغائه أو إنتهاء مدته. تقوم &e أيًضــا بإلغاء االعتراف 

بالمطلوبــات الماليــة عندمــا يتــم تعديــل شــروطها وتختلــف التدفقــات النقدية للمطلوبات المعدلة بشــكل جوهــري، وفي هذه الحالة يتم االعتــراف بااللتزام المالي 
الجديــد بناًء عىل الشــروط المعدلــة بالقيمة العادلة.

عنــد إيقــاف االعتــراف بااللتــزام المالــي، يتــم االعتــراف بالفرق بيــن القيمة الدفترية المطفــأة والمبلغ المدفوع )بما فــي ذلك أي موجودات غير نقديــة محولة أو مطلوبات 
مفترضــة( في الربح أو الخســارة.

3. السياســات المحاسبية الهامة )تتمة(
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الضمنية 13( المشتقات 
يتــم التعامــل مــع المشــتقات الضمنيــة فــي األدوات الماليــة أو العقود المضيفة عىل أســاس أنها أدوات مشــتقة منفصلــة عندما تكون مخاطرهــا وخصائصها غير 

مرتبطــة بشــكل كبيــر بتلــك العقــود المضيفــة و ال يتــم قيــاس العقــود المضيفة عىل أســاس القيمة العادلة حيث تــدرج تغيرات القيمة العادلــة في بيان الربح أو 
الموّحد. الخسارة 

14( محاسبة التحوط
يمكــن لـــ &e أن تحــدد بعــض أدوات التحــوط والتي تشــمل المشــتقات والمشــتقات الضمنية واألدوات غير المشــتقة فيما يتعلق بمخاطــر الصرف األجنبي، إما 

كتحوطــات القيمــة العادلــة، أو تحوطــات التدفقــات النقديــة أو تحوطات صافي االســتثمارات فــي العمليات الخارجية. يتم تســجيل تحوطات التزامــات مخاطر الصرف 
األجنبــي إللتزامــات &e كتحوطــات تدفقــات نقدية عند تطبيــق معايير مالئمة.

فــي بدايــة عالقــة التحــوط، تقــوم المنشــاة بتوثيــق طبيعــة العالقة بين كل مــن أداة التحوط والبند المتحوط بشــأنه، إىل جانب أهداف إدارة المخاطر واســتراتجيتها 
إلجــراء معامــالت المخاطــر المتعــددة. عــالوة عــىل ذلك، عند بدء التحوط وباســتمرار، تقــوم &e بتوثيق مدى فاعليــة أداة التحوط في مقاصة التغييــرات في القيمة 
العادلــة أو التدفقــات النقديــة للبنــد المتحــوط بشــانه العائــدة إىل الخطــر المتحوط له، وهو عندما تســتوفي عالقة التحوط كافــة متطلبات فعاليــة التحوط التالية:

وجــود عالقــة اقتصاديــة بين البند المتحوط بشــانه وأداة التحوط.	 
ال يوجــد تأثيــر مــن مخاطــر االئتمــان عىل التغيرات فــي القيمة الناتجة عن تلــك العالقة االقتصادية. و	 
نســبة التحــوط لعالقــة التحــوط هــي نفســها التــي تنتج عن كميــة البند المتحوط بشــانه الذي تقوم &e بتحوطه وكمية أداة التحوط التي تســتخدمها المنشــأة 	 

فعليــا للتحــوط من كمية البند المتحوط بشــانه.

إذا توقفــت عالقــة التحــوط عــن الوفــاء بمتطلبــات فعاليــة التحوط المتعلقة بنســبة التحــوط ولكن هدف إدارة المخاطر لتلــك العالقة التحوطية يبقــى كما هو، تقوم 
&e بتعديــل نســبة التحــوط لعالقــة التحــوط )أي إعادة توازن التحــوط( بحيث تفي بمعاييــر التأهيل مرة أخرى.

15( الغــاء اإلعتراف بالموجودات المالية
تقــوم &e بإلغــاء اإلعتــراف بالموجــودات الماليــة فقــط عندمــا تنتهــي الحقوق التعاقديــة للتدفقات النقدية من األصــل. أو تقوم بتحويل األصل المالــي أو كافة مخاطر 

 e& بتحويــل أو اإلحتفــاظ بكافة مخاطر و منافع الملكية وتســتمر في الســيطرة عىل األصــل المحول، تقوم e& ومنافــع الملكيــة إىل منشــأة أخــرى. إذا لــم تقــم
بــإدراج حصتهــا فــي األصــل و اإللتــزام المرتبــط بــه بالمبالغ المتوجب تســديدها. إذا احتفظــت &e بكافة مخاطر ومنافــع ملكية األصل المالي المحول، تســتمر &e في 

اإلعتــراف باألصــل المالــي وتعترف أيضا بضمانــات القروض مقابل المبالغ المســتلمة.

المخصصات
يتــم االعتــراف بالمخصصــات عندمــا يكــون لــدى &e التــزام حالي نتيجة لحدث ســابق حيــث يحتمل أن تكون &e مطالبة بتســوية ذلك االلتزام. تقــاس المخصصات بناء 

عــىل أفضــل تقديــرات اإلدارة للمصاريــف المطلوبــة لتســوية االلتــزام في تاريخ التقرير مــع خصمها لتوازي القيمــة الحالية عندما يكــون تأثير ذلك جوهري.

المعامالت مع الحصص غير المســيطرة
تطبــق &e سياســة التعامــل مــع معامــالت مالكــي الحصــص غير المســيطرة عــىل أنها معامالت مع جهات خارج &e. إن اإلســتبعادات إىل مالكي حقــوق الملكية غير 

المســيطرة ينتج عنها مكاســب وخســائر لـ &e ويتم تســجيلها في بيان الربح أو الخســارة الموّحد.
 

إن التغيــرات فــي ملكيــة &e فــي الشــركات التابعــة والتي ال تؤدي إىل خســارة الســيطرة يتم احتســابها كمعامالت حقوق ملكيــة. يتم تعديل القيم المدرجــة لملكية 
&e والحصــص غيــر المســيطرة لتعكــس التغيــرات فــي ملكيتهــا في الشــركات التابعة. إن أي فرق بين قيمــة تعديل الحصص غير المســيطرة والقيمة العادلــة للمقابل 

المدفــوع أو المقبــوض يتــم إدراجه مباشــرة في حقــوق الملكية ويكون عائدًا إىل مالكي الشــركة. 

عندما تفقد &e الســيطرة عىل الشــركة التابعة، يتم االعتراف بأي مكســب أو خســارة في الربح أو الخســارة ويتم احتســابها كالفرق بين )1( مجموع القيمة العادلة 
للمبلــغ المســتلم والقيمــة العادلــة أليــة حصــة مســتبقاة و)2( القيمــة المدرجة ســابقًا للموجودات )بما في ذلك الشــهرة(، ومطلوبات الشــركة التابعة وأية حقوق 

ملكيــة غيــر مســيطرة. يتــم إحتســاب جميــع المبالــغ المعترف بها ســابقًا في الدخل الشــامل اآلخــر المتعلقة بتلك الشــركة التابعة كما لو كانت &e قامت باســتبعاد 
موجــودات أو مطلوبــات الشــركة التابعــة مباشــرة )بمعنــى آخــر، إعــادة التصنيف إىل الربح أو الخســارة أو التحويــل إىل تصنيف آخر في حقوق الملكيــة كما هو محدد/ 
مســموح بــه وفقــًا للمعاييــر الدوليــة للتقاريــر الماليــة ذات العالقة(. إن القيمة العادلة ألي اســتثمار محتفظ به في الشــركة التابعة الســابقة بتاريخ فقدان الســيطرة 

يتــم اعتبــاره كالقيمــة العادلــة عنــد االعتــراف األولــي وذلك في المحاســبة الالحقــة وفقًا للمعيار الدولــي للتقارير المالية رقــم 9 أو، عندما ينطبــق، التكلفة عند االعتراف 
األولي باســتثمار في شــركة زميلة أو مشــروع مشترك.

توزيعات أرباح
يتــم اإلعتــراف بتوزيعــات األربــاح الموزعــة لمســاهمي &e كمطلوبــات في البيانــات المالية الموّحدة في الفتــرة التي يتم فيها الموافقــة عىل توزيعات األرباح.

إســتبعاد الموجودات/ موجودات محتفظ بها للبيع
یتم تصنیف الموجودات غیر المتداولة أو مجموعات االستبعاد التي تشمل الموجودات والمطلوبات کمحتفظ بھا للبيــع إذا کان استردادھا بشکل أساسي من خالل 

البیع ولیس من خالل االستخدام المستمر.

يمكــن إســتبعاد الموجــودات بشــكل منفــرد أو كجــزء مــن مجموعة يتم إســتبعادها. عندما يتم اتخاذ قرار إلســتبعاد الموجودات، يتــم تصنيفها عىل أنهــا »محتفظ بها 
للبيــع« وبذلــك ال يتــم اســتهالكها، كمــا ال يتــم اســتخدام طريقة حقــوق الملكية لقياس االســتثمارات الخاضعة لطريقة محاســبة حقوق الملكيــة. إن الموجودات التي 

تصنــف عــىل أنهــا »محتفــظ بها للبيع« يجــب أن يتم إيضاحها فــي البيانات المالية.

يتــم قیاس ھــذه الموجودات أو مجموعات االستبعاد بشکل عام بقيمتهــا الدفتريــة والقيمــة العادلــة ناقصًا تکالیف البیع، أيهمــا أقل. يتم تخصيص أي خســارة 
انخفاض في القيمة لـ &e المســتبعدة أواًل للشــهرة، ثم إىل الموجودات والمطلوبات المتبقية عىل أســاس تناســبي، باســتثناء أنه ال يتم تخصيص أي خســارة 

للمخــزون أو األصــول الماليــة أو األصــول الضريبيــة المؤجلــة أو أصــول مخصصــات الموظفين أو العقارات االســتثمارية أو الموجودات البيولوجية، والتي يســتمر 
قياســها وفًقــا للسياســات المحاســبية األخــرى لـــ &e. يتــم االعتراف بخســائر انخفــاض القيمة عند التصنيــف االولي كمحتفظ بهــا للبيع أو محتفظ بهــا للتوزيع باإلضافة 

إىل الربــح والخســارة الالحقــة عند إعادة القياس في الربح أو الخســارة.

يتــم إعتبــار الموجــودات كموجــودات محتفــظ بهــا للبيــع اذا ما كانت قيمتها المدرجة قابلة لالســترداد بشــكل رئيســي من خالل عمليــة البيع، وليس من خالل 
االســتخدام المســتمر. حيــن يتــم إعــادة التصنيــف إىل موجــودات محتفــظ بها للبيع، يتوقف اســتهالك الموجــودات الغير ملموســة و الممتلكات واألالت و المعدات و أي 

اســتثمار عبــر حقــوق الملكيــة يتوقــف محاســبتها عــن طريق حقــوق الملكية. إن معاييــر تصنيف الموجودات كموجــودات محتفظ بها للبيــع هي كما يلي:

يجــب أن تكــون متاحــة للبيع الفوري فــي حالتها الحالية،	 
يجــب أن تكــون إحتماليــة عمليــة البيع كبيرة جدا، و	 
يجــب أن تتــم عملية البيع واليجــب التخلي عنها.	 

4. األحكام المحاســبية الهامة ومصادر عدم اليقين الرئيســية للتقديرات
خــالل تطبيــق السياســات المحاســبية لـــ &e والمبينــة فــي إيضــاح رقم 3، يتوجب عىل اإلدارة إصدار أحــكام وتقديرات وافتراضات حول القيــم المدرجة للموجودات 

والمطلوبــات التــي ليســت جليــة الوضــوح فــي مصــادر أخرى. تعتمــد التقديرات واالفتراضات المرتبطة بها عىل أســاس الخبــرة التاريخية وغيرها من العوامــل التي تعتبر 
ذات صلــة. علمــا بــأن النتائــج الفعلية قد تختلف عــن هذه التقديرات. 

يتــم مراجعــة التقديــرات واالفتراضات األساســية بشــكل مســتمر. يتــم االعتراف بالتعديالت عىل التقديرات المحاســبية فــي الفترة التي تجري فيهــا المراجعة إذا كانت 
المراجعــة تؤثــر عــىل تلــك الفتــرة فقــط أو عىل فتــرة المراجعة وفترات الحقة إذا كانــت المراجعة تؤثر عىل الفتــرة الحالية وفترات الحقة. 

إن االفتراضــات الرئيســية المســتقبلية وغيرهــا مــن المصــادر الرئيســية األخــرى للتقدير غيــر المؤكد بتاريخ التقريــر، والتي لديها مخاطر هامــة قد تؤدي إىل تعديالت 
ماديــة للقيمــة المدرجــة للموجــودات والمطلوبات خالل الســنة المالية التاليــة، مبينة أدناه.

األحكام المحاســبية الهامة

1( القيمة العادلة للموجودات غير الملموســة األخرى
عنــد االســتحواذ عــىل مشــغلي شــبكات الهواتــف المتنقلة قــد تضم الموجودات غير الملموســة المحددة مثــل التراخيص وقواعد العمالء والعالمــات التجارية. يتم 

التوصــل للقيمــة العادلــة لهــذه الموجــودات عــن طريــق خصم صافي التدفقات النقدية المســتقبلية التقديرية الناشــئة عن األصل في حال عدم وجود ســوق نشــطة 
لتلــك الموجــودات. إن اســتخدام افتراضــات مختلفــة لتوقعــات التدفقــات النقدية المســتقبلية ونســبة الخصم يؤدي إىل تقييمــات مختلفة للموجودات غير الملموســة. 
إن الحجــم النســبي للموجــودات غيــر الملموســة الخاصــة ب&e، باســتثناء الشــهرة، يجعل األحــكام المتعلقة بالعمر االنتاجــي التقديري عنصرا حساســا يؤثر عىل المركز 

 .e& المالــي واألداء المالي لـ

إن األعمــار االنتاجيــة المســتخدمة فــي إطفــاء الموجــودات غير الملموســة تتعلق باألداء المســتقبلي لألصول التي يتم االســتحواذ عليها وتقديــر اإلدارة للفترة التي 
ســوف تســتمد &e خاللهــا منفعة اقتصادية مــن تلك الموجودات.

2( تصنيف حصة االســتثمارات في الشركات األخرى 
إن التصنيــف المالئــم لحصــة &e فــي االســتثمارات فــي الشــركات األخــرى يتطلــب إجراء تحليل جوهري وأحــكام من قبل اإلدارة حول فيما إذا كانت &e تســيطر أو تؤثر 

بشــكل ملمــوس أو لديهــا ســيطرة مشــتركة عىل هذه االســتثمارات. وقد يشــمل ذلــك األخذ في االعتبار عدد من العوامــل بما في ذلك الملكيــة وحقوق التصويت، 
ونطــاق تمثيــل مجلــس اإلدارة، والترتيبــات التعاقديــة ومؤشــرات الســيطرة الفعليــة. قد تؤدي التغيرات في هذه المؤشــرات وتقييم اإلدارة للقدرة عىل الســيطرة 

أو النفــوذ إىل تأثيــر جوهــري عــىل تصنيــف هــذه االســتثمارات وبيان المركــز المالي الموحد لـ &e وااليرادات والنتائــج. تم االفصاح عن األحكام المحــددة التي تتعلق 
بتصنيــف حصــص &e فــي شــركة اتصــاالت المغــرب وشــركة االتصاالت الباكســتانية المحدودة في إيضاح رقم 15. تــم بيان الحصص بالشــركات الزميلة في إيضاح 

رقم 17.

3. السياســات المحاسبية الهامة )تتمة(



شــركة مجموعة اإلمارات لالتصاالت ش.م.ع

إيضاحات حــول البيانات المالية الموحدة 
للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2022
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3( حق اإلمتياز االتحادي
يتطلــب احتســاب حــق اإلمتيــاز االتحــادي كمــا هــو موضح في االيضاح 7 )ب( مــن هذه القوائم المالية الموحدة عدد من الحســابات وفقــًا لقرار مجلس الوزراء 

فــي اإلمــارات العربيــة المتحــدة رقــم 23/15/320 بتاريــخ 9 ديســمبر 2012 »القرار«، والنظام االتحــادي الجديد لحق االمتياز الذي أصدر مــن قبل وزارة مالية اإلمارات 
العربيــة المتحــدة بتاريــخ 20 فبرايــر 2017 و 3 ينايــر 2022 والنظــام والتوضيحــات الالحقــة و المراســالت المتبادلة بيــن &e ووزارة المالية لدولة اإلمــارات العربية المتحدة 

»المراســالت«. عنــد تطبيــق هــذه العمليــات الحســابية، قامــت اإلدارة بإجراء بعض األحكام المهمة وتفســيرات وافتراضات التي ترتبط وبشــكل أساســي بالفصل بين 
بنــود األنشــطة المنظمــة واألنشــطة االخــرى والبنــود التــي تعتبرها الشــركة غير خاضعة لحــق االمتياز االتحادي أو التي يمكن تســويتها مقابل األربــاح الخاضعة لحق 

االتحادي.  االمتياز 

إن آليــة إحتســاب حــق اإلمتيــاز اإلتحــادي المســتحق للفتــرة المنتهية في 31 ديســمبر 2022 هي وفقًا للنظام و المراســالت المذكورة أعاله.

4( اإلعتراف باإليرادات
فيمــا يلــي المجاالت الرئيســية لألحكام المتعلقــة باالعتراف باإليرادات:

تحديــد التزامــات األعمال التعاقدية وتحديد أســعار البيع المنفصلة
عندمــا ينطــوي العقــد المبــرم مــع العميــل عــىل اثنين أو أكثر مــن التزامات األعمال التعاقديــة التي لها قيمة للعميل عىل أســاس منفصل، تقوم &e باحتســاب كل 

التــزام فــردي مــن التزامــات األعمــال التعاقديــة بشــكل منفصــل إذا كان مختلف، أي إذا كانــت البضائع أو الخدمات قابلة للتحديد بشــكل منفصــل عن بنود أخرى في 
العقــد، ويمكــن للعميــل االســتفادة منــه. يتــم توزيع ســعر المعاملة بيــن التزامات األعمال التعاقدية المنفصلة عىل أســاس أســعار بيعها المنفصلــة. نحن نطبق هذا 

الحكــم عنــد تحديــد كل التــزام فــردي مــن التزامات األعمال التعاقدية، وتحديد أســعار البيــع المنفصلة، وتخصيص ســعر المعاملة فيمــا بينهما.

تحديد ســعر المعاملة
ســيتأثر تقديــر ســعر المعاملــة بطبيعــة وتوقيــت وقيمــة المقابــل التي تعهد بــه العميل. عند تحديد ســعر المعاملة، تقوم &e بمراعــاة الجوانب التالية:

متغير	  مقابل 
التقيــد بتقديرات المقابــل المتغير	 
مــدى وجود عنصر تمويــل هام في العقد	 
المقابــل غير النقدي	 
المقابل مســتحق الدفــع للعميل	 

راجــع اإليضــاح 3 لمزيــد مــن التفاصيــل بشــأن تحديد التزامــات األعمال التعاقدية، وتحديد أســعار البيــع المنفصلة وتوقيت االعتراف باإليرادات مــن المنتجات 
والخدمات الرئيســية.

المصادر الرئيســية لعدم اليقين في التقديرات

1( انخفاض قيمة الشــهرة واالســتثمار في الشركات الزميلة
إن تحديــد فيمــا إذا كانــت قيمــة الشــهرة قــد انخفضــت يتطلــب تقدير قيمة االســتخدام للوحــدة المنتجة للنقد والتي خصصت لها تلك الشــهرة. علما بأن احتســاب 

القيمــة مــن االســتخدام للشــهرة والشــركات الزميلــة يتطلب قيام &e باحتســاب صافــي القيمة الحاليــة للتدفقات النقدية المســتقبلية التــي تتطلب وضع افتراضات 
معينــة بشــأنها، بمــا فيها توقعات اإلدارة بشــأن ما يلي:

التدفقــات النقديــة المتوقعة عــىل المدى الطويل،	 
تقديــرات رأس المال العامل،	 
الخصم،و	  معدالت 
الرأسمالي،	  اإلنفاق 

إن االفتراضــات الرئيســية المســتخدمة والحساســيات قــد تــم تفصيلهــا فــي إيضاح 12 من البيانــات المالية الموحــدة. إن التغيير في االفتراضات الرئيســية أو التوقعات 
قد ينتج عنه انخفاض في قيمة الشــهرة واالســتثمار في شــركات زميلة.

2( انخفاض قيمة الموجودات غير الملموســة
تتطلــب عمليــة اختبــار انخفــاض القيمــة اتخــاذ أحــكام من قبل اإلدارة، التي تســتلزم تقييم إمكانيــة تدعيم القيمة المدرجــة للموجودات بصافــي القيمة الحالية 

للتدفقــات النقديــة المســتقبلية المســتمدة مــن تلــك الموجــودات باســتخدام توقعات التدفقــات النقدية التي يتم خصمها وفقا لمعدل مناســب. عند احتســاب صافي 
القيمــة الحاليــة للتدفقــات النقديــة المســتقبلية ينبغــي اتخــاذ بعــض االفتراضــات المتعلقــة باالمور غير المؤكدة بصــورة عالية بما فيها توقعات اإلدارة بشــأن ما يلي:

التدفقــات النقديــة المتوقعة عــىل المدى الطويل،	 
تقديــرات رأس المال العامل،	 
الخصم،	  معدالت 
الرأسمالي،و	  اإلنفاق 
المتحصــالت مــن اســتبعاد األصول الغير تشــغيلية المتوقعة.	 

3( الممتلكات واآلالت والمعدات
تمثــل الممتلــكات واآلالت والمعــدات جــزءًا هامــًا مــن إجمالي موجودات &e. ولذلــك، فإن التقديرات واالفتراضات التــي تتم لغرض تحديــد قيمتها المدرجة 

واالســتهالك الخــاص بهــا تعتبــر بالغــة األهميــة بالنســبة للمركــز واألداء المالي لـ &e. إن القيمة المدرجة لالســتهالك الدوري يتم احتســابها بعد تقديــر العمر اإلنتاجي 
المتوقــع لألصــل والقيمــة المتبقيــة المتوقعــة فــي نهايــة ذلــك العمر االنتاجي. علما بأن زيــادة/ نقص العمر االنتاجــي المتوقع لألصل أو قيمتــه المتبقية يؤدي إىل 

تخفيض/زيــادة قيمــة قيــد االســتهالك المحّمل عىل بيان الربح أو الخســارة الموّحد. 

4( قياس مخصص خســائر االئتمان المتوقعة
إن قيــاس مخصــص خســائر االئتمــان المتوقعــة للموجــودات الماليــة المقاســة بالتكلفــة المطفأة و القيمة العادلة من خالل الدخل الشــامل اآلخر هــو مجال يتطلب 

اســتخدام نمــاذج معقــدة وافتراضــات هامــة حول الظروف االقتصادية المســتقبلية والســلوك االئتماني )عىل ســبيل المثال احتمال تخلف العمالء عن الســداد 
والخســائر الناتجــة عــن ذلــك(. تــم تقديم شــرح مفصل للمدخالت واالفتراضات وأســاليب التقدير المســتخدمة في قياس خســائر االئتمــان المتوقعة في إيضاح رقم 3.

وتشــمل عناصــر نماذج خســائر االئتمــان المتوقعة التــي تعتبر أحكاما وتقديرات محاســبية ما يلي:

تطويــر نمــاذج خســائر االئتمــان المتوقعة، بما في ذلــك الصيغ المختلفــة واختيار المدخالت	 
تحديــد المعاييــر إذا كانــت هنــاك زيــادة كبيــرة فــي مخاطر االئتمــان، لقياس المخصصــات للموجودات المالية بناءا عىل خســائر االئتمان المتوقعــة عىل مدى الحياة 	 

والتقييــم النوعي; 
تقســیم الموجــودات المالیــة عندمــا یتم تقییم خســائر االئتمان المتوقعة علی أســاس جماعي; و	 
تحديــد االرتباطــات بيــن ســيناريوهات االقتصــاد الكلــي والمدخالت االقتصاديــة وأثرها عىل احتمالية التخلف عن الســداد، ومعدل التخلف عن الســداد ومقدار 	 

للخسارة. التعرض 

اختيــار ســيناريوهات االقتصــاد الكلــي المســتقبلية وتوزيعــات احتمالهــا، الســتخالص المدخالت االقتصادية في نماذج خســائر االئتمان المتوقعة. ان سياســة &e هي 
مراجعــة نماذجهــا بانتظــام في ســياق الخبــرة الفعلية للخســائر والتعديل عند الضرورة.

5( المخصصــات والمطلوبات المحتملة
تمــارس االدارة حكًمــا فــي قيــاس اعتمــاد مخصصــات مخاطر التعرض لاللتزامــات الطارئة المتعلقــة بالمطالبات العالقــة والتقييمات و/ أو أي مطالبــات معلقة أخرى. 

يكــون الحكــم ضرورًيــا فــي تقييــم احتماليــة نجــاح أي مطالبة عالقة، أو حــدوث التزام، وتحديد النطاق المحتمل للتســوية المالية. بســبب عدم اليقيــن المتأصل في 
عمليــة التقييــم هــذه، قــد تكــون الخســائر الفعليــة مختلفــة عن المخصصــات المقدرة في األصل. راجع إيضاح 31 للحصــول عىل تفاصيل بشــأن المخصصات مقابل 

هــذه الدعــاوى / المطالبــات المعلقــة و راجــع ايضاح 37 للحصول عــىل تفاصيل حول المطلوبــات المحتملة.

6( مخصص ضريبة الدخل
تعتــرف &e بمخصصــات ضريبــة الدخــل باســتخدام تقديــرات تســتند عىل آراء خبراء مستشــارينها الضريبين و مستشــارينها القانونيــن. الفروقات، إن وجدت، ما بين 
مخصــص ضريبــة الدخــل والتــزام &e الضريبــي يقيــد عند التحديــد النهائي لهذه االلتزامات. ضريبة الدخل المؤجلة تحتســب حســب المعــدالت المتوقعة عند عكس 
الفروقــات الضريبــة المؤقتــة، بنــاًء عــىل معدالت الضرائب التي تم ســنها أو ســنها بشــكل جوهري عنــد تاريخ التقرير. تقديــرات الضريبة المؤجلة تحتــوي عىل النتائج 

الضريبيــة المســتقبلية لـــ &e و التغيــرات المتوقعــة فــي الفروقات المؤقتة مــا بين األصول و االلتزامات.

القطاعية 5. المعلومات 
إن المعلومــات المتعلقــة بالقطاعــات التشــغيلية لـــ &e والمفصلــة أدنــاه تــم وضعها تماشــيًا مع المعيار الدولــي للتقارير المالية رقــم 8 القطاعات التشــغيلية. يتطلب 
المعيــار الدولــي للتقاريــر الماليــة رقــم 8 أن يتــم اإلفصــاح عــن القطاعات التشــغيلية بناًء عىل التقاريــر الداخلية التي يتم مراجعتها بشــكل منتظم مــن قبل صانع القرار 

التشــغيلي الرئيســي لـــ &e وذلــك لتوزيع الموارد للقطاعــات وتقييم أدائها.

أ( المنتجــات والخدمات التي تســتمد القطاعات منها إيراداتها
تركــز &e عــىل خــط إنتاجــي واحــد وهــو تقديم خدمــات وأجهزة اإلتصاالت. إن معظم إيرادات وأربــاح وموجودات &e تتعلــق بعملياتها في دولة اإلمــارات العربية 

المتحــدة. تعمــل &e خــارج دولــة اإلمــارات العربية المتحدة من خالل شــركاتها التابعة وشــركاتها الزميلة في ســتة عشــر دولة والتي تنقســم إلــي القطاعات 
التشــغيلية التالية:

المغرب	 
مصر	 
باكستان	 
دولية - اخرى	 

تنســب اإليــرادات إىل قطــاع التشــغيل بنــاء عــىل موقع الشــركة التي تقدم تقريــر اإليرادات. يتم تســعيرعمليات البيع ما بين القطاعات وفقا لألســعار المتبادلة الســائدة 
في السوق.

4. األحكام المحاســبية الهامة ومصادر عدم اليقين الرئيســية للتقديرات )تتمة(
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تــم توزيــع حصــة &e مــن نتائــج الشــركات الزميلة والمشــاريع المشــتركة إىل القطاعات بناء عىل الموقع الجغرافي لعمليات الشــركات الزميلة والمشــاريع المشــتركة. 
ويتماشــى هذا التوزيع مع ما تم رفعه إىل مجلس اإلدارة عن نتائج االســتثمارات في الشــركات الزميلة والمشــاريع المشــتركة.

ب ( نتائج وإيرادات القطاع
تمثــل نتائــج القطــاع الربــح التشــغيلي المحقــق مــن قبــل كل قطاع من دون توزيــع إيرادات التمويل وتكاليــف التمويل وحق االمتياز االتحادي. تم تقديم هذا األســاس 

لمجلــس إدارة &e )»مجلــس االدارة«( لغــرض توزيع المــوارد وتقييم أداء القطاع.

ج( موجودات القطاع
لمراقبــة أداء القطاعــات وتوزيــع المــوارد عليهــا، يقــوم مجلــس اإلدارة بمراقبة إجمالــي الموجودات والموجودات الغيــر المتداولة المرتبطة بــكل قطاع عىل حدة. توزع 
الشــهرة بنــاء عــىل الوحــدات المولــدة للنقــد القابلــه للتحديد بشــكل منفصل كما تم شــرحه في إيضاح )12(. يتم توزيع األصول التي يشــترك في اســتخدامها أكثر من 

قطــاع عىل أســاس اإليرادات التي حققهــا كل قطاع عىل حدة.

تــم عــرض معلومات القطاعات فــي الصفحة التالية.

6. اإليرادات

:e& أ( فيمــا يلي تحليل إيرادات

5. المعلومــات القطاعية )تتمة(

اإلمارات 
العربية 

المتحدة
ألف درهم

دوليا

إستبعادات
ألف درهم

الموّحدة
ألف درهم

المغرب
ألف درهم

مصر
ألف درهم

باكستان
ألف درهم

أخرى
ألف درهم

في 31 ديســمبر 2022
اإليرادات 

خارجية 52,434,227-32,106,6886,170,4864,846,8422,614,2836,695,928مبيعات 
-)941,336(296,000379,57152,900116,69896,167مبيعــات بين القطاعات

اإليرادات 52,434,227)941,336(32,402,6886,550,0574,899,7422,730,9816,792,095إجمالي 
القطاع  18,722,307-2,003,399)189,771(13,397,7032,324,9971,185,979نتائج 

)5,770,893(حــق االمتياز االتحادي
2,000,601إيــرادات التمويل و أخرى
2,674,340(تكاليــف التمويل وأخرى (

12,277,675الربــح قبل الضرائب 
)1,751,977(الضرائب

السنة  10,525,698ربح 
الموجودات 145,085,305)12,738,729(79,716,46027,690,1327,731,60412,375,58930,310,249اجمالي 

90,168,893)7,315,515(34,119,64822,985,0336,534,1877,220,97926,624,561موجــودات غير متداولة *
واالطفاء 7,515,885-2,811,8441,635,859884,332795,5451,388,305االستهالك 

2,756-9521,804---انخفاض قيمة وخســائر أخرى

في 31 ديســمبر 2021
اإليرادات 

خارجية 53,342,246-30,952,4787,406,3694,977,1033,017,8306,988,466مبيعات 
-)1,083,992(336,956495,27250,06597,841103,858مبيعــات بين القطاعات

اإليرادات 53,342,246)1,083,992(31,289,4347,901,6415,027,1683,115,6717,092,324إجمالي 
القطاع  12,940,1912,717,1861,201,76322,3691,459,57418,341,083نتائج 

5,541,606(حــق االمتياز االتحادي (
1,289,120أيــرادات التمويل واخرى

1,284,136(تكاليــف التمويل واخرى (
12,804,461الربــح قبل الضرائب 

)1,744,972(الضريبة
السنة  11,059,489ربح 

الموجودات 128,197,066)11,899,335(68,087,16830,625,85211,008,94412,606,83417,767,603اجمالي 
10,488,516(31,028,74927,719,1519,695,9318,906,02014,213,998موجــودات غير متداولة * (81,075,333

واالطفاء 8,195,460-2,941,2641,872,313875,318900,4611,606,104االستهالك 
148,141-141,056---7,085انخفاض قيمة وخســائر أخرى

* التتضمــن الموجــودات غيــر المتداولة األصول المالية المشــتقة واألصــول الضريبية المؤجلة 

اإلمارات 
العربية 

المتحدة
ألف درهم

دوليا

الموّحدة
ألف درهم

المغرب
ألف درهم

مصر
ألف درهم

باكستان
ألف درهم

أخرى
ألف درهم

في 31 ديســمبر 2022
نقال 11,405,7173,201,6484,018,725960,1946,119,67025,705,954هاتف 

11,269,8092,465,300306,8741,253,288420,22315,715,494خط ثابت
1,768,354266,47868,47914,58419,9942,137,889معدات

7,662,808237,060452,764386,217136,0418,874,890أخرى
اإليرادات 32,106,6886,170,4864,846,8422,614,2836,695,92852,434,227اجمالي 

في 31 ديســمبر 2021
نقال 10,763,6724,047,4924,083,5601,047,4106,417,30826,359,442هاتف 

11,151,4982,784,689304,0131,455,764473,14816,169,112خط ثابت
1,863,104306,56691,36715,75217,3752,294,164معدات

7,174,204267,622498,163498,90480,6358,519,528أخرى
اإليرادات 30,952,4787,406,3694,977,1033,017,8306,988,46653,342,246اجمالي 

في 31 ديسمبر 2022

خالل عام 
واحد

ألف درهم

خالل أكثر 
من عام

ألف درهم
اإلجمالي

ألف درهم
8,472,1812,077,56910,549,750اإليــرادات المتوقعــة اللتزامات األداء المتبقية التي ســيتم تســليمها في الســنوات الالحقة

في 31 ديسمبر 2021
8,809,4391,907,54010,716,979اإليــرادات المتوقعــة اللتزامات األداء المتبقية التي ســيتم تســليمها في الســنوات الالحقة

اإلمارات 
العربية 

المتحدة
ألف درهم

دوليا

الموّحدة
ألف درهم

المغرب
ألف درهم

مصر
ألف درهم

باكستان
ألف درهم

أخرى
ألف درهم

في 31 ديســمبر 2022
2,631,143266,47869,66437,98087,8433,093,108الوفــاء بالتزامــات األداء في وقت معين

29,475,5455,904,0084,777,1782,576,3036,608,08549,341,119الوفــاء بالتزامــات األداء عىل مــدى فترة من الزمن
اإليرادات 32,106,6886,170,4864,846,8422,614,2836,695,92852,434,227اجمالي 

في 31 ديســمبر 2021
2,658,434306,56697,87446,02149,6103,158,505الوفــاء بالتزامــات األداء في وقت معين

28,294,0447,099,8034,879,2292,971,8096,938,85650,183,741الوفــاء بالتزامــات األداء عىل مــدى فترة من الزمن
اإليرادات 30,952,4787,406,3694,977,1033,017,8306,988,46653,342,246اجمالي 

ب( اإليرادات المتوقع تحقيقها في المســتقبل فيما يتعلق بالتزامات األداء الغير مســتوفاة أو الغير مســتوفاة جزئًيا كما في تاريخ التقرير:

ج( توقيت االعتراف بااليرادات
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7. مصاريف التشــغيل وحق االمتياز االتحادي

التشغيل  أ( تكاليف 

2022
ألف درهم

2021
ألف درهم

13,242,84712,899,790تكاليف البيع المباشــرة 
4,475,3684,690,304تكاليــف الموظفين

5,794,7666,370,772إستهالك 
2,778,0142,795,408تكاليــف شــبكات واخرى ذات عالقة

1,721,1191,824,688إطفاء
1,479,2691,559,598أمصاريــف تنظيمية

تسويق 976,3221,094,637مصاريف 
765,845695,692تكاليف االستشــاريين

414,697391,696تكاليف تقنيــة المعلومات
378,485333,409خســارة صرف العمــالت األجنبية - صافي

64,13735,008التأجير التشــغيلي
1,232,1831,390,272مصاريف تشــغيلية أخرى

33,323,05234,081,274 مصاريــف تشــغيلية )قبل حــق االمتياز االتحادي(

2022
ألف درهم

2021
ألف درهم

993,026522,893الفائــدة عــىل الودائع البنكية واالســتثمارات الماليــة بالتكلفة المطفاة
43,190(الخســارة مــن عقود صرف العمــالت األجنبية اآلجلة ()24,019 (

114,506)44,388(صافــي الربــح / )الخســارة( عــىل الموجــودات المالية المصنفــة بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخســارة
أرباح 710,67527,877توزيعات 
384,478647,863إيرادات أخرى

2,000,6011,289,120

2022
ألف درهم

2021
ألف درهم

1,387,166888,499فوائــد عــىل تســهيالت بنكية قصيرة األجل والقــروض والتزامات مالية اخرى
266,865315,795فوائــد عىل قروض أخرى

)2,538(350,902ربــح صــرف العمالت األجنبيــة من القروض - صافي
أخرى  631,21558,317تكاليف 

خصم  38,19224,063تخفيض 
2,674,3401,284,136

2,687,0611,293,633مجمــوع تكاليف اإلقتراض
12,721(ناقصــًا: المبالــغ المدرجــة ضمن تكلفة الموجــودات المؤهلة )إيضاح 11و 13( ()9,497(

2,674,3401,284,136

2022
ألف درهم

2021
ألف درهم

2,100,5862,007,113تكاليــف الضرائب الحالية 
348,609(إعفــاء الضرائب المؤجلة  ()262,141 (

1,751,9771,744,972

مســاهمات صندوق االتصاالت وتقنية المعلومات
2022

ألف درهم
2021

ألف درهم
19,814,09619,108,531صافــي اإليــرادات المنظمة لالمــارات العربية المتحدة
198,141191,085مســاهمات صندوق االتصاالت وتقنيــة المعلومات

تتضمــن المصاريــف التشــغيلية مبلــغ 27,28 مليــون درهــم )2021: 25,8مليون درهم(، كمســاهمات إجتماعية تم القيام بها خالل الســنة.

تنظيمية أ( مصاريف 
تتضمــن المصاريــف التنظيميــة مســاهمات صنــدوق االتصــاالت وتقنيــة المعلومــات التي يتعين عىل الشــركة دفعها إىل هيئــة تنظيم االتصاالت )TRA( في دولة 

اإلمــارات العربيــة المتحدة بنســبة 1% من صافي إيراداتها المنظمة ســنويًا.

ب( حق االمتياز االتحادي
وفقــا لقــرار مجلــس الــوزراء رقــم 558/1 لســنة 1991، يتعيــن عىل الشــركة دفع حــق امتياز اتحادي بما يعادل 40% من صافي ربحها الســنوي قبــل خصم هذا االمتياز 

االتحــادي إىل حكومــة دولــة االمــارات العربيــة المتحدة مقابل اســتخدام التســهيالت االتحاديــة. ابتداء من 1 يونيو 1998، وبموجب قــرار مجلس الوزراء رقم 325/28م 
لعام 1998 تم رفع نســبة االمتياز االتحادي واجبة التســديد إىل %50.

فــي 9 ديســمبر 2012، أصــدر مجلــس الــوزراء قــرار رقم 320/15/23 لســنة 2012 فيمــا يتعلق بآلية حــق االمتياز الجديدة المطبقة عىل الشــركة. وفقا لهذه اآللية، تــم التمييز 
بيــن اإليــرادات المحصلــة مــن الخدمــات التــي تنظمهــا هيئة تنظيم االتصــاالت والخدمات التي ال تخضــع لتنظيم الهيئة وأيضًا بيــن الربح األجنبي والمحلــي. حيث ينبغي 

عىل الشــركة أن تقوم بتســديد رســوم حق امتياز بنســبة 15% من اإليرادات المنظمة في دولة اإلمارات العربية المتحدة و 35% من صافي األرباح بعد اقتطاع رســوم 
حــق االمتيــاز بنســبة 15% مــن اإليــرادات المنظمــة فــي دولة اإلمارات العربيــة المتحدة. فيما يتعلــق بالربح األجنبي، يتم تخفيض رســم حق االمتياز البالــغ 35% بالمبلغ 

الــذي يكــون فيــه الربح األجنبي قد خضــع للضرائب األجنبية.

بتاريــخ 25 فبرايــر 2015، أصــدرت وزارة الماليــة لدولــة اإلمــارات العربيــة المتحدة توجيهات معدلة )والتي تم إســتالمها من قبل الشــركة بتاريخ 1 مــارس 2015( متعلقة 
باليــة إحتســاب رســوم االمتيــاز االتحــادي للســنوات الماليــة المنتهية في 31 ديســمبر 2014، 2015 و 2016 )»التوجيهات«(. وفقــا للتوجيهات، تم تخفيض رســوم حق االمتياز 

اإلتحــادي للعــام 2016 إىل نســبة 30% مــن صافــي الربح بعد إقتطاع رســوم حق االمتياز بنســبة 15% من االيــرادات المنظمة في اإلمــارات العربية المتحدة.

فــي 20 فبرايــر2017، أعلنــت وزارة الماليــة عــن رســم حــق االمتياز االتحادي الذى ســيطبق عىل &e للســنوات من 2017 إىل 2021 )نظام حق اإلمتياز الجديــد(. ووفقًا لاللية 
الجديــدة، ســتقوم &e بتســديد رســوم حــق إمتيــاز بنســبة 15% من اإليــرادات المنظمة في دولة اإلمارات العربيــة المتحدة و 30% من األرباح من الخدمــات المرخصة بعد 

اقتطــاع رســوم حــق االمتيــاز بنســبة 15% مــن اإليــرادات المنظمة في دولة اإلمــارات العربية المتحدة. وال يؤخذ بعين اإلعتبار رســوم اإلمتياز عىل األرباح مــن العمليات 
الدوليــة إال إذا كانــت الرســوم المماثلــة المدفوعــة في بلد المنشــأ أقل من الرســوم التــي كان يمكن فرضها في دولة اإلمــارات العربية المتحدة.

تنتــج جميــع تكاليــف اإلقتــراض عــن المطلوبــات الماليــة ل &e التي يتم قياســها بالتكلفــة المطفأة. إن تكلفة اإلقتــراض المدرجة ضمن تكلفة األصــول المؤهلة خالل 
الســنة ناشــئة عــن مجموعــات إقتــراض محــددة وعامــة. إن تكاليف اإلقراض التي تعزى إىل مجموعات اإلقتراض العامة تحتســب بتطبيق نســبة رســملة تبلغ %11.24 

.e& 2021: 8,76%( عــىل المصاريــف التــي تتــم عــىل هــذه األصــول. لقد تمت رســملة تكاليف اإلقتراض فيمــا يتعلق بالقروض التــي حصلت عليها شــركات معينة تابعة ل(

10. الضرائب

الحقــا الصــدار اليــة احتســاب رســم حــق االمتياز االتحادي، تــم الحصول عىل توضيحات و تم تبادل مراســالت ما بين &e ووزارة المالية لدولة اإلمارات »المراســالت«. 
إن آليــة إحتســاب حــق اإلمتيــاز اإلتحــادي المســتحق للفترة المنتهية في 31 ديســمبر 2021 هــي وفقًا لنظام حق اإلمتياز الجديد والمراســالت.

بتاريــخ 3 ينايــر 2022، أصــدرت وزارة الماليــة إرشــادات جديــدة إلحتســاب حــق االمتياز االتحادي للســنوات المالية من 2022 إىل 2024، حيث انه لم يطــرأ اي تغييرات عىل 
اإلرشــادات الصادرة ســابًقا في فبراير 2017. وبناًء عليه، لن يكون هناك تغيير في نســب احتســاب حق االمتياز االتحادي من قبل &e في الســنين 2022 إىل 2024.

تــم التعامــل مــع االمتيــاز االتحــادي كمصروف تشــغيلي في بيان الربح او الخســارة الموحد عىل اســاس أن المصاريــف التي كان عىل الشــركة ان تتكبدها نتيجة 
الســتخدام التســهيالت االتحادية كان ســيتم تصنيفها عىل انها مصاريف تشــغيلية.

8. إيرادات التمويل واخرى

9. تكاليف التمويل واخرى
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أ ( مجموع الضرائب
ال تطبــق ضريبــة الدخــل فــي دولــة اإلمــارات العربية المتحدة عىل شــركات االتصــاالت وبالتالي فإن معدل الضريبة المتوســط المرجح ل &e، مبني عــىل معدالت الضريبة 
المطبــق عــىل العمليــات الخارجيــة هــي 31,27% )2021: 30,56%(. يبيــن الجــدول التالــي مطابقة الفــرق بين مصروف الضريبــة المتوقعة والتحميل الضريبي ل &e عن الســنة 

التقرير. موضوع 

ب ( تســوية ضريبة الدخل مع األرباح المحاســبية كما يلي:

2022
ألف درهم

2021
ألف درهم

220,111136,863األصــول الضريبية المؤجلة 
)2,155,977()1,645,275(االلتزامــات الضريبية المؤجلة

)1,425,164()2,019,114(

2022
ألف درهم

2021
ألف درهم

1,190,7491,630,426الضريبة عىل أســاس متوســط معدل الضريبة المرجح %31,27 )2021: %30,56(
22,67514,686أثــر الضريبــة عىل حصة النتائج في الشــركات الزميلة 

684,434282,785األثــر الضريبــي للمصاريــف الغير مســموح خصمهــا عند تحديد الربح الخاضــع للضريبة
22,68514,243األثر الضريبي الســتخدام الخســائر الضريبية غير المعترف بها ســابقا

)29,569()25,373(األثــر مــن أرصدة الضرائــب المؤجلة لتغير في معــدل ضريبة الدخل
)167,599()143,193(األثر من أرصدة الضرائب المؤجلة بســبب تخصيص ســعر الشــراء

1,751,9771,744,972مصاريــف ضريبــة الدخل المعترف بها في الربح أو الخســارة

الخســائر الضريبية غير المستخدمة
2022

مليون درهم
2021

مليون درهم
19129اجمالــي الخســائر الضريبية غير المســتخدمة 
19129من االصــول الضريبية المؤجلــة المعترف بها

ج( أصــول والتزامات ضريبة الدخل الحالية
تمثــل أصــول ضريبــة الدخــل الحاليــة المبالغ المســتردة من الســلطات الضريبية و تمثــل التزامات ضريبة الدخــل الحالية مبالغ الضريبة المســتحقة.

د( الضرائب المؤجلة
يتــم إجــراء مقاصــة بيــن األصــول وااللتزامــات الضريبية المؤجلــة عندما يكون هناك حق قانونــي ملزم لمقاصة األصــول الضريبية الحالية مع االلتزامــات الضريبية 

الحاليــة وعندمــا تتعلــق األصــول الضريبيــة المؤجلــة إىل نفس ســلطة ضريبــة الدخل. المبالــغ المتبادلة المعترف بها في بيــان المركز المالي الموحــد تكون كما يلي:

فيمــا يلــي تفاصيــل االلتزامــات الضريبيــة المؤجلــة واالصــول الضريبيــة المؤجلــة الهامة التي اعترفت بهــا &e والتحركات ذات الصلة دون األخذ بعيــن االعتبار مقاصة 
األرصــدة ضمن اختصــاص نفس الضريبة.

االلتزامــات الضريبية المؤجلة

الضرائب المؤجلة
عىل اإلطفاء و اإلهالك

ألف درهم

الضرائب المؤجلة
عىل األرباح الخارجية

ألف درهم
اخرى

ألف درهم
المجموع

ألف درهم
2,727,80774,86730,7022,833,376فــي 1 يناير 2021

)224,083(9,40929,107)262,599()إعفــاء( / تحميــل في بيان الربح او الخســارة الموّحد
)2,984()2,984(--تحميــل في الدخل الشــامل اآلخر

)22,439()22,439(--حركات أخرى
الصرف 134,966(فروقات  (-)2,158()137,124 (

2,330,24284,27632,2282,446,746في 31 ديســمبر 2021
197,421()إعفــاء( / تحميــل في بيان الربح أو الخســارة الموّحد (13,70424,128)159,589(

991(--إعفاء في الدخل الشــامل اآلخر ()991 (
7,786(حركات أخرى (-43,47335,687

الصرف 387,007()16,523(-)370,484(فروقات  (
1,754,55197,98082,3151,934,846في 31 ديســمبر 2022

األصول الضريبية المؤجلة 

الخسائر 
الضريبية

ألف درهم
اخرى

ألف درهم
المجموع

ألف درهم
16,288451,984468,272فــي 1 يناير 2021

13,73924,31938,058إعفــاء في بيان الربح او الخســارة الموّحد
1,0321,032-إعفاء في الدخل الشــامل اآلخر

13,170()1,338(حركات أخرى ()14,508 (
الصرف 65,222(-فروقات  ()65,222 (

28,689398,943427,632في 31 ديســمبر 2021
11,337177,683189,020إعفــاء في بيان الربح أو الخســارة الموّحد

2,2582,258-إعفاء في الدخل الشــامل اآلخر
44,940(-حركات أخرى ()44,940 (

الصرف )64,288()68,965(4,677فروقات 
44,703464,979509,682في 31 ديســمبر 2022

10. الضرائب )تتمة(
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الشهرة
ألف درهم

الرخص
ألف درهم

االسم التجاري
ألف درهم

أخرى
ألف درهم

المجموع
ألف درهم

لتكلفة ا
16,771,77617,861,1962,094,6279,221,99645,949,595فــي 1 يناير 2021

1,787,4891,918,098-130,609-إضافات
596,810596,810---تحويــالت مــن ممتلكات واآلت ومعدات

-)1,642,532(-1,642,532-مرســمل خالل السنة
140,428---140,428االســتحواذ عىل شركة تابعة

12,351(-استبعادات (-)18,256()30,607 (
الصرف 599,590(فروقات  ()693,724(48,524)655,904 ()1,900,694(

16,312,61418,928,2622,143,1519,289,60346,673,630في 31 ديســمبر 2021
اإلطفــاء وانخفاض القيمة

4,929,5007,947,704673,1206,122,82919,673,153فــي 1 يناير 2021
836,80881,784935,6781,854,270-المحمل للســنة

27,45579,825-34,64817,722خســائر انخفاض القيمة
12,351(-استبعادات (-)15,924()28,275(

الصرف 3,202(فروقات  ()297,196 ()812 ()434,174()735,384(
4,960,9468,492,687754,0926,635,86420,843,589في 31 ديســمبر 2021

المدرجة القيمة 
11,351,66810,435,5751,389,0592,653,73925,830,041في 31 ديســمبر 2021

لتكلفة ا
16,312,61418,928,2622,143,1519,289,60346,673,630فــي 1 يناير 2022

943,8541,289,877-346,023-إضافات
189,912(-189,912-مرســمل خالل السنة (-

1,370648,4471,142,882-493,065االســتحواذ عىل شــركة تابعة )إيضاح 41(
-15,052)15,052(تحويل

2,819(-استبعادات (-)32,160 ()34,979(
الصرف 3,879,941()1,125,544(فروقات  ()256,312 ()1,135,478()6,397,275(

15,665,08315,581,4371,903,2619,524,35442,674,135في 31 ديســمبر 2022
اإلطفــاء وانخفاض القيمة

4,960,9468,492,687754,0926,635,86420,843,589فــي 1 يناير 2022
834,88880,925931,5801,847,393-المحمل للســنة

238,545238,545---االســتحواذ عىل شــركة تابعة )إيضاح 41(
2,819(-استبعادات (-)31,263()34,082 (

الصرف 18,408(فروقات  ()1,669,196 ()812 ()872,126 ()2,560,542(
4,942,5387,655,560834,2056,902,60020,334,903في 31 ديســمبر 2022

القيمــة الدفترية
10,722,5457,925,8771,069,0562,621,75422,339,232في 31 ديســمبر 2022

11. الشــهرة والموجودات غير الملموسة األخرى 

* تحتــوي الموجــودات الغيــر ملموســة األخــرى عــىل دفعــة مقدمــة بقيمــة الشــئ مليون درهم )2021: 299 مليون درهم( مــن قبل اتصاالت مصر من أجل االســتحواذ عىل ترخيص جديد لطيــف 20 ميغهرتز 
عــرض نطــاق. حيــث انــه لــم يتم توقيع االتفــاق التعاقدي مع الســلطات، تم اإلفصاح عن القيمــة المتبقية من الدفعــة كالتزامات رأس مالية.

12. انخفــاض القيمة عىل األصول األخرى

أ (  انخفاض القيمة 
يتــم االعتــراف بخســائر / )عكــس( انخفــاض القيمــة فــي بيان الربح أو الخســارة الموحد فيما يتعلق بالقيمة الدفترية لإلســتثمارات، الشــهرة، الرخــص والممتلكات 

واالالت والمعــدات علــي النحو التالي:

ب ( الوحدات المولدة للنقد
إن الشــهرة التــي تــم الحصــول عليهــا مــن خــالل دمج األعمال يتم توزيعها عند االســتحواذ عــىل الوحدات المولدة للنقــد والتي يتوقع لها أن تســتفيد من دمج األعمال 
ذات الصلــة. تقــوم &e باختبــار الشــهرة ســنويا او اكثــر عنــد ظهور مؤشــر بأن قيمة الشــهرة قابلــة لالنخفاض لتحديد مــا إذا كانت هذه القيمة قــد انخفضت. إن القيمة 

الدفتريــة للشــهرة )تتعلــق جميعهــا بعمليــات ضمــن القطــاع الدولــي ل &e( تــم توزيعهــا كمــا يلــي:       

أخــرى- صافي القيمة الدفترية 
2022

ألف درهم
2021

ألف درهم
189,759334,121حق االســتخدام غيــر القابل لاللغاء

كمبيوتر 1,156,6161,286,023برامج 
44,21254,919عالقات عمالء

1,231,167978,676أخرى *
2,621,7542,653,739

2022
ألف درهم

2021
ألف درهم

7,085-اتصاالت اإلمارات
7,085-تتعلــق بالممتلــكات واآلت ومعدات )إيضاح 13(

34,648-شــركات دولية تابعــة لماروك تليكوم
34,648-تتعلق بالشــهرة )إيضاح 11(

2,756106,408اخرى
45,177-تتعلــق بالموجودات غير الملموســة )إيضاح 11(
95261,231تتعلــق بممتلــكات واآلت ومعدات )إيضاح 13(

-1,804تتعلــق بالموجودات األخرى
2,756148,141إجمالي خســائر انخفاض القيمة للســنة

الوحــدات المولدة للنقد والتي تم توزيع الشــهرة عليها
2022

ألف درهم
2021

ألف درهم
تليكوم 8,074,4048,929,537ماروك 

1,945,6352,193,263شــركات دولية تابعــة لماروك تليكوم
76,46976,469مجموعــة هيلب أي جي

7,59611,971اتصــاالت مصر )اتصاالت( إس.آيه.إي 
125,376140,428شــركة الخدمــات الماليــة الرقمية ذ.م.م )انطر إىل إيضاح 41(

-32,334ال جروســر دي. أم. ســي. ســي. )انطر إىل إيضاح 41(
-460,731باليكــو القابضــة المحدودة )انطر إىل إيضاح 41(

10,722,54511,351,668

تــم توزيــع الشــهرة بناء عــىل الوحدات المولدة للنقــد القابلة للتحديد بشــكل منفصل.
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ج( االفتراضات الرئيســية المســتخدمة في احتساب القيمة من االستخدام:
القيمة القابلة لالســترجاع من جميع الوحدات المولدة للنقد التي تحتوي عىل شــهرة تعتمد عىل أســاس القيمة من االســتخدام. ان االفتراضات الرئيســية في احتســاب 

القيمــة مــن االســتخدام هــي تلــك المتعلقة بتوقعــات التدفقات النقدية طويلة االجل وتقديــرات رأس المال العامل ومعدالت الخصم والتكاليف الراســمالية.

التدفقــات النقديــة طويلة األجل وتقديرات رأس المال العامل
»تقــوم &e بإعــداد توقعــات التدفقــات النقديــة وتقديــرات رأس المال العامل مســتمدة من أحدث خطة أعمال ســنوية معتمدة مــن قبل مجلس اإلدارة وذلك 

للســنوات الخمــس التاليــة. تاخــذ خطــط األعمــال في الحســبان اعتبارات الســوق المحلية كااليرادات والتكاليــف المرتبطة بنمو العمالء مســتقبال وتاثير المنافســة في 
الســوق المحلــي، مــع االخــذ فــي االعتبــار االقتصــاد المحلي والكلي والوضع التجاري السياســي. وال يتجاوز هذا المعدل متوســط معدل النمو طويل األجل لألســواق 

ذات الصلــة وتتــراوح مــا بين 3,6% إىل 6,5% )2021: 3,3% إىل %5,2(.

أسعار الخصم
إن أســعار الخصــم التــي تطبــق عــىل التدفقــات النقدية لكل من عمليات &e مبنية عىل دراســة داخلية أجرتها االدارة. تســتخدم الدراســة بيانات الســوق ومعلومات 

مــن شــركات اتصــاالت متنقلــة مماثلــة مدرجــة وفــي منطقة محــددة حيثما تتوفر تلك المعلومات وتكون مناســبة. تســتخدم معدالت الخصم قبل احتســاب الضرائب 
عالوة مخاطر ســوق األســهم المســتقبلية تتراوح ما بين 7,80% إىل 22,87% )2021: 10,19% إىل %16,27(.

اإلنفاق الرأسمالي 
تعد توقعات التدفقات النقدية لإلنفاق الرأســمالي عىل أســاس الخبرة الســابقة وتشــمل اســتمرار اإلنفاق الرأســمالي المتواصل والالزم إلنشــاء وبدء تشــغيل 

الشــبكات فــي األســواق الناشــئة وتقديــم منتجــات وخدمات صــوت وبيانات أفضل وااللتــزام بمتطلبات التغطية الســكانية لبعض التراخيص الخاصة ب&e. ويشــمل 
اإلنفــاق الرأســمالي عــىل التدفقــات النقدية المســتخدمة لشــراء الممتلكات واالالت والمعدات وموجودات غير ملموســة أخرى.

الحساسية تحليل 
إن تقديــر القيمــة القابلــة لالســترداد لمــاروك تيليكــوم والشــركات الدوليــة التابعة لمــاروك تيليكوم كوحدة مولدة للنقــد تتجاوز القيمــة الدفترية. تعتقد اإلدارة أن اي 

تغيــر منطقــي محتمــل فــي االفتراضييــن الرئيســين ] 1,7% زيــادة بمعــدل الخصــم و 2,75% نقصان بمعدل النمو المســتقبلي طويل األمد )2021: 3,4% زيــادة بمعدل الخصم 
و 3% نقصــان بمعــدل النمــو المســتقبلي طويــل األمد([ ســيؤدي إىل تجاوز القيمــة الدفترية للقيمة القابلة لالســترداد.

13. الممتلكات واالالت والمعدات

االراضي 
والمباني

ألف درهم

اآلالت 
والمعدات
ألف درهم

سيارات وأجهزة 
حاسب آلي وأثاث

ألف درهم

األصول 
تحت اإلنشاء

ألف درهم
المجموع

ألف درهم
لتكلفة ا

10,014,15279,726,8886,953,2215,488,171102,182,432فــي 1 يناير 2021
121,4061,545,216190,8164,588,7746,446,212إضافات

49,417()547,393(--تحويــالت إىل موجودات غير ملموســة )إيضاح 11( ()596,810 (
أصــول تــم إعــادة تصنيفها كأصول محتفظ بهــا لغرض البيع 

16,056()إيضاح 42( ()432,220 ()16,213()226,632()691,121 (

-)4,932,703(308,3473,630,973993,383تحويالت 
593,861()836,065()4,278(استبعادات ()9,686 ()1,443,890 (

10,124-10,124--االســتحواذ عىل شــركة تابعة )إيضاح 41(
3,930,317()546,533(فروقات صرف ()191,183()39,878()4,707,911 (

9,877,03879,704,4756,798,8944,818,629101,199,036في 31 ديســمبر 2021
االســتهالك وانخفاض القيمة

3,422,12047,541,6975,233,138182,04156,378,996فــي 1 يناير 2021
5,792,016-228,1665,019,102544,748المحمل للســنة

57,6562,0168,64468,316-خســائر انخفاض القيمة
3,172(استبعادات ()818,905()578,986(-)1,401,063(

)774(-)1,958(1,051133حركات أخرى
)3,317,362(6)168,287()2,996,448()152,633(فروقات صرف

أصــول تــم إعــادة تصنيفها كأصول محتفظ بهــا لغرض البيع 
1,601()30,293()4,287()إيضاح 42( (-)36,181 (

3,491,24548,772,9425,029,070190,69157,483,948في 31 ديســمبر 2021
6,385,79330,931,5331,769,8244,627,93843,715,088القيمــة الدفترية في 31 ديســمبر 2021

لتكلفة ا
9,877,03879,704,4756,798,8944,818,629101,199,036فــي 1 يناير 2022

4,717,1436,747,423)145,643(91,4042,084,519إضافات
3,011()4,036,573(64,2223,281,536687,804تحويالت  (

)1,863,369()7,085()255,787()547,984()1,052,513(استبعادات
10,265-1,1019,164-االســتحواذ عىل شــركة تابعة )إيضاح 41(

8,969,131()1,229,029(فروقات صرف ()740,180 ()348,544()11,286,884(
7,751,12275,554,5166,354,2525,143,57094,803,460في 31 ديســمبر 2022

االســتهالك وانخفاض القيمة
3,491,24548,772,9425,029,070190,69157,483,948فــي 1 يناير 2022
5,231,181-207,1224,556,500467,559المحمل للســنة

952--952-خســائر انخفاض القيمة
517,591()226,565(استبعادات ()252,124 ()7,085()1,003,365(

7,851-1,0156,836-االســتحواذ عىل شــركة تابعة )إيضاح 41(
1,871()632,673()5,880,633()327,229(فروقات صرف ()6,842,406 (

3,144,57346,933,1854,618,668181,73554,878,161في 31 ديســمبر 2022
4,606,54928,621,3311,735,5844,961,83539,925,299القيمــة الدفترية في 31 ديســمبر 2022

12. انخفــاض القيمة عىل األصول األخرى )تتمة(
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إن القيمــة الدفتريــة الراضــي و مبانــي &e تشــمل مبلغــا اســميا بقيمــة 1 درهــم )2021: 1 درهم( يتعلق بأرض تــم منحها ل &e من قبل الحكومــة اإلتحادية لدولة اإلمارات 
العربيــة المتحــدة. ال توجــد التزامــات محتملــة مرتبطــة بهــذه المنحــة. ولذلــك فإنه لــم يتم إدراج أية مبالغ اضافية في بيان الربح او الخســارة الموّحد أو فــي بيان المركز 

الموّحد. المالي 

تــم إدراج مبلــًغ بقيمــة 12,7 مليــون درهــم )2021: 9,5 مليــون درهم( ضمــن الممتلكات واآلالت والمعدات تتعلق برســملة تكاليف االقتراض للســنة.

لقــد تــم رهــن الممتلــكات واالالت والمعــدات مقابــل قروض بصافــي قيمة دفترية تبلغ 3,269 مليــون درهم )2021: 3,706 مليون درهم(.

تتضمن األصول تحت اإلنشــاء عىل مباني ومعدات أجهزة مضاعفة اإلرســال وخطوط إنتاج وســنتراالت وشــبكة تجهيزات.

14. موجودات حق االستخدام

* تمتلــك &e حقــوق تصويــت بنســبة 53% فــي مــاروك تيليكــوم و58% في شــركة االتصاالت الباكســتانية المحــدودة، بما في ذلك تعييــن أغلبية أعضاء مجلس اإلدارة وموظفي اإلدارة الرئيســيين.

بتاريــخ 28 اكتوبــر 2021، اســتكملت &e بنجــاح عمليــة اإلســتحواذ عــىل حصــة صنــدوق أبو ظبي للتنمية في شــركة اتصاالت لالســتثمار في شــمال افريقيــا ذ.م.م، والبالغة 8.7%، وبذلك ترتفع ملكية &e إىل 100% في شــركة 
اتصاالت لالســتثمار في شــمال افريقيا ذ.م.م. وتمتلك شــركة اتصاالت لالســتثمار في شــمال افريقيا ذ.م.م سوســيتي ديبارتيسيباشــن دان لي تيليوميونيكشــن )اس بي تي( والتي بدورها تمتلك حصة في مجموعة ماروك 

تليكــوم. إن هــذا إالســتحواذ ســيؤدي إىل زيــادة الملكيــة الفعلية ل &e في مجموعة مــاروك تليكوم من 48.4% إىل %53.0.

وقــد بلغــت القيمــة المدفوعــة النهائيــة 1,86 مليــار درهــم اإلماراتــي والتــي تــم تمويلهــا من خالل قرض بنكي. وســوف ينعكس األثر المالي لهذا االســتحواذ في القوائــم المالية لمجموعة اتصــاالت، اعتباًرا من 28 اكتوير 2021.

** بتاريخ 9 ديســمبر 2021 )تاريخ النفاذ(، اســتكملت &e بنجاح عملية االســتحواذ عىل حصة بنك دبي اإلســالمي في شــركة الخدمات المالية الرقمية ذ.م.م المتمثلة ب 50.01% من رأس مال الشــركة. االســتحواذ أدى لزيادة 
حصــة &e فــي رأس مــال الشــركة مــن 49,99% إىل 100% بنفــس التاريــخ. تــم توحيــد شــركة الخدمــات المالية الرقمية فــي القوائم المالية الموحدة ل &e بشــكل كامل منذ تاريــخ النفاذ و تم ايقاف طريقة حقــوق الملكية 

المتبعــة ســابقا لحصــة 49.99% في الشــركة في نفــس التاريخ ) إيضاح 41 (.

 *** بتاريخ 28 يناير 2022، اتمت &e عملية االســتحواذ عىل 100% من اســهم شــركة ال جروســر، بعد اســتيفاء جميع الشــروط الســابقة وتســليم المتطلبات وفقا لالتفاقية الموقعة مع
شــركة ال جروســر ذ.م.م حيــث ان مقابــل المدفــوع لن يتجاوز 38 مليــون درهم إماراتي ) إيضاح 41 (.

**** بتاريــخ 20 مايــو 2022 اتمــت &e عمليــة االســتحواذ عــىل 50% من أســهم شــركة ســمارت تكنولوجي للخدمــات المتبقية، مقابل بدل بقيمــة 30 مليون درهم ) إيضاح 41 (.

 ***** بتاريخ 17 أكتوبر 2022، أكمل بنجاح الكونســورتيوم الذي يضم شــركة اإلمارات للتلفزيون والوســائط المتعددة )Vision-E ( - شــركة تابعة لـ &e، وشــركة ADQ - شــركة اســتثمارية 
 وقابضــة مقرهــا أبوظبــي، فــي االســتحواذ عــىل حوالــي 57% من شــركة باليكو القابضة المحدودة »ســتارز بالي«، وهي شــركة رائدة في تقديم خدمات اشــتركات لتوفير فيديــو عند الطلب 

)SVOD ( ومزود خدمات البث في الشــرق األوســط وشــمال إفريقيا.

أراضي ومباني
ألف درهم

آالت ومعدات
ألف درهم

سيارات وأجهزة 
كمبيوتر وأثاث

ألف درهم
اإلجمالي

ألف درهم
1,450,2711,104,683145,1482,700,102الرصيــد في 1 يناير 2021
311,143162,31330,436503,892إضافات خالل الســنة

9,072()13,369()89,203(اســتبعادات خالل السنة ()111,644(
185,028()345,359(االســتهالك خالل السنة ()48,369()578,756(

الصرف )76,673()5,223()5,867()65,583(فروقات 
1,261,2691,062,732112,9202,436,921الرصيــد في 31 ديســمبر 2021 / 1 يناير 2022

1,216,353500,66553,8581,770,876إضافات خالل الســنة
199,000()1,188,277(اســتبعادات خالل السنة ()5,095()1,392,372(
318,962(االســتهالك خالل السنة ()192,281 ()52,342()563,585(

الصرف 329,520()118,272(فروقات  ()25,087()472,879(
2,599--2,599االســتحواذ عىل شــركة تابعة )إيضاح 41(

854,710842,59684,2541,781,560الرصيد في 31 ديســمبر 2022

التابعة 15. الشركات 

أ( ان شــركات &e التابعة الرئيســية هي كما يلي:

النشاط الرئيسيبلد التأسيساالسم
نسبة األسهم المملوكة

20222021
شــركة اإلمارات للكيبل التلفزيوني والوســائط 

100%100%خدمات الكيبــل التلفزيونياإلمــارات العربية المتحدةالمتعــددة ذ م م

تملك االســتثمار في شــركة االتصاالت اإلمــارات العربية المتحدةشــركة اتصاالت باكســتان الدولية ذ م م
90%90%الباكســتانية المحدودة

100%100%أنشــطة الكوابل البحريةاإلمــارات العربية المتحدةشــركة إي مارين )ش م ع(
100%100%خدمات البنيــة التحتيةاإلمــارات العربية المتحدةشــركة اتصــاالت القابضة للخدمات ذ م م

100%100%حلول لتقنيــة المعلوماتاإلمــارات العربية المتحدةشــركة اتصاالت لخدمــات التكنولوجيا ذ.م.م
أفغانستان االتصاالت أفغانستاناتصاالت  100%100%خدمات 

االتصاالت مصراتصــاالت مصر إس. إيه. اي 66.4%66.4%خدمات 
العاجأتالنتــك تليكوم إس إيه االتصاالت ساحل  100%100%خدمات 

االتصاالت باكستانشــركة االتصاالت الباكســتانية المحدودة  23%*23%*خدمات 

تمتلك استثمارات في سوسيتي ديبارتيسيباشن اإلمــارات العربية المتحدةشــركة اتصاالت لالســتثمار في شــمال افريقيا ذ.م.م
100%*100%دان لي تيليوميونيكشن )اس بي تي(

سوســيتي ديبارتيسيباشــن دان لي تيليوميونيكشــن 
100%*100%تملك االســتثمار في مــاروك تلييكومالمملكــة المغربية)اس بي تي(

االتصاالت المملكــة المغربيةاتصــاالت المغرب اس ايــه )ماروك تليكوم( 53%*53%خدمات 

تملــك اســتثمارات في اتصــاالت دي بي تليكوم موريشيوساتصاالت موريشــيوس الخاصة المحدودة
ليمتد 100%100%برايفت 

85%85%تركيب وإدارة أنظمة الشــبكاتاإلمــارات العربية المتحدةيو تــي تكنولوجيا ذ.م.م
رقميةاإلمــارات العربية المتحدةهيلــب أي جي أبو ظبي 100%100%خدمات 

 المملكــة العربية هيلب أي جي الســعودية
رقميةالسعودية 100%100%خدمات 

 المملكــة العربية إتصــاالت ديجيتــال ) المملكة العربية الســعودية(
رقميةالسعودية 100%100%خدمات 

100%100%تجــارة الهواتف الخلوية و اكسســوارتهااإلمــارات العربية المتحدةسوليد )م.م.ح(
شــركة يو تي ســي لخدمات شــبكة تكنولوجيا 

ذ.م.م 100%100%خدمــات مالية من خالل سلســلة الكتلاإلمــارات العربية المتحدةالمعلومات 

100%**100%خدمــات مالية خالل الهاتــف المتنقلاإلمــارات العربية المتحدةشــركة الخدمــات الماليــة الرقمية ذ.م.م إيضاح )41(
-100%***ســوق إلكتروني للبقالة اإلمــارات العربية المتحدةشــركة ال جروســر دي.إم.سي.سي إيضاح )41(

ســمارت تكنولوجي للخدمات دي.دبليو.ســي. ذ.م.م 
50%****100%****تركيب وإدارة أنظمة الشــبكاتاإلمــارات العربية المتحدة"ســمارت وورلد" إيضاح )41(

كايمانباليكــو القابضــة المحدودة "ســتارز بالي" إيضاح )41( اشــتركات لتوفير فيديــو عند الطلب )SVOD( جزيرة 
IPTV 38%*****وخدمات-

13. الممتلــكات واالالت والمعدات )تتمة(
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بتاريــخ 8 ديســمبر 2022 قامــت &e بتوقيــع اتفــاق ملــزم مع بيســبين جلوبــال, مزود الحلول الســحابية اإللكترونية المتعــددة ومقره كوريا الجنوبية, إلنشــاء كيان يحمل 
اســم بيســبين جلوبــال أم إي أيــه, لتقديــم خدمــات اإلدارة الســحابية اإللكترونيــة للعمالء وخدمات إحترافية. الكيان الجديد ســوف يكون مملوك بنســبة 65% ل &e و 

بنســبة 35% لبيســبين جلوبال. كال الشــركتين ســوف يقوموا بمشــاركة االعمال الحالية الخاصة بهم مع الكيان الجديد. كما ســيقوم كال الشــركتين بالمســاهمة بضخ 
نقــدي مبدئــي قــدره 10 مالييــن دوالر أمريكي ) 36.7 مليون درهم ( كرأس مال عىل أســاس تناســبي.

باإلضافــة إىل ذلــك ســتقوم &e الحقــًا باالســتثمار فــي بيســبين جلوبــال بقيمــة تقريبة تصل إىل 60 مليون دوالر ما يعادل 10% من رأس مال الشــركة.

ب( إفصاحات حول شــركات تابعة
إن المعلومــات المتعلقــة بالشــركات التابعــة التــي تتضمــن حقوق الملكية غير المســيطرة ذات أهميــة ل &e هي كما يلي: 

ج( الحركة في حقوق الملكية غير المســيطرة
ان الحركــة فــي حقــوق الملكية غير المســيطرة هي كما يلي:

ألف درهم

ماروك تليكوم 
الموحدة

بي تي سي ال 
الموحدة

اتصاالت مصر 
الموحدة

2022
معلومــات متعلقــة بحقوق الملكية غير المســيطرة:

33.6%76.6%47.0%نســبة حقوق الملكية غير المســيطرة )نســبة المســاهمة%(
5,775,8042,088,6271,646,313اإليرادات

145,704)223,846(633,061الربح / )الخســارة( للسنة
751,044()714,764()346,023()الخســارة( / الربح الشامل األخر (

938,610(287,038مجموع الدخل/)الخســارة( الشــامل للسنة ()605,340(
2,719,410786,089816,975صافي النقد الناتج عن األنشــطة التشــغيلية

)390,159()2,365,235()1,445,768(صافي النقد المســتخدم في األنشــطة االســتثمارية
1,181,500(صافــي النقــد )المســتخدم في( / الناتج عن األنشــطة التمويلية  (1,020,634)299,102 (

113,514(-)1,054,132(توزيعــات األرباح للحصص الغير مســيطرة (
4,094,8362,108,7191,254,323نســبة حقوق الملكية غير المســيطرة كما في 31 ديســمبر

ملخــص المعلومات حول الشــركات التابعة:
متداولة 5,531,9185,026,9081,159,854موجودات 

29,513,8047,351,3656,571,750موجــودات غير متداولة
متداولة 14,800,0116,704,5192,569,938مطلوبات 

3,260,6164,028,1871,341,586مطلوبــات غير متداولة

ألف درهم

ماروك تليكوم 
الموحدة

بي تي سي ال 
الموحدة

اتصاالت مصر 
الموحدة

2021
معلومــات متعلقــة بحقوق الملكية غير المســيطرة:

33.6%76.6%47.0%نســبة حقوق الملكية غير المســيطرة )نســبة المســاهمة%(
6,543,4732,386,6041,689,129اإليرادات

1,414,78486,241241,753الربح / )الخســارة( للسنة
2,323)354,705()341,247(مجموع الربح / )الخســارة( الشــامل االخر

244,076)268,464(1,073,537مجموع الدخل/)الخســارة( الشــامل للسنة
2,428,5561,268,620679,153صافي النقد الناتج عن األنشــطة التشــغيلية

1,344,600()1,483,154(صافي النقد المســتخدم في األنشــطة االســتثمارية ()446,850 (
219,028(363,188)2,009,536(صافــي النقــد )المســتخدم في( / الناتج عن األنشــطة التمويلية  (

1,129,414(توزيعــات األرباح للحصص الغير مســيطرة (-)106,843(
4,950,3553,048,9111,955,211نســبة حقوق الملكية غير المســيطرة كما في 31 ديســمبر

ملخــص المعلومات حول الشــركات التابعة:
متداولة 6,052,3063,701,1141,307,841موجودات 

32,427,6658,908,3909,701,103موجــودات غير متداولة
متداولة 15,081,2245,399,5713,140,965مطلوبات 

3,608,9134,338,3591,927,521مطلوبــات غير متداولة

2022
ألف درهم

2021
ألف درهم

9,977,78611,516,082كمــا في 1 يناير
اجمالي الدخل الشــامل:

السنة 518,3371,742,444ربح 
)26,637(942إعــادة قيــاس التزامــات المنافع المحددة - صافي بعــد خصم الضرائب

1,815,069(فروقــات الصــرف الناتجة عن تحويــل العمليات الخارجية ()659,283(

-3,873 خســارة مــن إعــادة تقييــم الموجودات المالية مصنفــة بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشــامل

)1,336(14,388الخســارة الناتجــة عــن إعادة تقيم تحوطــات التدفقات النقدية
12,321(حــركات اخرى في حقــوق الملكية ()960 (

معامالت مع مالكين الشــركة:
-218,232االســتحواذ عىل شركة تابعة

)67,274(-تســديد دفعــات مقدمة إىل حقوق الملكية غير المســيطرة
)1,286,423(-االســتحواذ عىل حصة إضافية في شــركة تابعة

أرباح  1,169,040(توزيعات  ()1,238,827(
7,735,2449,977,786 كما في 31 ديســمبر 

15. الشركات التابعة )تتمة(
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د( االســتحواذ عىل حصة غير مســيطرة من غير تغيير بالســيطرة
في أكتوبر 2021، قامت &e باالســتحواذ عىل 8,67% حصة إضافية في شــركة اتصاالت لالســتثمار شــمال افريقيا ذ.م.م مما أدى لزيادة حصة &e في رأس مال الشــركة 

مــن 91,33% إىل 100%، ان القيمــة الدفتريــة للحصــة الغيــر المســيطرة 8,67% فــي القوائــم الماليــة الموحدة ل &e في تاريخ االســتحواذ كان 1,286 مليون درهم.

ب ( الحركة في اســتثمارات في شركات زميلة 

ج ( تســوية ملخص المعلومات المالية أعاله لصافي أصول الشــركات الزميلة 

د( المبالغ المجمعة ذات الصلة بشــركات زميلة

16. الحصة في نتائج شــركات زميلة ومشــاريع مشتركة

17. االســتثمار في شــركات زميلة ومشاريع مشتركة

أ ( الشركات الزميلة 

أ( تــم تصنيــف حصــة &e البالغــة 15% فــي هاتــش عــىل أنهــا اســتثمارات في شــركات زميلة نتيجــة للتأثير الهام الــذي تتمتع به &e عىل القرارات المالية والتشــغيلية من خالل حقــوق التصويت في 
اجتماعــات مجلس إدارة هاتش.

ب( فــي 11 فبرايــر 2022، وقعــت &e اتفاقيــة مــع شــركة ADQ القابضــة و ألفــا ظبــي القابضــة و بنك أبو ظبي األول إلطــالق منصة مصرفية رقميــة جديدة، »Wio«، والتي حصلت عىل موافقــة مبدئية من 
البنــك المركــزي لدولــة اإلمــارات العربيــة المتحدة، ســاهمت &e بمبلغ 639 مليون درهم إماراتي مقابــل حصة تبلغ %25.

 e& مــع مجموعــة جــي 42 اتفاقيــة ملزمــة لدمــج مركــز البيانات لديهما في دولة اإلمارات المتحدة عن طريق تأســيس شــركة جديدة »جي في كو« حيث ســتمتلك e& ج( بتاريــخ 20 أكتوبــر 2021، وقعــت
40% مــن اســهم الشــركة الزميلــة الجديــدة و مجموعــة جــي 42 ســتمتلك 60% )الصفقــة(. تم اتمــام الصفقة بتاريخ 29 ابريــل 2022 حيث اعتمدت &e المعالجة المحاســبية ل »جي في كو« كشــركة زميلة 

بقيمــة 2,938 مليون درهم.

* تتضمــن أخــرى مبلــغ 150 مليــون درهــم )2021: 150 مليــون درهم( متعلقة بعالوة إلصدار حقوق إكتتاب أســهم مدفوعة في الســنوات الســابقة.

جميع الشركات الزميلةموبايلي

2022
ألف درهم

2021
ألف درهم

2022
ألف درهم

2021
ألف درهم

4,405,6494,202,8874,405,6494,204,637المبلــغ المدرج في 1 يناير 
453,492293,720413,565292,174الحصــة مــن النتائج )ايضاح 16(

-3,576,889--إضافات خالل الســنة
)3,085()3,855()3,085()3,855(فروقات صرف

)105,535()179,415()105,535()179,415(توزيعات أرباح مســتلمة
43,74917,66246,47417,662الحصة من الخســاره الشــاملة األخرى - صافي من الضريبة

204(---حركات أخرى (
4,719,6204,405,6498,259,3074,405,649القيمــة المرحلة في 31 ديســمبر 

جميع الشركات الزميلةموبايلي

2022
ألف درهم

2021
ألف درهم

2022
ألف درهم

2021
ألف درهم

15,986,36214,864,75622,488,43114,864,756صافي األصول
4,475,0624,161,0916,799,0054,161,091الحصــة من صافي األصول للشــركات الزميلة

-1,151,854--تســويات علي تخصيص ســعر الشراء
244,558244,558308,447244,558أخرى*

4,719,6204,405,6498,259,3074,405,649

جميع الشركات الزميلةموبايلي

2022
ألف درهم

2021
ألف درهم

2022
ألف درهم

2021
ألف درهم

متداولة 9,495,2888,091,98411,352,3598,091,984موجودات 
29,369,07930,413,24039,004,89530,413,240موجــودات غير متداولة

متداولة 11,052,719()11,390,344(مطلوبات  ()14,004,810 ()11,052,719 (
11,487,661(مطلوبــات غير متداولة ()12,587,749()13,864,013 ()12,587,749(

الموجودات 15,986,36214,864,75622,488,43114,864,756صافي 
15,319,76914,515,87815,961,02514,515,878االيرادات

1,620,0191,048,5571,349,9131,048,557الربح
1,776,3061,111,6521,513,0101,111,652مجموع الربح الشــاملة 

2022
ألف درهم

2021
ألف درهم

413,565292,174شــركات زميلة )ايضاح 17 ب(
3,7935,288مشــاريع مشتركة )ايضاح 17 ز(

417,358297,462االجمالي

2022
ألف درهم

2021
ألف درهم

8,259,3074,405,649شــركات زميلة )ايضاح 17 ب(
6,79446,760مشــاريع مشتركة )ايضاح 17 ز(

8,266,1014,452,409االجمالي

2021
ألف درهم

1,286,423القيمــة الدفتريــة للحصة الغير مســيطرة المســتحوذ عليها
المدفوع 1,862,970(المقابل  (

)576,547(االنخفــاض في حقوق ملكية المســاهمين في الشــركة
االنخفــاض فــي حقوق ملكية المســاهمين في الشــركة يتكون من:

)378,275(انخفاض في حســاب األربــاح المحتجزة
)198,272(انخفــاض في حســاب احتياطي صــرف العمل األجنبية

)576,547(االنخفــاض الكلي في حقوق ملكية المســاهمين في الشــركة

االسم
بلد 

التأسيس
النشاط 
الرئيسي

نسبة األسهم المملوكة

20222021
االتصاالتالمملكة العربية الســعوديةشــركة اتحاد اتصاالت )»موبايلي«( 28%28%خدمات 

اتصــاالت هاتشيســن النكا المحــدودة الخاصة )»هاتش«( )انظر )أ( 
االتصاالتسيريالنكافي األسفل( 15%15%خدمات 

-25%منصــة مصرفية رقميةاإلمــارات العربية المتحدةبنك وايو »WIO Bank« )انظر )ب( في األســفل(
شــركة خزنــة لمراكز البيانات القابضة »كا.دي.ســي.اتش.ال.« )انظر 

-40%إدارة مركــز البياناتاإلمــارات العربية المتحدة)ج( في األسفل(

15. الشركات التابعة )تتمة(
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هـ(  القيمة الســوقية للشركات الزميلة
إن أســهم إحدى الشــركات الزميلة ل &e مدرجة في أســواق األســهم وتم تصنيفها ضمن »المســتوى 1«. إن القيمة الســوقية الســتثمار &e بناء عىل األســعار 

المعروضــة كما يلي:

تتضمن الموجودات المالية بالتكلفة المطفأة اســتثمارات في صكوك و ســندات أخرى. هذه الســندات تســتحق في غضون ســنتين إىل 6 ســنوات. بتاريخ 31 ديســمبر 
2022 بلغت القيمة الســوقية لالســتثمار في الســندات 2,116 مليون درهم )2021: 2,496 مليون درهم(.

إن األصول المالية المســجلة، في العام الســابق، عىل أســاس تكلفة اإلطفاء و األصول المســجلة بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخســارة تحتوى عىل ســندات 
بقيمــة 1,065 مليــون درهــم و 141 مليــون درهــم بالترتيــب، حيــث تم اقراضها مؤقتا لمؤسســات ماليــة مختلفة بموجب ترتيبــات إقراض االوراق المالية.

19. معامــالت و أرصدة جهة ذات عالقة
إن المعامــالت بيــن الشــركة وشــركاتها التابعــة، التــي تمثــل جهــات ذات عالقة، قد تــم حذفها عند التوحيد ولــم يتم إدراجها في هذا اإلفصاح. تــم إدراج المعامالت بين 

&e والجهــات ذات العالقــة األخرى أدناه:

أ ( الشــركات الخاضعة لســيطرة الدولة والحكومة االتحادية 
كمــا هــو مبيــن فــي إيضــاح )1(، وطبقــا ألحكام القانون االتحادي رقم 267/10 لســنة 2009، قامــت الحكومة االتحادية لدولة اإلمــارات العربية المتحدة بتحويــل حصتها في 

الشــركة البالغــة 60% إىل جهــاز اإلمــارات لالســتثمار ابتــداء مــن تاريــخ 1 يناير 2008، وهي هيئة مســيطر عليها بشــكل نهائي من قبل الحكومــة االتحادية لدولة اإلمارات. 
وتقــدم &e خدمــات االتصــاالت للحكومــة االتحاديــة )بمــا فــي ذلك الوزارات والهيئــات المحلية( تتم هذه الخدمات بناء عىل الشــروط التجاريــة العادية. تتراوح فترة 

الســماح الممنوحــة للهيئــات الحكوميــة لدفــع رســوم الخدمــات بيــن 90 و 120 يومــا. تتضمن الذمم المدينــة التجارية مبلغ 1,322 مليــون درهم )2021: 1,586 مليون درهم( 
صافيــة مــن مخصــص ديــون مشــكوك فــي تحصيلهــا بمبلغ 351 مليون دهم )2021: 424 مليون درهم( مســتحقة من الــوزارات االتحادية والهيئــات المحلية. أنظر إيضاح 

7 بخصــوص اإلفصــاح عــن حــق االمتياز المســتحق الدفــع إىل الحكومة االتحادية لدولة اإلمــارات العربية المتحدة.

وفقــًا للمعيــار المحاســبي الدولــي رقــم 24 إفصاحــات الجهــة ذات العالقة، قــررت &e اإلفصاح نوعيا عن المعامــالت التي تجريها مع الحكومــة االتحادية في دولة 
اإلمــارات وغيرهــا مــن المنشــآت التــي تمــارس الحكومة االتحادية الســيطرة عليها، وتلك الخاضعة للســيطرة المشــتركة أو التاثيــر الجوهري. تتمثــل طبيعة المعامالت 

التــي قامــت بهــا &e مــع مثــل تلك الجهات ذات العالقــة في توفير خدمات االتصاالت و خدمــات التحصيل.

و( مشاريع مشتركة 

ز( الحركة في اســتثمار في مشاريع مشتركة

ح( إجمالي المبالغ المتعلقة بالمشــاريع المشــتركة

18. استثمارات أخرى

)أ( بتاريخ 20 مايو 2022 )تاريخ الســريان( اســتكملت &e بنجاح عملية االســتحواذ عىل 50% المتبقية من أســهم شــركة ســمارت تكنولوجي للخدمات. االســتحواذ أدى لزيادة حصة &e في رأس مال 
الشــركة إىل 100% مــن 50%. تــم توحيــد شــركة ســمارت تكنولوجــي للخدمــات بالكامــل في القوائــم المالية الموحدة ل &e منذ تاريخ الســريان و تم ايقاف طريقة محاســبة حقــوق الملكية للحصة 

المملوكة ســابقا بنسبة %50.

2022
ألف درهم

2021
ألف درهم

7,319,8816,567,854شــركة اتحاد اتصاالت )»موبايلي«(

2022
ألف درهم

2021
ألف درهم

46,76045,371القيمــة المرحلــة في 1 يناير 
3,7935,288الحصــة من النتائج

36,246(عــدم االعتــراف ب ســمارت للخدمات التكنولوجية دي دبليو ســي- ذ.م. م (-
ارباح )3,899()7,513(توزيعات 

6,79446,760القيمــة المرحلة في 31 ديســمبر 

2022
ألف درهم

2021
ألف درهم

66,904191,533الموجــودات المتداولــة )متضمنــه النقــد ومرادفــات النقــد بمبلغ 18,446 ألف درهم )2021: 24,479 الف درهم (
2,3176,100الموجــودات غير المتداولة

 االمطلوبــات المتداولــة )متضمنــة دائنــون تجاريــون وذمم دائنة أخرى والمخصصــات بمبلغ 50,284 ألف درهم 
)92,537()50,774()2021: 85,022 ألــف درهم (

 المطلوبــات غيــر المتداولــة )متضمنــة دائنون تجاريــون وذمم دائنة أخرى والمخصصــات بمبلغ 4,467 ألف درهم 
11,250()4,467()2021: 9,532 ألــف درهم ( (

13,98093,846صافي االصول
181,033265,184اإليرادات 

واالطفاء 8551,881االستهالك 
الفائدة 60150مصاريف 
7,66910,099الربح أو الخســارة

االسم
بلد 

التأسيس
النشاط 
الرئيسي
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20222021
ســمارت للخدمات التكنولوجية دي دبليو ســي- ذ.م. م 

50%100%خدمــات تقنيــات المعلومات واالتصاالتاإلمــارات العربية المتحدة)انظر )أ( في األســفل(

50%50%إدارة المرافقاإلمــارات العربية المتحدةاإلمــارات إلدارة المرافق - ذ.م.م

القيمة العادلة من 
خالل الربح أوالخسارة - 

إلزامي
ألف درهم

القيمــة العادلة من خالل 
الربح أوالخســارة - محدده عند 

االعتراف األولي
ألف درهم

القيمــة العادلة من خالل 
الدخل الشامل االخر

ألف درهم
تكلفة اإلطفاء

ألف درهم
اإلجمالي

ألف درهم
1,821,472385,757193,9001,834,2064,235,335فــي 1 يناير 2021

12,7561,231,3722,013,848-769,720إضافات
2,122,619(استبعادات (--)185,213()2,307,832(

7,431()10,697(133,570تغيــرات القيمة العادلة (-115,442
1,811(7,949)13,315( فروقات الصرف ()18,214 ()25,391 (

588,828383,009197,4142,862,1514,031,402في 31 ديســمبر 2021
140,480434,192--293,712المصنفــة كموجودات متداولة

المصنفــة كموجودات غير 
295,116383,009197,4142,721,6713,597,210متداولة

588,828383,009197,4142,862,1514,031,402فــي 1 يناير 2022
18,688,232575,53620,813,345-1,549,577إضافات

182,840(-)366,997(استبعادات ()349,367()899,204 (
13,971(تغيــرات القيمة العادلة ()30,417 ()5,724,804 (-)5,769,192 (

19,068()11,625()8,178()14,833( فروقات الصرف ()53,704 (
1,742,604344,41412,966,3773,069,25218,122,647في 31 ديســمبر 2022

582,435198,8542,407,143-1,625,854المصنفــة كموجودات متداولة
المصنفــة كموجودات غير 

116,750344,41412,383,9422,870,39815,715,504متداولة

17. االســتثمار في شــركات زميلة ومشاريع مشتركة )تتمة(

لــم تحــدد &e أيــة التزامات محتملة او التزامات رأســمالية بخصوص حصتها في مشــاريع مشــتركة.
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ب ( شــركات زميلة ومشاريع مشتركة

تشــمل مبيعــات الجهــات ذات العالقــة عــىل كل مــن تقديم منتجات وخدمات االتصال )وبشــكل رئيســي الخدمــات الصوتية والدوائر المؤجرة ( بواســطة &e بناء عىل 
مواصفــات تجاريــة عاديــة. تتعلــق المشــتريات حصريــا بتقديــم منتجات وخدمات االتصال من قبل الشــركات الزميلة إىل &e بناء عىل شــروط تجاريــة عادية. يعتبر 

صافــي القيمــة المســتحقة مــن الجهات ذات عالقة غير مضمون وســيتم تســويته بدفعات نقدية.

إن خدمــات اإلدارة الرئيســية والخدمــات األخــرى المقدمــة إىل الشــركات الزميلة هي كما يلي بناء عىل شــروط وأحــكام تعاقدية. 

1( شــركة اتحاد اتصاالت »موبايلي«
اســتجابة لمتطلبــات الترخيــص الخاصــة بلجنــة االتصــاالت وتقنية المعلومات )ســي آي تي ســي(، قامت موبايلي بإبرام اتفاقية إدارة )»االتفاقية«( مع الشــركة كمشــغل 

للشــركة اعتبارا من 23 ديســمبر 2004. تمثل مبالغ الفواتير المقدمة من الشــركة رســوم إدارية ســنوية ورســوم انتداب الموظفين وغيرها من الخدمات المقدمة 
بموجــب االتفاقيــة. بلغــت مــدة االتفاقيــة ســبع ســنوات ويمكــن أن تجدد تلقائيا لفتــرات متعاقبة تبلغ كل منها خمســة أعوام إال إذا قدمت الشــركة إخطار إلغاء 

االتفاقيــة قبــل 12 شــهرا أو إذا قامــت موبايلــي بتقديــم إخطار إلغاء قبل 6 أشــهر من انتهاء الفتــرة المعينة. 

انتهــت صالحيــة اتفاقيــة الخدمــات الفنية والدعم )TSSA( بين &e وشــركة موبايلي في 31 ديســمبر 2021.

ج( تعويضات موظفي اإلدارة الرئيســيين 
إن تعويضــات أعضــاء مجلس اإلدارة وموظفي اإلدارة الرئيســيين للشــركة مبينــة أدناه كالتالي:

تتــراوح الفتــرة االئتمانيــة ل &e بيــن 30 و 120 يومــا )2021: 30 و 120 يوما(.

تعتــرف &e بخســائرائتمانية متوقعــة عــىل مــدى الحيــاة للذمــم المدينة التجارية، باســتخدام المنهج المبســط. يتم تقدير خســائر االئتمــان المتوقعة من هذه 
الموجــودات الماليــة باســتخدام مصفوفــة مخصــص اســتنادا إىل خبرة &e الســابقة في الخســائر االئتمانيــة وتحليل المركز المالــي الحالي للمديــن والمعدلة بالعوامل 

الخاصــة بالمدينيــن والظــروف االقتصاديــة العامــة للصناعــة التــي يعمــل بها المدينــون، وعمل تقييم لتوجــه الظروف الحالية و المســتقبلية كما في تاريــخ التقرير، بما 
فــي ذلــك القيمة الزمنيــة للنقود عند الضرورة.

وتقــوم &e بشــطب الذمــم المدينــة التجاريــة عندمــا تكــون هنــاك معلومات تشــير إىل أن المدين يواجه صعوبــات مالية حادة وال يوجد احتمال واقعي للســداد، و عىل 
ســبيل المثــال عندمــا يكــون المدين قد وضع تحــت التصفية أو دخل في اجراءات االفالس.

21. مدينــون تجاريون وذمم مدينة أخرى

20. المخزون

الحركــة في مخصصات التقادم

المشتركةالشركات الزميلة المشاريع 

2022
ألف درهم

2021
ألف درهم

2022
ألف درهم

2021
ألف درهم

تجارية معامالت 
--310,094300,342مبيعــات – خدمات االتصال

134,93119,89215,76829,753مشــتريات – خدمات االتصال
30,592115,8263,7667,342خدمات إدارية وأخرى 

86,85259,93425,46722,092المبالــغ المســتحق مــن جهات ذات عالقة كما في 31 ديســمبر
4,733---المبالــغ المســتحق إىل جهــات ذات عالقة كما في 31 ديســمبر

2022
ألف درهم

2021
ألف درهم

1,1091,024مزايــا طويلة األجل
63,60846,512مزايــا قصيرة األجل

2022
ألف درهم

2021
ألف درهم

1 يناير 163,713193,543في 
)29,849(468صافــي )النقصان( فــي مخصصات التقادم

19)6,692( فروقات الصرف
157,489163,713في 31 ديسمبر

3,185,8023,393,914المخــزون المعتــرف بــه كمصروف تشــغيلي في تكلفة البيع المباشــرة خالل العام 

2022
ألف درهم

2021
ألف درهم

10,165,61510,878,178مبالــغ مدينة مقابــل خدمات مقدمة
3,116,5462,561,479مبالغ مســتحقة من مشــغلي/ مقدمي خدمات شــركات اتصاالت أخرى

13,282,16113,439,657اجمالــي الذمــم المدينة التجارية
)3,373,088()3,153,474(الخســارة االئتمانيــة المتوقعــة عىل مدى الحياة 

10,128,68710,066,569صافي الذمــم المدينة التجارية
705,846627,835مصروفــات مدفوعة مقدما

مستحقة 738,443835,020إيرادات 
1,168,158949,028دفعــات مقدمة إىل موردين

468,350501,341ضرائب مدينون غير مباشــرة
-499,197توزيعات أرباح مســتحقة

آخرون 2,385,3351,768,492مدينون 
16,094,01614,748,285في 31 ديسمبر 

16,094,01614,748,285اجمالــي المدينون التجاريون والذمــم المدينة األخرى
15,647,76814,288,386تمثــل مدينــون تجاريون وذمــم مدينة أخرى متداولة

446,248459,899تمثــل منهــا ذمم مدينة أخــرى غير متداولة

2022
ألف درهم

2021
ألف درهم

529,307474,321أجهزة المشــتركين
601,057438,178مواد صيانة ومســتهلكة

التقادم )163,713()157,489(مخصصات 
المخزون 972,875748,786صافي 

19. معامــالت و أرصدة جهة ذات عالقة )تتمة(
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ال يتــم احتســاب فوائــد عــىل أرصــدة الذمــم المدينــة التجارية، أما فيمــا يتعلق بالمبالغ المســتحقة عىل الخدمــات المقدمة، تحتفــظ &e بمبلغ 226 مليون درهم )2021: 
209 مليــون درهــم( كضمــان عــىل شــكل ودائــع نقديــة من العمــالء. بلغت القيمة العادلــة للضمانات المحتفــظ بها مقابل قروض العمــالء مبلغ 544 مليون درهم )2021: 

464 مليون درهم(.

22. موجودات تعاقدية 

بالنســبة لمدينــون عقــود التأجيــر التمويلــي، تقــوم &e بإثبات خســارة اإلئتمــان متوقعة عىل مدى الحياة باســتخدام المنهج المبســط. يتم تقدير الخســائر االئتمانية 
المتوقعــة مــن هــذه الموجــودات الماليــة باســتخدام بيانــات االئتمان الخارجية التــي تتضمن الظــروف االقتصادية العامة للقطاعــات التي يعمل فيهــا المدينون وتقييم 

كل مــن االتجــاه الحالــي وكذلــك التوقعــات الخاصــة بتلــك الظروف في تاريــخ التقرير المالي، بما في ذلــك القيمة الزمنية من المــال عند االقتضاء.

ان ســعر الفائدة المتأصل في عقود التأجيرثابتة عىل مدة عقد التأجير. و يبلغ متوســط ســعر الفائدة الفعلي المتعاقد عليه من 4,0% الي 6.5% ســنويا )2021: 6.5% ســنويا(.

24. النقد ومرادفات النقد

إن القيمــة المدرجــة لهذه الموجودات تقــارب قيمتها العادلة.

23. ذمــم التأجير التمويلي المدينة 

23.1 ذمم مســتحقة بموجــب عقود التأجير التمويلي 

الحركة عىل الخســائر االئتمانيــة المتوقعة عىل مدى الحياة

2022
ألف درهم

2021
ألف درهم

195,53325,505ذمــم التأجير التمويلــي المدينة المتداولة
1,138,181123,448ذمــم التأجيــر التمويلي المدينــة غيرالمتداولة

1,333,714148,953

2022
ألف درهم

2021
ألف درهم

1 يناير 3,373,0883,209,253في 
52,981(صافــي الزيــادة فــي مخصص الديون المشــكوك في تحصيلها )بعد خصم الشــطب( (221,420

-14,458االســتحواذ عىل شــركة تابعة )إيضاح 41(
181,091( فروقات الصرف ()57,585(

3,153,4743,373,088في 31 ديسمبر

2022
ألف درهم

2021
ألف درهم

الحصول  428,880410,277تكلفة 
الوفاء 232,819246,291تكلفة 

مستحقة 1,719,9871,193,363إيرادات 
2,381,6861,849,931

1,824,9181,389,614التــي تمثل موجــودات تعاقدية متداولة
556,768460,317التــي تمثل موجودات تعاقديــة غير متداولة

2,381,6861,849,931

2022
ألف درهم

2021
ألف درهم

25,508,12123,544,580محتفــظ به في اإلمــارات العربية المتحدة
7,117,4674,958,828محتفــظ به خارجيا وغير مقيد االســتخدام 

213,89471,964محتفــظ به خارجيا و مقيد االســتخدام 
32,839,48228,575,372النقــد وأرصدة البنوك

)8,663,852()29,637,287(ناقصــا: ودائــع بتواريخ إســتحقاق تتجاوز الثالثة أشــهر من تاريخ اإليداع
3,202,19519,911,520النقــد ومرادفات النقد 

الذمم المدينة التجارية - أيام اســتحقاقها كما في 31 ديســمبر 2022
لغاية 60 يوم

ألف درهم

من 61 إىل 
90 يوم

ألف درهم
91 -365 يوم

ألف درهم
أكثر من سنة 

ألف درهم
اإلجمالي

ألف درهم
100%0%-60%0%-38%نســبة الخســارة االئتمانية المتوقعة -%0%100 -%8

4,462,995791,8661,792,0976,235,20313,282,161اجمالــي القيمــة الدفترية المقدرة
324,906(الخســارة االئتمانيــة المتوقعــة عىل مدى الحياة ()82,317 ()459,912 ()2,286,339()3,153,474(

4,138,089709,5491,332,1853,948,86410,128,687صافي الذمــم المدينة التجارية

الذمم المدينة التجارية -كما في 31 ديســمبر 2021
لغاية 60 يوم

ألف درهم

من 61 إىل 
90 يوم

ألف درهم
91 -365 يوم

ألف درهم
أكثر من سنة 

ألف درهم
اإلجمالي

ألف درهم
to %0 38% نســبة الخســارة االئتمانية المتوقعة   %45 to %0   %60  to  %0   %100  to  %9 

4,303,136473,4522,137,9156,525,15413,439,657اجمالــي القيمــة الدفترية المقدرة
2,411,308()513,858()55,885()392,037(الخســارة االئتمانيــة المتوقعــة عىل مدى الحياة ()3,373,088(

3,911,099417,5671,624,0574,113,84610,066,569صافي الذمــم المدينة التجارية

الحد األدنى 
لدفعات التأجير

الحالية  القيمة 
للحــد األدنى لدفعات التأجير

2022
ألف درهم

2021
ألف درهم

2022
ألف درهم

2021
ألف درهم

ذمــم بموجب عقود التأجيــر التمويلي
254,28847,302206,77234,937خالل سنة

625,879189,206494,624164,812من ســنتين إىل 5 سنوات
-700,476-782,939أكثر من 5 ســنوات

1,663,106236,5081,401,872199,749
--)36,759()261,234(يطــرح: إيرادات التمويل المســتقبلية

1,401,872199,7491,401,872199,749
50,796()68,158(مخصــص لذمــم التأجير غير القابلــة للتحصيل ()68,158()50,796 (

1,333,714148,9531,333,714148,953

21. مدينــون تجاريون وذمم مدينة أخرى )تتمة(
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ســيتم دفع حق االمتياز االتحادي للســنة المنتهية 31 ديســمبر 2022 مباشــرة بعد الموافقة عىل البيانات المالية الموحدة ولكن في موعد اقصاه 4 شــهور من الســنة 
المنتهيــة في 31 ديســمبر 2022.

تمثــل الدفعــات المقدمــة مــن حصــص الملكيــة غير المســيطرة دفعات مقدمة من قبل مســاهمي األقلية من شــركة اتصاالت باكســتان الدولية ذ.م.م مقابل اســتحواذ 
&e لحصتهــا فــي بــي تــي ســي ال والتــي تمثــل 26%، بعد خصم التســديدات. إن هذا المبلغ بدون فوائد وال يســدد خالل 12 شــهرا من تاريخ بيان المركــز المالي، وبالتالي 

تــم ادراج كامــل المبلــغ ضمــن المطلوبــات غيــر المتداولــة. إن القيمة العادلة للقــروض ال تعادل قيمتها المدرجــة كونها التخضع لفوائد. ولكون تواريخ الســداد 
متغيــرة، فإنــه ال يمكــن تحديد القيمة العادلة بشــكل معقول.

إن القــروض الخارجيــة بمبلــغ 4,644 مليــون درهــم )2021: 3,493 مليون درهم( مضمونــة بممتلكات واالالت ومعدات.

بتاريــخ 28 أبريــل 2014، دخلــت &e فــي اتفاقيــة قــرض متعــدد العمــالت بمبلــغ 3,15 مليار يورو )15,9 مليار درهم( مع عدد مــن البنوك المحلية والدوليــة بهدف توفير 
تمويــل الزم لألســتحواذ عــىل مــاروك تيليكــوم. وتشــتمل إتفاقيــة القرض عىل شــريحتين: الشــريحة A وهي عبارة عن قــرض معبري بمبلغ 2,1 مليــار يورو )10,6مليار درهم( 

لمدة إثنا عشــر شــهر وبســعر إقتراض 45 نقطة أســاس فوق اليورايبور )ســعر اإلقتراض الداخلي بين البنوك باليورو( لفترة الســتة أشــهر األوىل وبزيادة 15 نفطة 
أســاس عند بداية كل ثالثة شــهور تباعًا، أما الشــريحة B فهي عبارة عن قرض لمدة ثالث ســنوات بمبلغ 1,05 مليار يورو )5,3 مليار درهم( وبســعر 87 نقطة أســاس 

فــوق اليورايبــور. تــم ســداد كال من الشــريحتين فــي يونيو 2014 الحقًا ألصدار الســندات كما هو موضح أدناه.

بتاريــخ 22 مايــو 2014، اكملــت &e أدراج برنامجهــا ألصــدار الســندات المتوســطة األجــل بقيمة 7 مليــار دوالر أمريكي )25,7 مليار درهم( لدى الســوق المالي اإليرلندي 
ممــا يتيــح إلتصــاالت حريــة إصــدار ســندات تقليديــة بأيــة عملة أو مبلغ وذلك لغايــة 7 مليار دوالر أمريكي, وتم تصنيف برنامج الســندات من قبــل وكاالت التصنيف 

.+A فيتش ،-AA ســتاندردز آند بورز ،Aa3 اإلئتمانــي مووديــز

بتاريــخ 11 يونيــو 2014، أتمــت &e إصدارهــا األول مــن الســندات وفق برنامجها للســندات المتوســطة األجل, الســندات التي تم إصدارها مقومة بالــدوالر األمريكي واليورو 
وتتكون من أربعة شــرائح:

أ ( شــريحة لفترة 5 ســنوات بقيمة 500 مليون دوالر أمريكي، وبســعر كوبون 2,375% بالســنة.
ب ( شــريحة لفترة 7 ســنوات بقيمة 1,200 مليون يورو وبســعر كوبون 1,750% بالســنة.

ج ( شــريحة لفترة 10 ســنوات بقيمة 500 مليون دوالر أمريكي وبســعر كوبون 3,500% بالســنة.
د ( شــريحة لفترة 12 ســنة بقيمة 1,200 مليون يورو وبســعر كوبون 2,750% بالســنة.

التاريخ الفعلي لمدة الســندات هو 18 يونيو 2014، تم اســتخدام صافي متحصالت إصدار الســندات لســداد تســهيالت ســابقة بمبلغ 3,15 مليار يورو.

27. القروض
إن تفاصيــل القــروض البنكيــة واالخرى ل &e كما يلي:

25. دائنــون تجاريون وذمم دائنة أخرى

26. إلتزامات تعاقدية

2022
ألف درهم

2021
ألف درهم

متداولة 
5,770,7805,541,492حــق االمتياز االتحادي

تجاريون  6,532,6556,036,526دائنون 
3,487,1963,045,623مبالــغ مســتحقة إلدارات االتصاالت األخرى

8,645,6158,110,678مصروفات مســتحقة
1,715,6821,876,610ضرائب مســتحقة أخرى

354,993355,462دفعــات مقدمة من عمالء
المؤجلة 189,218304,418اإليرادات 

2,108,5221,694,989أمــوال دائنــة و مبالغ مســتحقة الدفع للعمالء
1,779,2941,736,106ذمم دائنة أخرى
30,583,95528,701,904في 31 ديسمبر 

متداولة  غير 
1,247,2401,365,500ذمــم دائنة أخرى و مصروفات مســتحقة

1,247,2401,365,500في 31 ديسمبر 

2022
ألف درهم

2021
ألف درهم

متداولة
2,788,3952,894,341إيرادات مؤجلة

203,326122,415حــق جوهري/ والء العمالء
2,991,7213,016,756

متداولة غير 
97,85542,426إيرادات مؤجلة

97,85542,426

القيمة المدرجةالقيمة العادلة

2022
ألف درهم

2021
ألف درهم

2022
ألف درهم

2021
ألف درهم

بنكية قروض 
4,973,7564,703,5355,307,3574,703,535قــروض بنكية قصيرة االجل

البنكية 28,218,2298,254,81631,341,7249,258,377القروض 
قروض أخرى

9,498,21311,706,74110,374,19910,898,562سندات
موردين 224,553248,785297,414323,994تمويل 

71,4545,13091,2395,541أخرى
33,487,99224,919,00747,411,93325,190,009

542,276542,276دفعــات مقدمــة من حقوق الملكية غير المســيطرة
القروض 47,954,20925,732,285مجموع 

23,744,5666,556,178مســتحقة الدفع خالل 12 شــهر
24,209,64319,176,107مســتحقة الدفع بعد 12 شــهر
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فــي مايــو 2015، أصــدرت &e ســندات إضافيــة بمبلغ 400 مليون دوالر امريكي تحت شــريحة الدوالر الحالية لفترة 5 ســنوات.

خالل عام 2019 قامت &e بســداد كامل الســندات بقيمة 900 مليون دوالر أمريكي حســب تاريخ اســتحقاقها.

في مايو 2021، أصدرت &e ســندات مدتها 7 و 12 عاًما بموجب برنامج الســندات متوســطة األجل الذي تم إنشــاؤه بقيمة 10 مليار دوالر أمريكي. إن قيمة الســندات 
المصدرة هي 500 مليون يورو لكل منها بعائد ســنوي 0.375% و 0.875% عىل التوالي. تم اســتخدام العائدات الصافية من إصدار الســندات لســداد شــريحة 7 ســنوات 

الحاليــة البالغــة 1.2 مليــار يورو والتي اســتحقت في يونيو 2021.

كما في 31 ديســمبر 2022 تم تقســيم الســندات وفق برنامج الســندات المتوســطة األجل حســب العملة 0,5 مليار دوالر أمريكي )1,84 مليار درهم( و 2,2 مليار يورو )8.6 
مليــار درهم( كما يلي:

القيمة 
األسمية 

القيمة 
العادلة

القيمة 
المدرجة

2022
ألف درهم

2022
ألف درهم

2022
ألف درهم

السندات
1,836,2501,802,7571,830,760شــريحة بقيمة 500 مليون دوالر أمريكي، وبســعر 3,500% في الســنة مســتحقة في 2024

ســندات متعلقة بتحوطات صافي االســتثمار
1,959,5031,654,5841,950,381شــريحة بقيمة 500 مليون يورو، وبســعر 0,375% في الســنة مســتحقة في 2028
1,959,5031,447,6411,926,196شــريحة بقيمة 500 مليون يورو، وبســعر 0,875% في الســنة مســتحقة في 2033
4,702,8064,593,2314,666,862شــريحة بقيمة 1.200 مليون يورو، وبســعر 2.750% في الســنة مســتحقة في 2026

10,458,0629,498,21310,374,199في 31 ديســمبر 2022
-مســتحقة الدفع خالل 12 شــهر

10,374,199مســتحقة الدفع بعد 12 شــهر

القيمة 
األسمية 

القيمة 
العادلة

القيمة 
المدرجة

2021
ألف درهم

2021
ألف درهم

2021
ألف درهم

السندات
1,837,0001,946,1681,828,068شــريحة بقيمة 500 مليون دوالر أمريكي، وبســعر 3,500% في الســنة مســتحقة في 2024

ســندات متعلقة بتحوطات صافي االســتثمار
2,197,2602,094,9042,072,095شــريحة بقيمة 500 مليون يورو، وبســعر 0,375% في الســنة مســتحقة في 2028
2,197,2602,077,7362,044,932شــريحة بقيمة 500 مليون يورو، وبســعر 0,875% في الســنة مســتحقة في 2033
5,263,6805,587,9334,953,467شــريحة بقيمة 1.200 مليون يورو، وبســعر 2.750% في الســنة مســتحقة في 2026

11,495,20011,706,74110,898,562في 31 ديســمبر 2022
-مســتحقة الدفع خالل 12 شــهر

10,898,562مســتحقة الدفع بعد 12 شــهر

إن الشــروط واألحــكام لقــروض &e البنكية والقروض االخــرى هي كما يلي:

سنة 
العملةاإلستحقاق

معدل 
الفائدة اإلسمي

القيمة المدرجة
2022

ألف درهم
2021

ألف درهم
قروض بفوائد متغيرة

-16,148,070معدل التمويل اآلمن لليلة واحدة زائد 0.35%دوالر أمريكي2023قروض بنكية غير مضمونة
-5,465,808معدل سعر الفائدة السائدة في االمارات 3 أشهر زائد 0,45%درهم اماراتي2025قروض بنكية غير مضمونة

659,309881,200معدل سعر الفائدة السائدة في لندن 3 أشهر زائد 1,7% إىل 2,05%دوالر أمريكي2023-2026قروض بنكية مضمونة
369,099175,606معدل إقراض الممر ناقص 0,15% إىل 0,5%جنية مصري2023قروض بنكية غير مضمونة
2,658,2372,657,925معدل سعر الفائدة السائدة في لندن 3 أشهر زائد 0.9%دوالر أمريكي2023-2024قروض بنكية غير مضمونة

6,43297,414323,994% إىل 9,34%روبية باكستانية2023تمويل موردين غير مضمونة
قروض بنكية قصيرة األجل غير 

442,088-معدل متوسط الممر جنية مصري2022مضمونة

-80,772معدل سعر الفائدة السائدة في كراتشي زائد 0,05% إىل 0,15%.روبية باكستانية2023قروض بنكية مضمونة
قروض بنكية قصيرة األجل 

438,897136,437معدل سعر الفائدة السائدة في كراتشي 3 شهور زائد )0,1% إىل 0,85%(روبية باكستانية2023مضمونة

-255,886معدل إقراض الممر زائد 0,15% إىل 0,5%جنية مصري2023-2027قروض بنكية غير مضمونة
1,994,0781,990,944معدل سعر الفائدة السائدة في االمارات زائد 0.55%درهم اماراتي2023-2024قروض بنكية غير مضمونة

معدل سعر الفائدة السائدة في كراتشي ناقص 0,1% ومعدل سعر روبية باكستانية2023-2024قروض بنكية مضمونة
-39,399الفائدة السائدة في كراتشي 1 شهر ناقص %1

53,83764,267معدل سعر الفائدة السائدة في كراتشي 6 شهور زائد 0,65% إىل 3.5%روبية باكستانية2023-2027قروض بنكية مضمونة
-329,513معدل سعر الفائدة السائدة في كراتشي 1 شهر زائد 0.85%روبية باكستانية2023-2024قروض بنكية مضمونة
1,047,469698,242معدل سعر الفائدة السائدة في كراتشي 3 شهور زائد 0.15% إىل 0.75%روبية باكستانية2023-2029قروض بنكية مضمونة

22,58943,748معدل سعر الفائدة السائدة في كراتشي 6 شهور زائد -1% إىل +3,5% روبية باكستانية2024-2025قروض بنكية غير مضمونة
قــروض بفوائد ثابتة

قــروض بنكية قصيرة األجل 
مضمونة 3.163,109,1703,469,679% إىل 3.5%درهم مغربي2023غير 

5,2538,09073,862%فرنــك غرب افريقي2023قــروض بنكية مضمونة
قــروض بنكية قصيرة األجل 

5,5118,55646,234% - 6,5%فرنــك غرب افريقي2023مضمونة

قــروض بنكية قصيرة األجل 
6,6560,05035,043% روبية باكســتانية2023مضمونة

قــروض بنكية قصيرة األجل 
مضمونة 6650,929377,800% إىل 8.5%فرنــك غرب افريقي2023غير 

6327,177504,321% إىل 7.25%فرنــك غرب افريقي2028 فصاعــداقروض بنكيــة غير مضمونة
5,5680,346665,462% إىل 8%فرنــك غرب افريقي2023-2030قــروض بنكية مضمونة

0814,877733,985% إىل 7%فرنــك غرب افريقي2023-2027قروض بنكيــة غير مضمونة
0,951,081,353861,193% - 16.9%روبية باكســتانية2023-2027قــروض بنكية مضمونة

قروض أخرى
دفعــة مقدمة من حقوق 

542,276542,276بدون فائدةدوالر أمريكيال ينطبــقالملكية غير المســيطرة

3.51,830,7611,828,068%دوالر أمريكي2024ســندات غير مضمونة
2.84,666,8624,953,467%يورو2026ســندات غير مضمونة
0,3751,950,3812,072,095%يورو2028ســندات غير مضمونة
0,8751,926,1962,044,932%يورو2033ســندات غير مضمونة

ةاخرى د 296,808109,417متعددةمتعددةمتعد
القروض 47,954,20925,732,285اجمالي 

27. القروض )تتمة(
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أ ( سعر الفائدة
إن متوســط ســعر الفائــدة المرجــح المدفوعة عىل القــروض البنكية والقروض األخرى خالل الســنة مبين ادناه:

ب ( التسهيالت المتوفرة
بتاريــخ 31 ديســمبر2022، كان لــدى &e مبلــغ 26.568 مليــون درهــم )2021: 1,975 مليــون درهم( يمثل تســهيالت قروض ملتزم بها غير مســحوبة تم الوفاء بجميع شــروط 

منحها المســبقة.

ج ( تســوية االلتزامات الناشــئة من األنشطة التمويلية
يوضــح الجــدول أدنــاه تفاصيــل التغيــرات فــي مطلوبات &e الناشــئة عن أنشــطة التمويل، بما فــي ذلك التغيرات النقديــة وغير النقدية. إن المطلوبــات الناتجة عن 

أنشــطة التمويــل هــي تلــك التــي يتــم تصنيــف التدفقــات النقدية لها أو التدفقــات النقدية المســتقبلية في بيان التدفقــات النقدية الموحد ل &e من أنشــطة التمويل.

28. معامالت تحوطات صافي االســتثمار و مشــتقات مالية
في الســنوات الســابقة، تم إصدار ســندات اليورو )راجع إيضاح 27( و مبادالت أســعار الفائدة كمعامالت تحوطات صافي االســتثمار و تحوطات التدفق النقدي 

بالترتيــب. يتــم اإلفصــاح عــن الجــزء الفعال مــن أداة التحوط في قائمة الدخل الشــامل االخر كما يلي:

القيمــة العادلــة للســندات المصنفــة كتحوطات كما هــو موضح في ايضاح 27.

خــالل الســنة حصلــت &e عــىل نقــد بقيمة 1.9 مليون درهم )2021: 3,4 مليون درهم( بتاريخ اســتحقاق المشــتقات.

29. الذمم الدائنة المتعلقة باالســتثمارات والرخص

إن كافــة المبالــغ الدائنــة عنــد االســتحواذ هــي مطلوبــات ماليــة مقاســة بالتكلفــة المطفــأة ومعظمهــا مصنفــة إمــا بالــدوالر األميركــي أو الدرهم اإلماراتي أو 
الروبيــة الباكســتانية.

30. التزامات اإليجار

أ ( المجموعه بصفتها مســتأجر
تفاصيــل التزامات عقود االيجــار مبينة كاالتي:

20222021
بنكية 3%4%قروض 
2%4%قروض أخرى

20222021

القروض
ألف درهم

التزامات عقود 
االيجار

ألف درهم
القروض

ألف درهم

التزامات عقود 
االيجار 

ألف درهم
1 يناير  25,732,2852,654,05026,701,0202,784,878في 

661,847-1,777,247-إضافات
-10,639,273-30,439,982عائدات

6,646,006(المدفــوع خالل العام ()707,205()10,214,403()714,931 (
--102,1392,323االســتحواذ عىل شركة تابعة

1,674,191(فروقات صرف ()581,205()1,393,605()77,744(
47,954,2093,145,21025,732,2852,654,050كما في 31 ديســمبر

الدفترية القيمة 

2022
ألف درهم

 2021
ألف درهم

التدفقــات النقدية التعاقدية غيــر المخصومة
693,973594,840خالل سنة واحدة

1,919,2231,756,965من 2 إىل 5 ســنوات
1,879,8242,012,210بعد 5 سنوات

4,493,0204,364,015إجمالــي التزامات اإليجار غيــر المخصومة
التزامــات اإليجــار المدرجة في بيان المركــز المالي الموحد

542,233544,777مســتحقة خالل 12 شهرًا
2,602,9772,109,273مســتحقة بعد 12 شهرًا

المتداولة
ألف درهم

غير المتداولة
ألف درهم

اإلجمالي
ألف درهم

في 31 ديســمبر 2022
االستثمارات

11,022-11,022اتالنتيــك تليكوم اس. ايه
77,08977,089-هيلب أي جي

التراخيص
4,7604,760-جريــن بيريجريــن القابضة المحدودة

2,664220,401223,065مجموعة بي تي ســي ال
13,686302,250315,936

في 31 ديســمبر 2021
االستثمارات

11,022-11,022اتالنتيــك تليكوم اس. ايه
75,09675,096-هيلب أي جي

التراخيص
100,250437,849538,099مجموعة بي تي ســي ال

111,272512,945624,217

الجزء الفعال المعترف به مباشــرة في قائمة الدخل / )الخســارة( الشــامل االخر
2022

ألف درهم
2021

ألف درهم
545,895782,797 الدخل / )الخســارة( الشــامل االخر عىل تحوطات صافي االســتثمار

209,11097,490 الدخــل / )الخســارة( الشــاملة االخرى عىل تحوطــات التدفقات النقدي
755,005880,287الجزء الفعال المعترف به مباشــرة في دخل / )الخســارة( الشــاملة االخرى 

القيمــة العادلة للمشــتقات المالية
47,0479,024القيمــة العادلة للعقــود والخيارات االجله

)44,513(164,530القيمــة العادلة لمقايضة مشــتقات
211,577)35,489(

تــم تصنيــف هذه المشــتقات المالية فــي بيان المركز المالــي الموحد كما يلي:
المتداولة -3,357الموجودات 

208,2205,171الموجــودات غير المتداولة
40,660-المطلوبــات المتداولة

--المطلوبــات غير المتداولة
المبالغ )35,489(211,577صافي 

27. القروض )تتمة(
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إن سياســة &e هــي أن تقــوم بتأجيــر بعــض اآلالت والمعــدات بموجــب عقــود تأجير تمويلية. خالل الســنة المنتهية في 31 ديســمبر 2022، بلغ متوســط معدل االقتراض 
الفّعــال 2,27% إىل 17,22% )2021: 2,51% إىل 18,33%(. إن القيمــة العادلــة اللتزامــات عقــود االيجار &e تســاوي تقريبــًا قيمها المدرجة.

القيم المعترف فيها في بيان الربح أو الخســارة 

القيــم المعترف فيها في بيــان التدفقات النقدية الموّحد

تتعلــق التزامــات تقاعــد الموجــودات ببعــض موجــودات المحتفــظ بها لدى بعض الشــركات الخارجيــة التابعة ل &e والتي تحتاج إىل إصالحهــا في وقت الحق بما 
يتوافــق تقريبــا مــع تاريــخ انتهــاء العمر االقتصــادي لألصول. ال يتوقع ان يتم تعويض أي مــن هذه المبالغ.

تتضمــن المخصصــات »األخــرى« بعــض الضرائــب وغيرهــا من البنــود التنظيمية متضمنــة مخصصات متعلقة ببعض الشــركات الخارجيــة التابعة ل &e. لم يتم 
اإلفصــاح عــن المعلومــات المطلوبــة فــي البيانــات الماليــة الموحدة عادة من المعيار المحاســبي الدولي رقــم 37، المخصصات, االلتزامــات المحتملة و األصول 

المحتملة بســبب الحساســية التجاريــة لهذه المعامالت.

كمــا و تتضمــن المخصصــات »األخــرى« رصيــد دائــن للحكومــة الباكســتانية البالغ 2,937 مليون درهم. حيث ان الرصيــد المتبقي المســتحق الدفع يخضع إىل 
 e& اســتكمال شــروط معينــة فــي اتفاقيــة شــراء األســهم المتعلقــة بتحويــل بعض االصول المعينة لبي تي ســي ال. في عام 2019 وبعد االخذ بعيــن االعتبار حقوق

التعاقديــة قامــت &e بتقييــم أفضــل تقديــر لهــا لهــذا الرصيــد الدائن و قامــت بعكس 1,469 مليون درهم في قائمة الربح و الخســارة و حافظت عــىل مخصص بقيمة 
1,468 مليــون درهــم. يبقى التقدير ســاري المفعول حتى 31 ديســمبر 2022.

32. مخصص مكافــاة نهاية الخدمة للموظفين
االلتزامــات المعتــرف بهــا فــي بيان المركز المالي الموحــد هي كما يلي:

الحــركات فــي االلتزامــات المحــددة للمكافات للخطــط الممولة وغير الممولــة هي كما يلي:

31. المخصصات

2022
ألف درهم

2021
ألف درهم

274,404249,099الفائدة عــىل التزامات اإليجار
6,693782المصاريــف الناتجــة عن عقــود اإليجار قصيرة األمد

2022
ألف درهم

2021
ألف درهم

الممولة  الخطط 
2,243,5002,756,820القيمــة الحاليــة لاللتزامات المحــددة للمكافات

2,241,024(ناقصــا: القيمــة العادلة الصول الخطة ()2,749,724(
2,4767,096

الخطــط غير الممولة
1,276,9381,327,733القيمــة الحاليــة لاللتزامات المحــددة للمكافات واســتحقاقات الموظفين االخرى.

1,279,4141,334,829المجموع
113,280110,946متضمنة فــي التزامات متداولة

1,166,1341,223,883متضمنــة في التزامــات غير متداولة

2022
ألف درهم

2021
ألف درهم

4,084,5534,218,984كمــا في 1 يناير 
-12,131االســتحواذ عىل شــركة تابعة )إيضاح 41(

115,56490,652تكلفــة الخدمات الحالية
الفائدة 293,146323,158تكلفة 

20,266()الربــح( / الخســارة االكتواري الناتج مــن تغيرات في اإلفتراضات (25,844
القياس 38,61144,973اعادة 

290,990()268,198(المكافــات المدفوعة (
الصرف 735,103(فروقات  ()328,068 (

3,520,4384,084,553كما في 31 ديســمبر 

2022
ألف درهم

2021
ألف درهم

707,205714,931صافــي النقد المســتخدم فــي التزامات عقود اإليجار

التزامات 
التخلص من 

الموجودات
ألف درهم

أخرى
ألف درهم

اإلجمالي
ألف درهم

257,6374,740,1814,997,818فــي 1 يناير 2021
39,124527,680566,804مخصصات إضافية خالل الســنة

المخصص 490,909()536(استخدام  ()491,445(
مخصص )368,232()368,232(-تحرير 

18,192(8,385تخفيض الخصومات وتســويات أخرى ()9,807 (
الصرف 47,520(25فروقات  ()47,495(

304,6354,343,0084,647,643في 31 ديســمبر 2021
4,270,0824,270,082-متضمنة فــي التزامات متداولة

304,63572,926377,561متضمنــة في التزامــات غير متداولة
304,6354,343,0084,647,643فــي 1 يناير 2022

8,5191,368,7821,377,301مخصصات إضافية خالل الســنة
مخصص )416,958()415,935()1,023(إستخدام 

مخصص )51,934()51,934(-تحرير 
9,6684,49914,167تخفيــض الخصومات 
151,029()8,836(فــروق صرف العمالت ()159,865(
312,9635,097,3915,410,354في 31 ديســمبر 2022

5,028,6775,028,677-متضمنة فــي التزامات متداولة
312,96368,714381,677متضمنــة في التزامــات غير متداولة

312,9635,097,3915,410,354في 31 ديســمبر 2022

30. التزامات اإليجار )تتمة(
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الحساسيةالتحــركات فــي القيمــة العادلة الصول الخطــة هي كما يلي: تحليل 
يعتبــر حســاب االلتزامــات المحــددة للمكافــآت حساســٌا لالفتراضــات اإلكتواريــة الهامة المحددة أعاله. يلخص الجــدول أدناه كيف أن االلتزامات المحــددة للمكافآت في 

نهايــة فتــرة التقريــر قــد زادت / )انخفضت( نتيجــة للتغيير في االفتراضــات المتعلقة بها:

مــن خــالل خطــط المعاشــات التعاقديــة المحــددة، تتعرض &e إىل عدد من المخاطر االكتوارية واالســتثمارية، يشــمل أهمها، مخاطر أســعار الفائدة، مخاطر ســوق 
العقــارات, مخاطــر طــول أعمــار المشــتركين في خطة المعاشــات التقاعدية, مخاطر االنســحاب ومخاطر الرواتــب لجميع الخطط.

خــالل الســنة الماليــة القادمــة، مــن المتوقــع ان يبلــغ الحد األدنى للمســاهمة التي ســتدفعها &e مبلغ 54 مليــون درهم. والذي يمثل المبلغ الــذي يتوقع أن يزيد 
التزامــات &e. مبلــغ إعــادة القيــاس، الذي ســيتم االعتراف به في الســنة التالية وســيتم تحديده فــي التقييم التالي.

أدوات الديــن تتكــون مــن ســندات من قبل الحكومة الباكســتانية و مصنفة )-B(، حســب تصنيف )مؤسســة فيتــش للتصنيف(.

تــم االعتــراف بمبلــغ142 مليــون درهــم )2021: 124 مليــون درهــم( كإجمالي مصروفات معترف بهــا في بيان الربح او الخســارة والمتعلقة بخطة المســاهمات المحددة 
بمعــدالت قواعد الخطط.

33. رأس المال

فــي 21 مــارس 2018، وافقــت الجمعيــة العموميــة الســنوية لـ »اتصاالت« عىل إعادة شــراء أســهمها للشــركة بحد أقصى 5% من رأس المــال المدفوع، لغرض إلغاء أو 
إعــادة بيــع هــذه األســهم، بعــد الحصــول عــىل موافقة الســلطات المختصة. حصلت الشــركة عىل موافقة هيئة األوراق المالية والســلع بتاريخ 24 ســبتمبر 2018 و الحقا 

تم تمديده في 13 اكتوبر 2019 إلعادة شــراء 5% من األســهم المكتتب بها والتي بلغت 434.837.700 ســهم.

بتاريــخ 22 فبرايــر 2021، اقتــرح مجلــس اإلدارة الغــاء برنامــج إعادة شــراء األســهم و اقترح بدال عنه توزيع أربــاح إضافية لمرة واحدة بقيمة 0,40 درهم للســهم الواحد. 
كالهمــا تمــت الموافقــة عليهمــا فــي اجتماع الجمعية العمومية الســنوي التصــاالت الذي عقد في 17 مارس 2021.

القيمــة المعتــرف بهــا في بيان الربح او الخســارة هي كما يلي:

تشــمل اصول الخطة للخطــط الممولة االتي:

االفتراضــات الهامــة المتعلقــة بالخطط الرئيســية هي كما يلي:

2022
ألف درهم

2021
ألف درهم

2,749,7242,921,615كمــا في 1 يناير 
الفائدة 227,531256,819دخل 

43,1539,958عائــدات اصــول الخطة غيــر متضمنة المبالغ الموجــودة في دخل الفائدة
21,72318,494المســاهمات المستلمة

)194,842()177,705(المكافــات المدفوعة
623,402( فروقات الصرف ()262,320 (

2,241,0242,749,724كما في 31 ديســمبر 

2022
ألف درهم

2021
ألف درهم

115,56490,652تكلفــة الخدمة الحالية
65,61566,339صافــي تكلفة الفائدة 

181,179156,991

2022
ألف درهم

2021
ألف درهم

به: المصرح 
10,00010,000,00010,000,000 مليــون ســهم عــادي )2021: 10,000 مليون( قيمــة كل منها درهم واحد 

المصــدر والمدفوع بالكامل: 
8,696.88,696,7548,696,754 مليــون ســهم عادي )2021: 8,696.8( قيمــة كل منها درهم واحد

2022
ألف درهم

2021
ألف درهم

1,231,4132,005,284ادوات الديــن -غير مدرجة
682,075394,844النقــد ومرادفات النقد

عقارية 200,783258,328استثمارات 
ثابتة 155148اصول 
149,223120,375اصول اخرى

االلتزامات )29,255()22,625(ناقصًا: 
2,241,0242,749,724

2022
ألف درهم

2021
ألف درهم

الخصم 2% إىل 12,5%4,1% إىل 12,5%معدل 
1% إىل 11,25%1% إىل 10,25%معدل نمو النســبة الســنوية للرواتب

5 ســنة إىل 23 سنة5 ســنة إىل 20 سنةمتوســط فترة االلتزام

معدل الســحب المتوقع
1(  عاليــة; معدل الخدمة 

القائمة
2( بنــاء عىل الخبرة

1(  عاليــة; معدل الخدمة 
القائمة

2( بنــاء عىل الخبرة
الوفيات 0.33%0.33%معدل 

انخفاض في معدل 
االفتراض بنسبة %0.5

زيادة في معدل 
االفتراض بنسبة %0.5

2022
ألف درهم

2021
ألف درهم

2022
ألف درهم

2021
ألف درهم

الخصم 656,201(703,083668,518معدل  ()621,093(
578,750(معدل زيادة النســبة الســنوية للرواتب ()514,142 (612,857577,501

32. مخصــص مكافاة نهايــة الخدمة للموظفين )تتمة(



شــركة مجموعة اإلمارات لالتصاالت ش.م.ع

إيضاحات حــول البيانات المالية الموحدة 
للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2022

نظرة عامـــة l المراجعة االستراتيجية l المراجعة التشغيلية l الحوكمة l البيـانـــات المـاليـــة المـوحـدة  التقـريـر السنــوي 2022

75

34. احتياطيات
التحــركات في االحتياطيــات هي كما يلي:

التحــركات فــي كل نوع من االحتياطيــات هي كما يلي:

أ ( احتياطــي التطوير واحتياطي اســتبدال األصول واالحتياطي العام
هــذه االحتياطيــات جميعهــا قابلــة للتوزيــع. وتتكــون مــن مبالــغ محولة من أربــاح غير موزعة بناء علي رغبة &e لالحتفاظ بها الســتخدامها في أنشــطة مســتقبلية بما 

في ذلك إصدار أســهم منحة.

ب ( احتياطي قانوني
بموجــب القانــون االتحــادي لدولــة اإلمــارات العربيــة المتحدة رقم )32( لســنة 2021 وعقود تأســيس بعض الشــركات التابعة ل &e، يتم تحويل 10% من األرباح الســنوية 

لهــذه الشــركات إىل احتياطــي قانونــي غيــر قابــل للتوزيــع، وعليه تم إظهار حصة الشــركات من المخصص في بيــان التغيرات في حقوق المســاهمين الموحد.

ج( احتياطــي ترجمة عملة أجنبية
يــدرج اجمالــي فروقــات ترجمــة عمــالت أجنبية الناتجة مــن العمليات الخارجيــة ضمن احتياطي ترجمــة عملة أجنبية.

د( احتياطي إعادة تقييم االســتثمارات
يمثــل احتياطــي إعــادة تقييــم االســتثمارات المكاســب و الخســائر المتراكمــة عن إعادة تقييم االســتثمارات في أدوات حقــوق الملكية المصنفــة بالقيمة العادلة من 

خالل الدخل الشــامل االخر، صافي من المكاســب و الخســائر المحولة إىل األرباح المرحلة عند االســتبعاد.

35. األدوات المالية
تــم االفصــاح فــي االيضــاح رقــم 3 عن تفاصيل السياســات المحاســبية الهامة واالســاليب التي تم تطبيقها ) بما في ذلك معايير االعتراف، أســاس القياس وأســاس 

االعتــراف بااليــرادات والمصاريــف( لكافة بنود الموجــودات والمطلوبات المالية.

إدارة رأس المال
إن هيــكل رأس مــال &e هو كما يلي:

يتكــون الهيــكل الرأســمالي ل &e مــن ســندات وقــروض بنكيــة وقروض اخرى والتزامات االيجــار التمويلي، النقد واألرصدة لــدى البنوك ومجموع حقــوق الملكية التي 
تتكــون مــن رأس المال واالحتياطيــات واألرباح المرحلة.

تقــوم &e بمراقبــة الموازنــة بيــن حقــوق الملكيــة وتكلفــة التمويل وتقــرر الحدود الداخلية لنســبة مبلغ االقتراض إىل الدخل. يجــري تقييم الحدود ومراجعتها حســبما 
يكــون مناســبا عــىل أســاس اعتبــارات مختلفــة بمــا في ذلك متطلبــات التمويل المتوقعة ل &e والمتوســط المرجح لتكلفــة التمويل. إن الهدف الرئيســي هو تحقيق 

أكبــر عائــد للمســاهمين ومنافــع اصحــاب المصالــح االخرى واالحتفاظ بهيكل رأســمال مثالي من أجل تقليــل تكلفة راس المال.

2022
ألف درهم

2021
ألف درهم

28,598,18828,400,580الرصيــد في 1 يناير 
71,938)8,399,796(مجموع الربح الشــامل للسنة

42,100124,406محول مــن االرباح المرحلة
1,264)368(حركات أخرى

20,240,12428,598,188كما في 31 ديســمبر

2022
ألف درهم

2021
ألف درهم

بنكية 36,649,081(قروض  ()13,961,912 (
)10,898,562()10,374,199(سندات

871,811()930,929(قروض أخرى (
إيجار  3,145,210(التزامات  ()2,654,050 (

32,839,48228,575,372نقــد وأرصدة لدى البنوك
189,037)18,259,937(صافي االموال

49,999,10057,563,822مجموع حقــوق الملكية

2022
ألف درهم

2021
ألف درهم

احتياطــي ترجمــة عملة أجنبية
7,094,381(كمــا في 1 يناير  ()7,052,939(

3,450,702(فروقــات صــرف عمالت أجنبيــة ناتجة عن تحويــل العمليات األجنبية ()625,967(
)198,272(-االســتحواذ عىل حصص غير مســيطرة من دون تغيير في الســيطرة

545,895782,797الربــح / )الخســارة( مــن أدوات التحوط المحــددة لتحوطات صافي موجــودات العمليات األجنبية
)7,094,381()9,999,188(كما في 31 ديســمبر

احتياطــي إعادة تقييم االســتثمارات
38,414 44,079كمــا في 1 يناير 

4,401)5,736,557()الخســارة( / الربح من اعــادة التقييم
1,264)368(حركات أخرى

45,002(المحــول مــن احتياطي تقييم اســتثمارات إىل األرباح المرحلة (-
44,079)5,737,848(كما في 31 ديســمبر

تطوير 7,850,000احتياطي   7,850,000
احتياطــي تغطيــة التدفقات النقدية

51,409(كمــا في 1 يناير  ()160,388(
241,568108,979ربح / )خســارة( إعادة التقييم

)51,409(190,159كما في 31 ديســمبر
8,281,600احتياطي اســتبدال أصول  8,281,600

قانوني احتياطي 
5,349,138 5,473,544كمــا في 1 يناير 

87,102محول مــن االرباح المرحلة  124,406
5,473,544 5,560,646كما في 31 ديســمبر

عام 14,094,756 14,094,756احتياطي 
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2022
ألف درهم

المالية  الموجودات 
موجــودات ماليــة بالتكلفة المطفأة:

112,319مســتحق من جهات ذات عالقة
1,333,714ذمــم التأجيــر التمويلي المدينة

14,220,012مدينــون تجاريــون وذمــم مدينة أخرى باســتثناء مصروفات مدفوعــة مقدما للموردين
32,839,482النقــد و أرصدة البنوك

3,069,252اســتثمارات بالتكلفة المطفأة
51,574,779

12,966,377موجــودات ماليــة بالقيمــة العادلة من خالل الدخل الشــامل اآلخر
2,087,018القيمــة العادلة من خالل الربح او الخســارة

66,628,174
المطلوبــات المالية

مطلوبــات مالية أخــرى محتفظ بهــا بالتكلفة المطفأة:
31,286,984دائنــون تجاريــون وذمــم دائنة أخرى باســتثناء اإليرادات المؤجلة ودفعــات مقدمة من العمالء

47,954,209قروض
315,936ذمــم دائنة متعلقة باســتثمارات ورخص 

3,145,210التزامــات بموجب عقود إيجار
82,702,339

تصنيف األدوات المالية
تتكــون الموجــودات والمطلوبــات المالية ل &e من اآلتي:

تتكــون الموجــودات والمطلوبــات المالية ل &e من اآلتي:

أهــداف إدارة المخاطر المالية
تتــوىل إدارة الماليــة ل &e المســؤولية العامــة عــن مراقبــة األســواق الماليــة والمحلية والدولية وإدارة المخاطــر المالية ذات الصلــة بعمليات &e. إن أية قرارات هامة 

تتعلق بالقيام بأي اســتثمار أو اقتراض أية أموال أو شــراء أدوات مالية مشــتقة تعتمد من قبل مجلس اإلدارة او الســلطة المناســبة ل &e أو الشــركة التابعة. 
تشــمل مخاطر &e مخاطر الســوق ومخاطر االئتمان ومخاطر الســيولة.

تاخــذ &e بعيــن االعتبــار مجموعــة مــن العوامــل عنــد تحديــد هيكل رأس المال الخاص بها، بهدف ضمان اســتدامة األعمــال وتحقيق أعىل قيمة للمســاهمين. تراقب 
&e تكلفــة التمويــل بهــدف تحســين هيــكل رأس المــال. ولتتمكــن مــن عمل ذلك، تقوم &e بمراقبة األســواق المالية والتحديثــات المنهجية لمعيــار الصناعة بهدف 
احتســاب المتوســط المرجــح لتكلفــة رأس المــال. كمــا تراقب أيضا نســبة الديون الماليــة الصافية بهدف الحصول والحفــاظ عىل التصنيف االئتمانــي المطلوب عىل 

المــدى المتوســط، والتــي تمكــن &e مــن مطابقــة التدفقــات النقديــة المحتملة الناتجة مع االســتخدامات البديلة التــي يمكن أن تظهر طوال الوقت. ويتــم تنقيح هذه 
المبــادئ العامــة مــن اعتبــارات أخــرى وتطبيــق متغيــرات محددة، كمخاطر الدولة بالمعنى الشــامل أو التقلــب في توليد التدفقــات النقدية اوالقواعد الضريبيــة المطبقة 

.e& عنــد تحديــد الهيكل المالي ل

أ( مخاطر السوق
إن أنشــطة &e تعرضها بشــكل رئيســي لمخاطر مالية تنشــأ عن التغييرات في أســعار العمالت األجنبية وأســعار الفائدة ومخاطر األســعار عىل االســتثمارات في حقوق 

الملكيــة. مــن وقــت آلخــر، تســتخدم &e األدوات الماليــة المشــتقة لتغطيــة تعرضهــا لمخاطر العمالت.لم يطرأ أى تغيير خالل الســنة عىل تعرضات مخاطر الســوق ل 
&e أو فــي الطريقــة التــي تدير بها &e وتقيــس هذه المخاطر.

مخاطــر العمالت األجنبية 
يعتبــر درهــم االمــارات العربيــة المتحــدة )»«درهــم««( هو عملة العرض و العملة الوظيفية للشــركة. تنشــأ مخاطر العملــة األجنبية من معامــالت بعمالت أجنبية 

وصافي اســتثمارات فــي عمليات خارجية.

2021
ألف درهم

المالية  الموجودات 
قــروض و مدينــون محتفظ بهــا بالتكلفة المطفأة:

82,026مســتحق من جهات ذات عالقة
148,953ذمــم التأجيــر التمويلي المدينة

13,171,422مدينــون تجاريــون وذمــم مدينة أخرى باســتثناء مصروفات مدفوعــة مقدما للموردين
28,575,372النقــد و أرصدة البنوك

2,862,151اســتثمارات بالتكلفة المطفأة
44,839,924

197,414موجــودات ماليــة بالقيمــة العادلة من خالل الدخل الشــامل اآلخر
971,837القيمــة العادلة من خالل الربح او الخســارة

46,009,175
المطلوبــات المالية

مطلوبــات مالية أخــرى محتفظ بهــا بالتكلفة المطفأة:
29,407,524دائنــون تجاريــون وذمــم دائنة أخرى باســتثناء اإليرادات المؤجلة ودفعــات مقدمة من العمالء

25,732,285قروض 
624,217ذمــم دائنة متعلقة باســتثمارات ورخص 

2,654,050التزامــات بموجب عقود إيجار
4,733مســتحق إىل جهات ذات عالقة

40,660األدوات المالية المشــتقة
58,463,469

35. األدوات المالية )تتمة(
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تتعــرض &e لمخاطــر محــدودة فيمــا يتعلــق بتعامالتهــا وتعرضهــا لمخاطر أســعار العمالت وذلــك لكونها تبرم العقود بعمــالت بخالف العملة الوظيفية للشــركة 
المعنيــة )بشــكل اساســي الــدوالر االمريكــي واليــورو(. كما تبرم شــركات &e عقود بالعمالت الوظيفية تشــمل هذه العمــالت، الجنيه المصري، الروبية الباكســتانية، 

األفغانــي والدرهــم المغربــي. تبــرم اتصــاالت اإلمــارات العربيــة المتحدة عقود بالــدوالر االمريكي وهي مربوطة إىل الدرهم. كمــا تبرم مجموعة أتالنتيــك تليكوم عقود 
باليــورو حيــث ان الفرنــك الغــرب األفريقــي مربــوط باليــورو كمــا تبرم اتصاالت المغــرب عقود باليورو حيث ان الدرهــم المغربي مربوط باليورو بنســبة 60%. تدخل &e في 
مجموعــة متنوعــة مــن األدوات الماليــة المشــتقة إلدارة تعرضهــا لمخاطــر أســعار الفائدة ومعدل الصرف األجنبــي، بما في ذلك عقود صرف العمــالت األجنبية االجله 

مبادالت أســعار الفائدة وعقــود تبادل العمالت.

باإلضافــة إىل التعــرض لمخاطــر التعامــل فــي العملــة األجنبيــة، تنشــأ مخاطر التعامــل في العملة األجنبية من ان صافي اســتثمارات في شــركات &e التي تختلف 
فيهــا العملــة الوظيفيــة عــن عملــة العــرض )الدرهــم(. يتم االعتــراف بالمخاطر عىل أنها مخاطر تقلبات في أســعار الصرف الفــوري بين العملة الوظيفية لالســتثمارات 

.e& ســينتج عــن ذلــك، أن مبلــغ االســتثمار قد يتغير. قــد يكون لهذه المخاطر تأثيــر كبير عىل البيانــات المالية الموحدة ل .e& الصافيــة وعملــة العــرض ل

ال يــؤدي خطــر صــرف العملــة االجنبيــة إىل التعــرض للتدفــق النقدي. ينشــأ تأثيرهــا فقط من خطر ترجمة صافي االســتثمار إىل عملة العرض ل &e.هــذا اإلجراء متطلب 
إلعــداد البيانــات الماليــة الموحدة ل &e, طبقــًا للمعايير الدولية.

تشــمل عقــود مقايضــة العمــالت عــىل المبالــغ االمســتلمة عىل المبلــغ االصلي والفوائد بعائــد متغير أو ثابت للعمــالت االجنبية المصدر بها الســندات والمبالغ 
المدفوعــة عــىل المبلــغ االصلــي والفوائــد بعائــد متغيــر أو ثابــت بالعملة الوظيفية للشــركة. يتم تحديــد القيمة العادلــة للعملة لعقود المقايضــة للعمالء من خالل 

اســتخدام األســاليب المعتــادة لتقييــم مقايضــة العمــالت وهــو المبلــغ التقديري الذي يمكــن لعقد مقايضة العمالت تبادلها أو تســويتها به في ظل ظروف الســوق 
العاديــة. إن المدخــالت الرئيســية هــي منحنيــات العائــد والمنحنيات األساســية وأســعار صرف العمــالت األجنبية. وفقا لتسلســل القيمة العادلة وفقــا لمعيار التقارير 

الماليــة الدوليــة رقــم 7 األدوات الماليــة: اإلفصــاح، تمثــل القيمة العادلة لعقود تبادل العمالت المســتوى رقــم 2 للقيمة العادلة.

الحساســية للعمالت األجنبية 
يبّيــن الجــدول التالــي مــدى حساســية &e لتغييــر نســبة 10% في ســعر تبادل الدرهم مقابــل الجنيه المصري واليورو و والروبية الباكســتانية والدرهــم المغربي وفرنك 

أفريقيــا الوســطى. تشــكل هــذه العمــالت الخمســة األغلبيــة المؤثــرة في صافــي الربح، والتي تعتبر أن تحدث بشــكل جوهري ضمن &e فــي بياناتها الماليــة فيما يتعلق 
بشــركاتها التابعــة والزميلــة التــي تســتخدم عملــة غيــر الدرهــم. لقد تم تحديد هذا األثر بافتراض تراجع ســعر صرف العمالت األجنبية بنســبة 10% من ســعر إغالق صرف 

العمــالت االجنبيــة. يــدل الرقــم اإليجابــي عــىل زيــادة في صافي رصيد النقــد والقروض في حالة ازدياد قوة الدرهــم اإلماراتي/الدوالر األمريكي مقابــل العملة األجنبية.

في حال زيادة أو إنخفاض ســعر الســهم بنســبة %5:

زيــادة/ انخفــاض الربــح فــي الســنة المنتهيــة فــي 31 ديســمبر 2022 بمبلغ 6.6 مليون درهــم )2021: صفردرهم( نتيجة التغيرات فــي القيمة العادلة المســجلة في الربح أو 	 
الخســارة لألســهم المصنفة بالقيمة العادلة من خالل الربح او الخســارة.

زاد/ انخفــض الدخــل الشــامل اآلخــر للســنة المنتهيــة فــي 31 ديســمبر 2022 بمبلغ 616 مليون درهــم )2021: زاد / انخفض بمبلغ 4,95 مليون درهــم( وذلك نتيجة 	 
للتغيــرات فــي القيمــة العادلة لألســهم المصنفــة بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشــامل اآلخر.

ب( إدارة مخاطر االئتمان 
مخاطــر االئتمــان هــي مخاطــر عــدم التــزام الجهــة المتعاقد معها بالوفــاء بالتزاماتها التعاقدية مما يؤدي إىل تكبد &e لخســائر مالية. وتنشــأ هذه المخاطر بشــكل 
رئيســي عــن األرصــدة البنكيــة الخاصــة ب&e والمدينــون التجاريــون والذمم المدينة األخرى. تنتهج &e سياســة تقضــي بالتعامل فقط مع أطــراف جديرة باالئتمان 
والحصــول عــىل ضمانــات كافيــة حيثمــا كان ذلــك مناســبا، وذلك بهــدف تخفيف مخاطر تكبد خســائر مالية نتيجة لعــدم التزام الجهات المتعاقــد معها في أداء ما 

عليهــا مــن التزامــات. إن تعــرض &e للمخاطــر والتصنيفــات االئتمانيــة للجهــات المتعاقد معها يجــري مراقبتها علما بأن القيمــة اإلجمالية للمعامــالت المبرمة موزعة 
عــىل جهات متعاقــد معها معتمدة.

فيمــا يتعلــق بإســتثماراتها النقديــة الفائضــة، تأخــذ &e بعيــن االعتبــار مختلــف العوامل ذات الصلــة وذلك لتحديد البنوك التي تســتثمر أموالهــا لديها. بما في ذلك 
تحديــد فيمــا إذا كان البنــك مملــوكا مــن قبــل الحكومــة أو يتمتــع بدعم حكومي، ودرجة تصنيــف البنك من قبل وكاالت التصنيف ومســتوى األمــان المتمثل بالضمان 

الحكومــي للودائــع. إن تقييــم البنــوك وتحديــد المبلــغ الذي ســوف يســتثمر فــي كل بنك يجري ســنويا أو كلما كان هناك تغيير هام في أوضاع الســوق. 

تتكــون الذمــم المدينــة التجاريــة ل &e مــن أرصــدة حســابات عدد كبير مــن العمالء الموزعين عىل صناعــات متنوعة ومناطــق جغرافية مختلفة. يجري بشــكل منتظم 
تقييــم ائتمــان للوضــع المالــي للذمــم المدينــة. وحيثمــا كان ذلــك ممكنا. يتم عادة الحصول عــىل ضمانات من العمالء عىل شــكل تأمينات نقدية.

يتــم االعتــراف بخســائر انخفــاض قيمــة الموجودات الماليــة والموجودات التعاقدية في بيان الربح أو الخســارة كما يلــي: 
مخاطر أسعار الفائدة 

تتعــرض &e لمخاطــر أســعار الفائــدة حيــث أن المنشــآت ضمــن &e تقــوم باقتراض أموال بأســعار فائدة ثابتة أو متغّيرة. تقوم &e بمراقبة أســعار الفائدة في الســوق 
مقارنــة بأســعار الفائــدة الحاليــة عــىل قروضهــا وتقــرر بنــاء عىل ذلك فيمــا إذا كان ينبغي عليها اتخاذ إجراء يتعلق بأســعار الفائدة الحالية. ويشــمل ذلك دراســة تكلفة 

االقتــراض الحاليــة وأســعار الفائــدة المتوقعــة فــي المســتقبل وتكلفة وتوفــر األدوات المالية المشــتقة التي يمكن اســتخدامها لتغيير طبيعــة الفائدة وفترة الدين 
وكذلــك الفترة التي ســيكون خاللها ســعر الفائــدة ثابتا حاليا.

الحساســية لسعر الفائدة 
بنــاء عــىل القــروض القائمــة فــي 31 ديســمبر 2022، وفي حال الزيادة أو النقص بنســبة 2% خالل الســنة مع ثبــات كافة المتغيرات األخرى. فــإن صافي الربح وحقوق 
المســاهمين ســوف يشــهد انخفاضا أو ارتفاعا بـــمبلغ 406 مليون درهم )2021: 144 مليون درهم(. يعزى هذا األثر، بشــكل رئيســي، إىل تعرض &e لمخاطر أســعار 

الفائــدة عــىل قروضها التي تحمل أســعار فائدة متغّيرة.

مخاطر األسعار األخرى
تتعــرض &e لمخاطــر أســعار حقــوق الملكيــة والناشــئة عن اســتثمارات حقــوق ملكية مدرجة و غير مدرجة في اســواق األوراق المالية. تحتفظ &e باســتثمارات في 

حقــوق الملكيــة بشــكل اساســي ألغــراض المتاجــرة ويحتفــظ بها ضمن نموذج أعمال يتــم تحقيق أهدافه من خالل جمــع التدفقات النقديــة التعاقدية وبيع موجودات 
ماليــة. أنظــر إيضــاح 18 لمزيد مــن التفاصيل حول القيمة المدرجة لهذه االســتثمارات.

األثــر عىل حقوق الملكيةاألثر عىل الربح و الخســارة

2022
ألف درهم

2021
ألف درهم

2022
ألف درهم

2021
ألف درهم

الزيــادة في األرباح و في حقــوق الملكية
المصري --27039,147الجنيه 

854,344907,049)1,656()3,788(اليورو
--327,06096,047الروبية الباكســتانية 

المغربي --305,966340,314الدرهم 
--218,527175,065فرنك أفريقيا الوســطى

e& ارصدة البنك ل
2022

ألف درهم
2021

ألف درهم
82%78%إســتثمارات في االمــارات العربية المتحدة

18%22%إســتثمارات خارج االمــارات العربية المتحدة

2022
ألف درهم

2021
ألف درهم

757,287906,530مخصــص عىل الذمــم التجارية المدينة
41,704139,555مخصــص عــىل المبالغ المســتحقة من مشــغلي/ حاملي االتصاالت األخرى

4,47923,125مخصــص عىل ذمم التأجيــر التمويلي
803,4701,069,210مجموع خســارة المخصصات

تصنيــف البنك لالســتثمارات في االمارات العربية المتحدة

20222021

التصنيفدرهمالتصنيفدرهم
2.7A3 مليار0.9A3 مليــارموديز

1,4Baa1 مليار3.9Baa1 مليــار
2,5A1 مليار8.9A1 مليــار
13,2Aa3 مليــار
2.6A2 مليــار

-0.3AA مليار-AAســتاندرد اند بور
A-0,6 مليارA-

35. األدوات المالية )تتمة(



شــركة مجموعة اإلمارات لالتصاالت ش.م.ع

إيضاحات حــول البيانات المالية الموحدة 
للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2022

نظرة عامـــة l المراجعة االستراتيجية l المراجعة التشغيلية l الحوكمة l البيـانـــات المـاليـــة المـوحـدة  التقـريـر السنــوي 2022
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 e& إن القيمــة المدرجــة للموجــودات الماليــة المســجلة فــي البيانــات المالية الموّحــدة. صافية من أي مخصصــات النخفاض القيمة وتمثل الحــد األقصى لتعرض
لمخاطــر االئتمــان بــدون األخذ فــي االعتبار قيمة أي ضمانات تــم الحصول عليها.

ج( إدارة مخاطر السيولة
إن مجلــس اإلدارة هــو المســؤول النهائــي عــن إدارة مخاطر الســيولة ل &e. والذي أنشــأ إطارا مناســبا إلدارة مخاطر الســيولة بهدف إدارة متطلبــات التمويل القصير 

والمتوســط والبعيــد األجــل ل &e وإلدارة الســيولة. تديــر &e مخاطــر الســيولة باالحتفاظ باحتياطيات كافية وتســهيالت بنكية وتســهيالت اقتــراض احتياطية وذلك 
مــن خــالل مراقبــة التدفقــات النقديــة المتوقعــة والفعليــة ومقابلة تواريخ اســتحقاق الموجودات والمطلوبات الماليــة. يتضمن إيضاح 27 تفاصيل التســهيالت 

المتاحــة غيــر المســحوبة التــي تتوفــر ل &e كمــا هــي فــي 31 ديســمبر 2022 والتي تهدف لتخفيف مخاطر الســيولة. إن معظــم المطلوبات الماليــة ل &e المفصلة في 
بيان المركز المالي الموّحد تســتحق خالل ســنة واحدة.

يســتحق ســداد المطلوبات المالية كما يلي:

تــم اعــداد الجــدول اعــاله عــىل اســاس التدفقات النقدية غيــر المخصومة للمطلوبــات المالية بناء عىل اقرب وقت يمكن فيه مطالبة &e بالســداد. يشــمل الجدول 
التدفقــات النقديــة للمبلغ االساســي والفائدة معًا.

* دائنــون تجاريــون وذمــم دائنــة أخرى بإســتثناء االيرادات المؤجلة و دفعــات مقدمة من العمالء.

يتضمــن تصنيــف المســتوى 1 أدوات الماليــة حيــث يتــم تحديــد القيمة العادلة بأســعار غير معدلة مدرجة في أســواق نشــطة لموجودات أو مطلوبــات مماثلة. يتضمن 
تصنيــف المســتوى 2 عناصــر حيــث يتــم تحديــد القيمــة العادلة من المدخالت بخالف األســعار المدرجة الظاهرة لألصل أو االلتزام، إما بشــكل مباشــر أو غير مباشــر. 

يتضمــن تصنيف المســتوى 3 مدخــالت غير ملحوظة.

»يتــم قيــاس بعــض الموجــودات والمطلوبــات الماليــة ل &e بالقيمــة العادلــة أو بالقيمة العادلــة التي تم اإلفصاح عنهــا. إن المعلومات عن كيفيــة تحديد القيمة 
العادلــة هي موضحــة كما يلي أدناه:

يتــم قيــاس وتســجيل القــروض فــي بيــان المركز المالي الموحــد بالتكلفة المطفــأة ويتم اإلفصاح عن قيمتهــا العادلة في إيضاح 27.	 
إن القيمــة العادلــة لــألدوات الماليــة المشــتقة هــي القيمــة الحالية من التدفقات النقدية المســتقبلية مخصومة بأســعار مســتمدة من بيانات مصدرها الســوق.	 
القيــم العادلــة لــألوراق الماليــة المدرجة والصكوك تســتمد من أســعار الســوق المدرجــة المالحظة لبنود مماثلة. ويمثل المســتوى 1 القيــم العادلة. تمثل األوراق 	 

الماليــة غيــر المدرجــة المســتوى 3 القيمــة العادلة. وتم شــرح التفاصيل في إيضاح 18 »اســتثمارات أخرى«.

إن القيمــة الدفتريــة للموجــودات والمطلوبــات الماليــة األخــرى المدرجة في البيانــات المالية الموحدة تقــارب قيمتها العادلة.

تــم تصنيــف القيمــة العادلــة الســتثمارات أخــرى بمبلــغ 949 مليــون درهم )2021: 510 مليون درهم( في المســتوى 3 لكون هذه االســتثمارات غير مدرجة وال توجد 
صفقــات حديثــة لألســهم عــىل أســس تجاريــة بحتــة. إن طريقة التقييم المســتخدمة هي نماذج تقييــم معدة داخليا باســتخدام التدفقات النقدية المســتقبلية 

المخصومة بمتوســط أســعار الســوق. ان أي تغيير هام في هذه المدخالت ســوف ينتج عنه تغيير في القيمة العادلة لهذه االســتثمارات.

تــم تحديــد القيــم العادلــة للموجــودات والمطلوبــات الماليــة المدرجة في فئات المســتوى 2 والمســتوى 3 أعاله وفقا لنماذج التســعير المتعارف عليهــا والتي تعتمد 
عــىل التدفقــات النقدية المخصومة بأســعار مســتمدة من بيانات مصدرها الســوق.

تســوية المستوى رقم 3

ألف درهم

دائنون 
تجاريون وذمم

قروضدائنة أخرى*

دفعات متعلقة 
 باستثمارات 

ورخص
التزامات 

التاجير
التزامات 

اإلجماليمشتقات مالية
54,696,495-30,039,74423,949,09213,686693,973 مســتحقة الدفع عند الطلب او خالل ســنة واحدة 

880,8467,898,72621,274470,441121,4419,392,728 في الســنة الثانية
328,08512,681,711284,2881,448,78254,56614,797,432 بين الســنة الثالثة والخامســة

6,095,758-1,879,824-38,3094,177,625 بعد الســنة الخامسة
31,286,98448,707,154319,2484,493,020176,00784,982,413كما في 31 ديســمبر 2022

35,305,957-28,042,0246,556,175112,918594,840 مســتحقة الدفع عند الطلب او خالل ســنة واحدة 
2,341,966-486,4651,372,08561,037422,379 في الســنة الثانية

806,28313,404,618450,8111,334,586131,53816,127,836 بين الســنة الثالثة والخامســة
6,615,877-72,7524,518,49812,4172,012,210 بعد الســنة الخامسة

29,407,52425,851,376637,1834,364,015131,53860,391,636كما في 31 ديســمبر 2021

القيمة المدرجة
ألف درهم

ترتيب القيمة العادلة كما في 31 ديســمبر 2022

المستوى 1
ألف درهم

المستوى 2
ألف درهم

المستوى 3
ألف درهم

اإلجمالي
ألف درهم

مالية موجودات 
1,320,177-1,320,177-1,333,714ذمــم التأجيــر التمويلي المدينة

3,069,2522,115,68892,192640,1602,848,041اســتثمارات مصنفــة بالتكلفة المطفأة
 موجــودات ماليــة مصنفة بالقيمــة العادلة من خالل الدخل 

اآلخر 12,966,37712,109,673582,435274,26912,966,377الشامل 

2,087,018725,1461,326,91034,9622,087,018موجــودات ماليــة مصنفــة بالقيمة العادلة من خالل الربح والخســارة
19,456,36114,950,5073,321,715949,39119,221,613

مالية مطلوبات 
43,528,481-47,954,2099,498,21334,030,268قروض

3,145,210-3,145,210-3,145,210التزامــات بموجب عقود إيجار
51,099,4199,498,21337,175,478-46,673,691

القيمة المدرجة
ألف درهم

ترتيب القيمة العادلة كما في 31 ديســمبر 2021

المستوى 1
ألف درهم

المستوى 2
ألف درهم

المستوى 3
ألف درهم

اإلجمالي
ألف درهم

مالية موجودات 
216,358-216,358-148,953ذمــم التأجيــر التمويلي مدينة

2,862,1512,495,609140,435262,2332,898,277اســتثمارات مصنفــة بالتكلفة المطفأة
 موجــودات ماليــة مصنفة بالقيمــة العادلة من خالل الدخل 

اآلخر 197,414197,414--197,414الشامل 

971,837409,662511,97550,200971,837موجــودات ماليــة مصنفــة بالقيمة العادلة من خالل الربح والخســارة
4,180,3552,905,271868,768509,8474,283,886

مالية مطلوبات 
25,461,283-25,732,28511,706,74113,754,542قروض

2,654,050-2,654,050-2,654,050التزامــات بموجب عقود إيجار
40,660-40,660-40,660مطلوبات مالية مشــتقة

28,426,99511,706,74116,449,252-28,155,993

د( قيــاس القيمة العادلــة للموجودات واإللتزامات المالية

2022
ألف درهم

2021
ألف درهم

509,847460,210كمــا في 1 يناير
421,28738,133إضافات

22,670()23,432(فروقــات التغير في أســعار العمالت (
121,600(محذوفات ()1,251 (

تقييم 163,28935,425إعادة 
949,391509,847كما في 31 ديســمبر

35. األدوات المالية )تتمة(
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36. االلتزامات

الرأسمالية أ ( االلتزامات 
وافقت &e عىل مشــاريع رأســمالية مســتقبلية والتزامات اســتثمارية إىل حد 3,703 مليون درهم )2021: 4,755 مليون درهم(.

أصــدرت &e خطابــات اعتمــاد بمبلغ 440 مليــون درهم )2021: 489 مليون درهم(.

المحتملة 37. المطلوبات 

أ ( ضمانات البنوك

ب( مطلوبات محتملة اخرى
أ( لــدى &e وشــركاتها التابعــة منازعــات بخصــوص رســوم معينة مــن الحكومات والهيئــات المنظمة لالتصاالت، ومشــغلي االتصاالت في بعض المناطــق الجغرافية 

األخــرى، ولكنهــا ال تتوقــع بــأن يكــون هناك أي تأثير ســلبي هام عــىل المركز المالي ل &e ونتائجهــا المالية نتيجة تســوية هذه النزاعات.

ب( فــي ســنة 2010، اعتمــد مجلــس أمنــاء الموظفيــن العامليــن فــي مجال االتصاالت في باكســتان زيادة المعاشــات والتي كانت أقل مــن القيمة التي أقرتهــا الحكومة 
الباكســتانية، ممــا دفــع مســتحقي المعاشــات رفــع العديــد مــن طلبــات االلتماس. في 12 يونيــو 2015، حكمت المحكمــة العليا لصالح مســتحقي المعاشــات بعد عقد 

جلسات. عدة 

فــي 13 يوليــو 2015، تــم تقديــم التماســات مراجعــة فــي محكمة باكســتان العليا من قبل شــركة بي تي ســي ال و مجلس أمنــاء الموظفين العاملين في باكســتان و 
حكومــة باكســتان ) معــا، مقدمو التمــاس المراجعة( ضد حكــم المحكمة العليا.

رفضــت المحكمــة العليــا الباكســتانية )المحكمــة العليــا( طلبــات التمــاس المراجعة وقامــت بتوجيه مقدمي التمــاس المراجعة لطلب التعويــض بموجب المادة 12 
)2( مــن قانــون اإلجــراءات المدنيــة، واتخــاذ جميــع اإلجراءات القانونيــة والوقائع في قضايا أخــرى معلقة أمام المحاكــم العليا. كما تقدم مقدمــي طلبات االلتماس 

المراجعــة بطلبــات بموجــب المــادة 12 )2( من قانون اإلجــراءات المدنية أمام المحاكم العليــا المعنية.

ان قــرار االســتئناف مــن المحكمــة العليــا بتاريــخ 10 مايــو 2018 قد أوضــح ان متقاعدي برنامج التقاعد التطوعي مســتثنين من أي التزام عىل شــركة اتصاالت الباكســتانية 
لدفــع أي زيــادات تقاعديــه. بالرغــم مــن هــذا التطور، العديد مــن المتقاعدين، بما فيهــم متقاعدي برنامج التقاعد التطوعي، اســتمروا في تقديم االلتماســات إىل 

المحكمــة العليــا. حيــث قــرر رئيس قضاة باكســتان إعادة القضيــة إىل المحكمة العليا إلعــادة النظر فيها.

بشــكل منفصــل، أصــدرت محكمــة اســالم ابــاد العليــا قرارا في 3 مارس 2020، التي أيــدت حقوق بعض المتقاعدين )تي اند تي( في االســتفادة من الزيــادات الحكومية 
الدوريــة فــي المعاشــات والمزايــا اإلضافيــة، عــىل الرغم من أنه رأى أيضا ان االمر نفســه ال ينطبق عــىل متقاعدي برنامــج التقاعد التطوعي.

كــرد، قامــت شــركة االتصــاالت الباكســتانية المحــدودة، ومجلــس أمنــاء الموظفيــن العاملين فــي مجال االتصاالت برفع دعوى اســتئناف داخــل المحكمة ضد 
اإلعفــاء الممنــوح لـــمتقاعدي )تــي انــد تــي( أمــام مجلــس الشــعبة في المحكمة العليا بإســالم أبــاد. في 24 ســبتمبر 2020، تم تأجيل اســتئناف المحكمــة الداخلية 

لتوحيــد جميــع طعــون المحكمــة الداخليــة أمــام محكمــة واحــدة. فــي 16 ديســمبر 2020، منحت المحكمــة العليا في إســالم أباد وقفــًا للتنفيذ لصالح الشــركة وأجلت 
القضيــة حتــى 14 يوليو 2021.

قــررت محكمــة اســالم ابــاد العليــا بتاريــخ 2 نوفمبــر 2021، ان زيادة الحكومة الباكســتانية لبرنامــج التقاعد التطوعي و متقاعدين بي تي ســي و العمال غير مســموحة. 
بالنســبة لموظفــي الخدمــة، ســمحت المحكمــة العليــا في اســالم اباد زيــادة الحكومة الباكســتانية. مع ذلك، تم تقديم اســتئناف بنفس الحدود امــام المحكمة العليا 

ضمــن الحدود المحددة.

ترى إدارة شــركة االتصاالت الباكســتانية المحدودة، اســتنادًا إىل استشــارة قانونية، ان التزامات الشــركة بشــأن هذه االمتيازات تقتصر عىل الزيادة في المعاشــات 
كمــا هــو مقــرر بشــكل حصــري مــن قبــل مجلس أمنــاء الموظفين العاملين فــي قطاع االتصاالت طبقًا لقانون )إعــادة تنظيم( قطاع االتصاالت في باكســتان لعام 1996 

وقواعــد أمنــاء صنــدوق المعاشــات لســنة 2012، وبالتالي لــم يتم االعتراف بأي مخصص بهذا الشــأن في هذه البيانــات المالية الموحدة.«

ج( بنــاء عــىل تعديــل البيانــات الماليــة لشــركة موبايلــي لعــام 2014 رفع المســاهمين المتضررين 94 دعــاوى قضائية بقيمة إجمالية 1,907 مليار ريال ســعودي ) 508 دوالر 
امريكــي( ضــد أعضــاء مجلــس إدارة موبايلــي 2013/ 2014 )»المدعــى عليهــم«( واعضاء اإلدارة العليا )»اإلدارة«(، تــم رفع هذه الدعاوى لدى لجنــة الفصل في منازعات 

المالية. االوراق 

تــم ترشــيح بعــض مــن المدعــى عليهــم المذكوريــن، من قبل اتصاالت، لمجلــس موبايلي 14/2013. وفًقا لهذا الترشــيح، يحق لهؤالء األفراد الحصــول عىل تعويض من 
اتصــاالت عــن أي خســارة أو أضرار ناجمة من أطــراف ثالثة ضدهم.

قــد تــم نشــر القــرار األول الجوهــري المتعلــق بمطالبــات مــن هــذا النوع من قبل لجنــة الفصل في منازعــات االوراق المالية في نوفمبر 2020، و الحقا أيد من قبل مســتوى 
االســتئناف كقــرار نهائــي و ملــزم فــي نهايــة ديســمبر 2020. القرار قام بتبــرأة المدعى عليهم ووجد أن المدراء التنفذين الســابقين مســؤولين عن تعويض المســاهمين 

لمخالفتهم المادة 49أ من قانون الســوق الرأســمالي.

وقــد انعكــس هــذا الحكــم فــي قضايــا أخرى للمســاهمين تم رفضها حيث وجــدت لجنة الفصل في منازاعــات االوراق المالية أن أعضاء مجلس اإلدارة الســابقين لم 
يكونوا مســؤولين عن أي خســائر يطالب بها المســاهمون.

التطورات:  اخر 

تــم رفــض 52 مطالبــة مســاهمين )قــرارات نهائيــة( مــن قبل لجنــة الفصل في منازعات األوراق المالية خــالل عام 2022/2021 بقيمة إجماليــة قدرها 1.427 مليار ريال 	 
ســعودي )380 مليون دوالر أمريكي(.

ال تــزال هنــاك 8 مطالبــات معلقــة أمــام لجنــة االســتئناف )لم يتم اتخاذ قرار بعــد( بقيمة إجمالية قدرهــا ) 41.73 مليون دوالر أمريكي(.	 
هــذا ويوجــد 1 دعــوة مــن المتوقع االســتئناف عليها أمــام لجنة االســتئناف بقيمة )51.5 ألف دوالر أمريكي (.	 

د( فــي 16 ديســمبر 2021، تلقــت اتصــاالت المغــرب )IAM( إخطــاًرا من المحكمة التجارية بالرباط بخصوص شــكوى قدمتها شــركة ووانا بشــأن تفكيك الحــزم والمطالبة 
بمبلــغ 6,845 مليــون درهــم مغربــي. القضية مازالت ســارية وقامــت المحكمة بتعيين خبــراء للقيام بتقديم تقريــر للمحكمة.

ه( بالنســبة لنــزاع REMACOTEM )جمعيــة مســتهلكي شــبكات الهاتــف المحمــول فــي مالي(، رفضت المحكمــة المدنية قضية المدعي فــي عام 2013، من أجل بأضرار 
مزعومة. متكبدة 

فــي 3 نوفمبــر 2021، حــددت محكمــة االســتئناف فــي باماكــو المبلــغ اإلجمالي لألضرار التــي تكبدتها REMACOTEM للفترة مــن 2011 إىل 2020 بمبلغ 2,823 مليون درهم 
مغربــي، بمــا فــي ذلــك 933 مليــون درهم مغربي لشــركة ســوتيلما، وهي شــركة تابعة مملوكة بنســبة 51% من قبــل مجموعة اتصاالت المغرب. قامت ســوتيلما 

باالســتئناف علــي قــرار محكمــة االســتئناف أمــام المحكمة العليا إللغــاء الحكم المذكور وكذلــك تنفيذه, اإلجراءات جارية أمــام المحكمة العليا.

38. توزيعات األرباح 

أعلــن مجلــس اإلدارة عــن توزيــع األربــاح المرحلية بواقع 0,4 درهم للســهم الواحد بتاريخ 1 أغســطس2022 للســنة المنتهية بتاريخ 31 ديســمبر 2022.

بتاريــخ 6 مــارس 2023 اقتــرح مجلــس اإلدارة توزيــع أربــاح نهائيــة بواقع 0,40 درهم للســهم الواحد عن العام المنتهي 31 ديســمبر 2022، كمحصلة ســيصبح إجمالي 
توزيعــات األرباح للســهم الواحد 0,80 درهم للعام.

2022
مليون درهم

2021
مليون درهم

3,3433,262ضمانــات حســن تنفيذ وكفــاالت متعلقة بعقود
3,0733,068اســتثمارات شركات خارجية

ألف درهمالمبالــغ المعتــرف بها كتوزيعــات أرباح إىل أصحاب حقوق الملكية
31 ديسمبر 2021

3,477,198توزيعات األرباح المرحلية لألســهم للســنة المنتهية في 31 ديســمبر 2021 بواقع 0,40 درهم لكل ســهم
3,477,198توزيعــات األربــاح النهائيــة للســنة المنتهية في 31 ديســمبر 2020 بواقع 0.40 درهم للســهم

3,477,198توزيعــات أربــاح خاصــة لمرة واحدة للســنة المنتهية في 31 ديســمبر 2020 بواقع 0,40 درهم لكل ســهم
10,431,594

31 ديسمبر 2022
3,477,198توزيعات األرباح المرحلية األوىل لألســهم للســنة المنتهية في 31 ديســمبر 2022 بواقع 0,40 درهم لكل ســهم

3,477,198توزيعــات األربــاح النهائيــة للســنة المنتهية في 31 ديســمبر 2021 بواقع 0.40 درهم للســهم
6,954,396
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39. العائد للسهم

40. المقاصــة بين الموجــودات المالية والمطلوبات المالية
يتــم مقاصــة الموجــودات والمطلوبــات الماليــة وعــرض صافــي المبلغ فــي بيان المركز المالــي الموحد فقط عند وجود حق قانونــي بإجراء المقاصــة للمبالغ المعترف 

بهــا وعنــد وجــود نيــة بالتســوية عىل أســاس الصافي، أو اإلعتراف باألصول وتســوية االلتزامات فــي آٍن واحد. ينبغي تطبيــق معايير حقوق المقاصــة القانونية في 
ســياق األعمــال اإلعتياديــة، فــي حالــة العجــز، التأخير عند الدفع وفي حالة إفالس المنشــأة وكذلك جميع األطــراف المقابلة.

يعــرض الجــدول التالــي الموجــودات والمطلوبــات الماليــة المعتــرف بها التي تم مقاصتها كما في 31 ديســمبر 2022 و 31 ديســمبر 2021.

41,2 االســتحواذ عىل شركات تابعة في عام 2022
أ( بتاريخ 28 يناير 2022، اتمت &e عملية االســتحواذ عىل 100% من اســهم شــركة ال جروســر، بعد اســتيفاء جميع الشــروط الســابقة وتســليم المتطلبات وفقا لالتفاقية 

الموقعــة مــع شــركة ال جروســر ذ.م.م حيــث ان مقابل المدفوع لن يتجــاوز 38 مليون درهم إماراتي.

تــم توحيــد شــركة ال جروســر فــي القوائم الماليــة الموجزة الموحدة ل &e، ابتداءا من تاريخ االســتحواذ 28 يناير 2022.

ب( بتاريخ 20 مايو 2022 اتمت &e عملية االســتحواذ عىل 50% من أســهم شــركة ســمارت وورلد، مقابل مبلغ 30 مليون درهم.

 - ADQ وشــركة ،e& شــركة تابعة لـ - )E-Vision( في 17 أكتوبر 2022، أكمل بنجاح الكونســورتيوم الذي يضم شــركة اإلمارات للتلفزيون والوســائط المتعددة )ج
شــركة اســتثمارية وقابضة مقرها أبوظبي، في االســتحواذ عىل حوالي 57% من شــركة باليكو القابضة المحدودة »ســتارز بالي«، وهي شــركة رائدة في تقديم خدمات 

اشــتركات لتوفير فيديو عند الطلب )SVOD( ومزود خدمات البث في الشــرق األوســط وشــمال إفريقيا.

41,2,1 االصول المعترف بها و االلتزامات المقاســة
يلخــص الجــدول التالــي القيــم العادلة للموجودات المســتحوذ عليها والمطلوبــات المفترضة:

41,1,1 االصول المعترف بها و االلتزامات المقاســة
قامــت &e, خــالل العــام, بإســتكمال تحديــد القيمــة العادلــة للموجودات المســتحوذ عليها والمطلوبــات المفترضة كما هي ملخصة فــي الجدول التالي

41. االســتحواذ عىل شركات تابعة

41,1 االســتحواذ عىل شــركة الخدمات المالية الرقمية ذ.م.م
بتاريــخ 9 ديســمبر 2021، اســتكملت &e بنجــاح عمليــة االســتحواذ عــىل حصــة إضافية المتمثلة ب 50.01% من رأس مال شــركة الخدمــات المالية الرقمية المصنفة ســابقا 

كشــركة زميلة، االســتحواذ أدى لزيادة حصة &e في رأس مال الشــركة إىل %100.

20222021
األرباح )ألف درهم(

10,007,3619,317,045أرباح ألغراض العائدات األساســية لكل ســهم وهي أرباح عائدة لمســاهمي الشــركة
عدد األسهم )باآلالف(

8,696,7548,696,754المتوســط المرجح لعدد األســهم العادية ألغراض العائدات األساســية والمخفضة للســهم
للسهم  العائد 

والمخفض 1.15 األساسي   AED 1.07  AED 

ألف درهم
15,052أصول غير ملموســة

10,124الممتلــكات واالالت والمعدات
198مدينــون تجاريــون وذمم مدينة أخرى

801حســاب محفظة الشركة
17,660النقــد وارصدة البنوك

1,070ضريبــة المبيعات المدينة
105(ضريبــة المبيعات الدائنة (

)16,873(التزامات مســتحقة
3,318(التزامات رأس مالية مســتحقة (

24,609صافــي الموجودات المســتحوذ عليها
125,376الشــهرة عىل أســاس التقييم العادل المؤقت

149,985القيمة العادلة لالســتثمار

2022

المبالغ 
االجمالية

ألف درهم

المبالغ 
االجمالية 

التي تم 
مقاصتها

ألف درهم

صافي المبالغ 
المدرجة 

ألف درهم
المالية الموجودات 

3,116,546 )6,155,775(9,272,321 مبالغ مســتحقة من مشــغلي/ مقدمي خدمات شــركات اتصاالت أخرى 
المطلوبــات المالية

3,487,196)6,155,775(9,642,971 مبالــغ مســتحقة إلدارات االتصاالت األخرى

2021

المبالغ 
االجمالية

ألف درهم

المبالغ 
االجمالية 

التي تم 
مقاصتها

ألف درهم

صافي المبالغ 
المدرجة 

ألف درهم
المالية الموجودات 

2,561,479 )5,243,764(7,805,243 مبالغ مســتحقة من مشــغلي/ مقدمي خدمات شــركات اتصاالت أخرى 
المطلوبــات المالية

3,045,623 )5,243,764(8,289,387 مبالــغ مســتحقة إلدارات االتصاالت األخرى

القيم العادلة المؤقتة

 ال جروسر
ألف درهم

اإلجمالي
ألف درهم

ستارز بالي
ألف درهم

سمارت وورلد
ألف درهم

408,7322782,262411,272أصول غير ملموســة
1,1471,0741932,414الممتلــكات واالالت والمعدات

2,599-2,599-موجودات حق االســتخدام
255,621108,0351,719365,375مدينــون تجاريــون وذمم مدينة أخرى

4,983-4,983-المخزون
201,9216,1952,076210,192النقــد وارصدة البنوك

420,221(الذمم الدائنــة التجارية واألخرى  ()37,118 ()1,499()458,838(
5,808(مخصــص مكافًات نهاية الخدمــة للموظفين ()6,323(-)12,131 (

10,900()91,239(قروض (-)102,139(
إيجار )2,323(-)2,323(-التزامات 

350,15366,5004,751421,404صافــي الموجودات المســتحوذ عليها
)218,232(--)218,232(حقــوق الملكية غير المســيطرة

32,334493,065-460,731الشــهرة عىل أســاس التقييم العادل المؤقت
592,65266,50037,085696,237القيمة العادلة لالســتثمار



شــركة مجموعة اإلمارات لالتصاالت ش.م.ع

إيضاحات حــول البيانات المالية الموحدة 
للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2022
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42. اصول مصنفــة كمحتفظ بها للبيع
بتاريــخ 20 اكتوبــر 2021، وقعــت &e مــع مجموعــة 42)جــي42( اتفاقيــة ملزمة لدمــج مراكز البيانات لديهما في دولة االمارات المتحدة من خالل انشــاء شــركة جديدة 

)الشــركة الجديدة(، حيث ســتمتلك &e )%40( من األســهم بينما ســتمتلك جي42 النســبة المتبقية 60% )الصفقة(. عند إتمام الصفقة، ســتعتمد &e المعالجة 
المحاســبية للشــركة الجديــده عــىل طريقــة حقــوق الملكيــة من خــالل توحيد حصة &e من صافي أرباح الشــركة الجديدة. يخضع إغالق الصفقة لشــروط اإلغالق 

المعتــادة، بمــا فــي ذلــك االنتهاء من توثيق المعاملــة والموافقــات التنظيمية وبعض اإلجراءات اإلدارية.

حســب معيــار المحاســبة الدولــي رقــم )5(، االصــول المتصلــة بمراكــز البيانات قد تم إعــادة تصنيفها في بيــان المركز المالي الموحد مــن ممتلكات واآلت ومعدات إىل 
اصــول مصنفــة كمحتفــظ بهــا للبيــع كمــا فــي 31 ديســمبر 2021. تم تقديــم هذه االصول بالقيمــة الدفترية او القيمة الســوقية بعد تخفيض اي مصاريــف بيع ايهما اقل.

43. أحداث الحقة
تــم اإلفصــاح عــن األحــداث الالحقــة، بخالف تلك التي تــم اإلفصاح عنها في إيضاح 38، عــىل النحو التالي:

بتاريخ 14 فبراير 2023, اتمت &e عملية االســتحواذ عىل 100% من اســهم شــركة ســوق ســيرفيز دي. أم. ســي. ســي. )ســيرفيز ماركت( حيث ان مقابل المدفوع لن يتجاوز 81 
مليــون درهــم إماراتــي, بمــا في ذلك جزء مرتبط باداء االعمال يســتحق عىل مــدى فترة من الزمن.

44. إعــادة تصنيف األرقام المقارنة
تــم إعــادة ترتيــب بعــض األرقام المقارنة وإعــادة تصنيفها، حيثمــا كان ذلك ضروريا، ألغراض المقارنة وتحســين العرض.
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نبذة عن التقرير
هذا هو تقرير االستدامة السنوي الخامس لشركة &e، والذي ُيسّلط الضوء على أنشطة وأداء الشركة فيما يتعلق بالممارسات البيئية 

واالجتماعية وممارسات الحوكمة ذات الصلة باالستدامة. ويهدف التقرير لتقديم نظرة عامة على أداء الشركة في مجال باالستدامة وآثار 
أنشطتها على البيئة والمجتمع. وباإلضافة لحرص الشركة على دعم الثورة الرقمية، فهي تسعى أيًضا لدمج المعايير البيئية واالجتماعية 

ومعايير الحوكمة في رؤيتها وأهدافها اإلستراتيجية الُمتمثلة في خلق تأثير إيجابي في جميع المجتمعات التي تعمل بها.
 

فترة إعداد التقرير 
يغطي هذا التقرير أداء الشركة خالل عام 2022 )بدًءا من األول من يناير وحتى الحادي والثالثين من ديسمبر(، ويرّكز على األنشطة التي 

ُأجريت خالل تلك المدة. كما يشير لبعض المعلومات المتعلقة بالسنوات السابقة للمزيد من التوضيح. 
،)GRI( المعايير التي اعتمد عليها التقرير تم إعداد هذا التقرير وفًقا لمعايير المبادرة العالمية للتقارير

 
نطاق التقرير 

يغطي التقرير عمليات شركة &e دولة اإلمارات العربية المتحدة. ُيرجى الرجوع إلى الملحق أ لمعرفة المزيد عن نطاق وحدود التقرير، وترّحب 
شركة &e بجميع تعليقاتكم ومالحظاتكم، سواًء حول هذا التقرير أو حول أداء الشركة. يمكنك التواصل معنا عبر البريد اإللكتروني التالي: 

 sustainability@eand.com

مالحظة تحذيرية 
يحتوي هذا التقرير على رؤى وعبارات استشرافية تعّبر عن الطريقة التي تعتزم الشركة استخدامها لتنفيذ عملياتها وأنشطتها في 

المستقبل. وقد تتضمن هذه العبارات مصطلحات تشير للتخطيط المستقبلي )مثل: »تخطط«، و«تهدف«، و«تفترض«، و«تعتقد«، إلخ(، فقد 
توّخت شركة &e أعلى درجات الحرص لضمان تحلى هذا التقرير بأقصى مستوى من الدقة والشفافية. لكن العبارات االستشرافية بطبيعتها 

تنطوي على مخاطر محتملة تتعلق بالطبيعة غير المؤكدة للتوقعات المستقبلية، وقد يؤدي ذلك الختالف النتائج الفعلية بشكل ملموس 
عن التوقعات المباشرة أو الضمنية الواردة في هذا التقرير. وتحذر شركة &e من أن مثل هذه العبارات والتوقعات ترتبط بمخاطر محتملة 

خارجة عن إرادتها وسيطرتها. لذلك، فإن الشركة ال تقدم أي ضمانات تؤكد حدوث التوقعات المتضمنة في تلك العبارات االستشرافية. 
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ُتشكل االستدامة جوهر كل ما نقوم به من أعمال، من هنا، فإننا نسعى جاهدين للعمل بمسؤولية وشفافية في 01
تحقيق شعارنا “المستحيل ممكن”. تلتزم &e بإحداث فارٍق إيجابٍي في المجتمعات التي تتواجد فيها، إلى جانب 

المحافظة على النجاح المستمر.

تسعى &e بشكل دائم ومستمر إلى أن تكون رائدة في مجال االستدامة في األسواق التي تتواجد فيها، من هنا 
فهي تعمل على دمج االستدامة في أنظمتها وعملياتها الداخلية، عالوة على مواصلة جهودها في التكيف والتطور 
من خالل تنويع وتعزيز جهودها عبر جميع قطاعات أعمالها المختلفة، وبالشكل الذي يجعل منها قائدًا للتغيير في 
العالم، ويضمن – في الوقت نفسه- مساهمتها بشكل إيجابي في تحقيق معايير الــ ESG الوطنية والعالمية مثل 

UNSDG، واتفاقيات المناخ العالمية الرئيسية.

نعمل جاهدين على تمهيد الطريق للمراقبة والمعايرة والتحسين المستمر ألدائنا االقتصادي والبيئي واالجتماعي.

e& االستدامة في
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خلق بيئة عمل أخالقية
ومتنوعة وشاملة

مرار في المساهمة في تحقيق معايير ESG الوطنية والعالمية مثل أهداف 
التنمية المستدامة واتفاقيات المناخ

قيادة وتعزيز التحول الرقمي في المجتمعات التي نتواجد فيها، والمساهمة 
في تمكين المهارات الرقمية والبنية التحتية في تلك المجتمعات

جذب واستقطاب المستثمرين والموهوبين والمستهلكين المدركين لدور 
وأهمية االستدامة

توقع وإدارة تطور المخاطر البيئية واالجتماعية والحوكمة والتخفيف 
منها بشكل فعال

توجيه التحول الرقمي السريع داخل االقتصاد، وبما يسهم في مساعدة 
القطاعات ا§خرى على التخلص من االنبعاثات الكربونية أو التقليل منها 

ESG وبما يحقق معايير الــ

شفافية 
م بال

االلتزا
ل 

ت ا§عما
سا

وممار
القية
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إشراك أصحاب المصلحة
يلعب أصحاب المصلحة دوًرا محورًيا في تحديد مسار الشركة وطريقة عملها. لذلك ُيعد اشراكهم عنصًرا حاسًما 

في أي إستراتيجية ناجحة تسعى لتحقيق االستدامة.
 

ونهتم، في &e، بشكل كبير بالتعرف على آراء جميع أصحاب المصلحة ووضعها في االعتبار عند تحديد أولوياتنا 
وتخطيط ممارساتنا التجارية. ونحرص على التواصل المستمر مع أصحاب المصلحة الرئيسيين )الموضحين في 

الشكل التالي(، للتعاون بشأن تشكيل وتنفيذ إستراتيجية االستدامة بالمجموعة، ونعتمد على العديد من قنوات 
التواصل لالستماع آلرائهم وتعليقاتهم ومالحظاتهم.

إطار عمل االستدامة
وضعت &e إستراتيجية فعالة لالستدامة لمساعدتها في تحديد وإدارة اآلثار البيئية واالجتماعية واالقتصادية ألعمالها 

بشكل أفضل.

تتكون إستراتيجية االستدامة في &e من خمس ركائز أساسية: توفير مستقبل رقمي للجميع، وااللتزام بالشفافية 
وممارسات األعمال األخالقية، وخلق بيئة عمل أخالقية ومتنوعة وشاملة، والتقليل من االنبعاثات الكربونية ومساعدة 

العالم على تحقيق محايدة الكربون، وإحداث أثر إيجابي في المجتمع.

فمن خالل التركيز على هذه الركائز الخمس األساسية، ستتمكن &e من دمج إستراتيجية االستدامة والموضوعات 
الجوهرية في رؤيتها المؤسسية المتمثلة في »قيادة التحول الرقمي وثورة االتصاالت لتحقيق مستقبل مستدام 

يشمل الجميع«.

إننا على ثقة، في &e، بأن التكنولوجيا واالتصاالت هما عامالن أساسيان لبناء مستقبل مزدهر للعالم، حيث يسهمان 
في تحقيق حياة أفضل للجميع باإلضافة لتعزيز الثقة والتواصل والترابط داخل المجتمعات. ونطمح للقيام بدور بارز 

في هذه »الثورة الرقمية« العالمية.
ويتمثل هدفنا األساسي في تصميم إستراتيجية استدامة أكثر شمواًل تساعدنا في تحقيق اآلتي:

مواصلة اإلسهام في تحقيق األهداف الوطنية والعالمية المتعلقة بالمعايير البيئية واالجتماعية والحوكمة، مثل   •
أهداف األمم المتحدة للتنمية المستدامة واالتفاقيات العالمية الرئيسية المرتبطة بالمناخ

قيادة التحول الرقمي للمجتمع وتوسيع نطاق البنية التحتية الرقمية  •
استقطاب المستثمرين والمواهب والعمالء الذين يشاركوننا رؤيتنا المستدامة  •

التنبؤ بالمخاطر البيئية واالجتماعية، مع إدارتها بشكل مناسب للتخفيف من آثارها  •
دعم التحول الرقمي السريع داخل القطاعات االقتصادية لمساعدتها على خفض االنبعاثات الكربونية   •

والمساهمة في تحقيق األهداف البيئية واالجتماعية وأهداف الحوكمة

تؤمن &e أن وضع إستراتيجية فعالة مدعومة ببرامج التحسين المتطورة من شأنه مساعدة الشركة في تحقيق 
أهدافها اإلستراتيجية.

يشتمل هذا التقرير على معلومات تتعلق بالتقّدم التي أحرزته الشركة في كل مجال من هذه المجاالت. وقد صنفت 
الشركة الموضوعات األكثر أهمية في خمس مجموعات تمثل الركائز الخمس إلستراتيجية االستدامة الخاصة 

بالشركة.
  

أصحاب 
المصلحة 

الرئيسيون 

المجتمعات

العمالء

المساهمون

الموظفونالموردون

شركاء 
األعمال

السلطات 
المحلية 
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االلتزام بالمعايير
يواجه قطاع االتصاالت العديد من التحديات المتعلقة بالمجاالت البيئية واالجتماعية والحوكمة، خاصًة تلك المرتبطة 

بالجوانب البيئية واالجتماعية من األعمال. وإذا لم تتم إدارة هذه المخاطر بالشكل الصحيح، فقد تؤدي إلى عواقب مالية 
 e& وتنظيمية وخيمة باإلضافة لإلضرار بصورة وسمعة الشركة. وباعتبارها إحدى الشركات الرائدة في قطاع االتصاالت، تدرك

مسؤوليتها لمساعدة القطاع على االلتزام بالمعايير الوطنية والدولية والمساهمة في تحقيق أولويات االستدامة.

ويوفر هذا التقرير نظرة عامة على نهج وأداء &e فيما يتعلق باالستدامة والحوكمة البيئية واالجتماعية خالل السنة المالية 
الحالية. وقد تم إعداده بما يتوافق مع عدد من المعايير الدولية من بينها: معايير المبادرة العالمية للتقارير )GRI(، ومجلس 

معايير محاسبة االستدامة )SASB(، ومنظومة »مقاييس رأسمالية أصحاب المصلحة« التي أطلقها المنتدى االقتصادي 
العالمي، وأهداف األمم المتحدة للتنمية المستدامة. هذا باإلضافة لاللتزام بالعديد من المعايير والسياسات الوطنية، 

مثل: معايير سوق أبو ظبي لألوراق المالية، وإرشادات اإلفصاح الخاصة بالممارسات البيئية واالجتماعية والحوكمة للشركات 
المدرجة بسوق األوراق المالية، والمبادرات والبيانات الحكومية لدولة اإلمارات وإمارة أبو ظبي مثل: رؤية اإلمارات 2031، ومبادئ 
الخمسين، والمبادرة اإلستراتيجية للحياد المناخي 2050، ورؤية أبو ظبي االقتصادية 2030. فهذه المعايير تمثل األطر األكثر 

استخداًما في العالم إلعداد تقارير االستدامة وتوفر هيكًلا منظًما وشامًلا لمشاركة المعلومات الخاصة بالقضايا الجوهرية، 
ومقاييس األداء، وكيفية إدارة موضوعات االستدامة داخل المؤسسة. وقد أكدت &e على التزاماتها بالممارسات البيئية 

واالجتماعية والحوكمة من خالل االنضمام لمنظومة »مقاييس رأسمالية أصحاب المصلحة« الصادرة عن المنتدى االقتصادي 
العالمي لتلتحق بأكثر من 100 شركة عالمية تعمل على مواءمة تقارير األداء مع المعايير البيئية واالجتماعية ومعايير 

الحوكمة، مع متابعة مستوى مساهماتها في دعم أهداف األمم المتحدة للتنمية المستدامة.

تؤكد الشركة على أهمية اإلسراع باتخاذ الخطوات المناسبة لمعالجة أزمة المناخ من خالل تعزيز التعاون بين جميع أصحاب 
المصلحة، وذلك بناًء على ما تم التوصل إليه في اتفاقية باريس وميثاق غالسكو للمناخ الذي أعقبها، والذي تم التوصل إليه 

خالل مؤتمر األمم المتحدة للتغّير المناخي )COP26( لعام 2021، وكذلك بناًء على التزامات دولة اإلمارات بتعزيز التعاون في 
المجال المناخي، وخفض االنبعاثات الضارة، وزيادة االعتماد على مصادر الطاقة النظيفة، والحفاظ على ثروة أشجار األيكة 

الساحلية. كما تسعى الشركة لتعزيز دورها في جهود مكافحة التغّير المناخي من خالل إدراج النتائج الهامة لمؤتمر األمم 
 ،)COP28( في إستراتيجيتها الحالية، حتي تصبح أكثر استعداًدا للقمة التالية للمؤتمر )COP27( المتحدة للتغّير المناخي

والتي تستضيفها اإلمارات العربية المتحدة في أواخر عام 2023.

يواجه قطاع تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت مسؤولية كبيرة لتلبية الطلب المتزايد على البيانات والخدمات الرقمية وفي 
الوقت نفسه الوفاء بالتزاماته تجاه خفض انبعاثات الكربون. وعلى غرار بقية المشاركين في المؤتمر، فقد أكدنا التزامنا 

بتحقيق الحياد الكربوني بحلول عام 2050، وفًقا لتوصيات اتفاقية باريس، كما نتابع عن كثب اإلرشادات الصادرة عن االتحاد 
الدولي لالتصاالت التي تهدف لخفض االنبعاثات بحلول عام 2030، على النحو الوارد بالتفصيل في معيار االتحاد رقم 

L.1470 )»مسارات انبعاثات الغازات الدفيئة لقطاع تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت المتوافقة مع اتفاقية باريس التابعة 
التفاقية األمم المتحدة اإلطارية بشأن تغير المناخ«(. عالوة على ذلك، قمنا بالكشف عن مصادر انبعاثات النطاق 1 و2 على غرار 

خرائط االنبعاثات التقليدية لشركات االتصاالت، وبما يتماشى مع إطار تقييم االستدامة الخاص بــ »الجمعية الدولية لشبكات 
الهاتف المحمول«. كما تفصح الشركة عن معظم مؤشرات األداء الرئيسية المحددة في الدراسة التعاونية التي أجرتها 

.)EY( الجمعية بالتعاون مع مؤسسة إيرنست آند يانغ

أما على الصعيد الدولي، فتواصل الشركة التنسيق مع »الجمعية الدولية لشبكات الهاتف المحمول« ومبادرة »الميثاق 
العالمي لألمم المتحدة« من أجل توسيع نطاق استخدام التقنيات والقدرات الرقمية، بما يضمن حق كل فرد في الوصول 

لهذه التقنيات والقدرات، وهو ما يؤدي في النهاية إلى إحداث التأثير اإليجابي الجماعي المستهدف على المجتمع. 

مساهمتنا في رؤية دولة اإلمارات العربية المتحدة 
تسعى &e دائًما لمواءمة خططها وجهودها المتعلقة باالستدامة لدعم األهداف الوطنية الطموحة، وذلك في إطار 

حرصها على دعم جهود التنمية المستدامة والتطور المجتمعي.

 اإلمارات العربية
التزامات &e وفًقا اإلمارات العربية المتحدة 2031المتحدة 2021

إلستراتيجية االستدامة

المؤشرات الرئيسيةالركائز

التحول الرقمي واالبتكارمّتحدون في الرخاء

البيئة والبنية التحتية 
المنظومة البيئية المستدامة

المتطورة

أن تصبح اإلمارات واحدة 
من أفضل ثالث دول في 
“مؤشر األمن السيبراني 

العالمي”.
اإلدارة البيئية

رعاية صحية متقدمة
أن تصبح اإلمارات واحدة 
من أفضل 10 دول على 

مستوى العالم من حيث 
جودة الرعاية الصحية.

ربط المجتمعات
تمكين األفراد

نظام تعليمي عالمي عالي 
الجودة

االقتصاد التقّدمي 
)يدعم تمكين األفراد 
ويرّكز على تطوير رأس 

المال البشري(

أن تصبح اإلمارات واحدة 
من أفضل 10 دول على 

مستوى العالم من حيث 
“مؤشر التنمية البشرية”.

ربط المجتمعات
تمكين األفراد

مّتحدون في المعرفة

اقتصاد معرفي تنافسي

اقتصاد تقّدمي
دبلوماسية تقّدمية 

)تدعم ممارسات 
األعمال المسؤولة التي 
تحترم حقوق اإلنسان(

ممارسات األعمال المسؤولة

مّتحدون في المسؤولية

بناء مجتمع متماسك 
مجتمع تقّدميوالحفاظ على الهوية األصيلة

دبلوماسية تقّدمية
ممارسات األعمال المسؤولة

ربط المجتمعات
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التحول الرقمي واالبتكار

تمكين ا�فراد ربط المجتمعات

ممارسات ا�عمال
المسؤولة

ا�دارة البيئية

دور &e في أهداف التنمية المستدامة
تدرك الشركة مسؤوليتها في مساعدة العالم على االنتقال إلى مستقبل أكثر استدامة، كما تدرك العالقة المترابطة بين أهداف التنمية المستدامة 

السبعة عشر. وتعلم أن تنفيذ إجراء واحد قد يترتب عليه نتائج متعددة، وهي تؤكد التزامها الكامل بأهداف التنمية المستدامة. لذلك، تحرص الشركة 
على ضمان توافق ممارسات األعمال لديها مع هذه األهداف، مع اتباع نموذج أعمال مسؤول يسهم بشكل إيجابي في تحقيقها. 



8

e& االستدامة في

02
تسعى &e للمساهمة في تحقيق التنمية المستدامة من خالل تعزيز االبتكار الرقمي في 

قطاع االتصاالت.

فهي تسعى لتلبية المطالب المتغيرة ألصحابa المصلحة من خالل توفير الحلول الرقمية 
المبتكرة التي تمكنهم من تحقيق أهدافهم.

طموحاتنا

 توفير مستقبل
رقمي للجميع
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خصوصية العمالء 
وأمن البيانات

تدرك  &e األهمية الكبيرة ألمن المعلومات. لذلك، وضعت إدارة الشركة »أمن البيانات« 
ضمن قائمة أهدافها اإلستراتيجية لتوفير أقصى درجة من الحماية لخصوصية 

عمالئها وبياناتهم الشخصية.  وقد أعدت الشركةسياسة الخصوصيةالخاصة بها 
لمساعدة العمالء على فهم الطريقة التي تتم بها معالجة بياناتهم الشخصية. 

كما أضافت قسًما خاًصا يتناول خصوصية العمالء في مدونة قواعد السلوكالخاصة 
بالشركة.

 
قامت Help AG، ذراع األمن السيبراني لـمجموعة &e، بإنشاء برنامج حماية البيانات. 
كما تمت الموافقة من قبل اإلدارة على سياسة حماية البيانات وسياسة خصوصية 

العمالء اللتين تم إعدادهما بما يتماشى مع قانون حماية البيانات اإلماراتي رقم 45.

ولضمان أعلى مستوى من االمتثال مع السياسات واللوائح المحددة، أنشأت الشركة 
عدد من مؤشرات األداء الرئيسية لقياس مستوى الخصوصية واألمان عبر المجاالت 

واألقسام المختلفة، والتي تشمل اآلتي:

إبقاء األنظمة والضوابط األمنية قيد التشغيل بنسبة 100%.  •
رصد ومعالجة الحوادث األمنية الحرجة في أسرع وقت ممكن.   •

الحفاظ على معدل %0 للهجمات والخروقات األمنية التي من شأنها التأثير سلًبا   •
 على الشركة )مثل الخسارة المالية، واإلضرار بسمعة الشركة، ومستوى

إتاحة الخدمة(.
معالجة %100 من المخاطر الحرجة وعالية الخطورة.  •

عدم إطالق أي نظام قبل التأكد من تطابقه الكامل مع المعايير األمنية.  •
تحديث األنظمة لسد الثغرات األمنية بنسبة ال تقل عن 90%  •

النقاط الرئيسية
ISO 27001: 2013 جميع معلومات الشركات والعمالء ُمؤّمنة وفًقا لمعيار  •

لم يتم رصد أي هجمات سيبرانية أو خروقات للبيانات منذ عام 2018  •
ISO 22301: 2019 تتم صيانة أنظمة إدارة استمرارية األعمال وفًقا لمعيار  •

ُتجري Help AG جلسات تدريب شهرية حول العديد من الموضوعات األمنية مثل   •
خصوصية وحماية البيانات 

MEA Finance جائزة أفضل مزود لخدمات األمن السيبراني - من شركة  •
 ،GEC 2022 جائزة أفضل مزود للخدمات األمنية الُمدارة خالل العام - جائزة  •

Channel Insights من Champions of the Channel وجائزة
تم تصنيف »اتصاالت -&e« كأقوى عالمة تجارية لالتصاالت في العالم من قبل   •

مؤسسة Brand Finance، لتصبح بذلك العالمة التجارية األولى في منطقة الشرق 
 األوسط وأفريقيا التي تنتزع هذا التكريم العالمي من بين 500 عالمة

تجارية عالمية.

ال يوجد حاالت لإلبالغ 
عنها حول قضايا تتعلق 

بخصوصية البيانات.
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حوكمة الخصوصية وأمن البيانات

اللجنة التوجيهية ألمن المعلومات

شكل توضيحي: هيكل حوكمة اللجنة التوجيهية ألمن المعلومات 

يتولى مدير تكنولوجيا المعلومات رئاسة اللجنة التوجيهية ألمن المعلومات، حيث يقدم التوجيه 
والدعم المطلوب ألعضاء اللجنة. وتشمل مسؤولياته اعتماد ميزانيات أمن المعلومات الالزمة لتعزيز 

البنية التحتية األمنية، وتقديم التوجيه للفريق األمني أثناء تنفيذ المشاريع والمبادرات الجديدة، واإلشراف 
على جميع الموارد التقنية، وتحديد الرؤية واإلستراتيجية التكنولوجية للشركة، واعتماد برامج التدريب 
والتوعية األمنية لفريق الهندسة وتكنولوجيا المعلومات، باإلضافة العتماد برامج حوكمة تكنولوجيا 
المعلومات المصممة لتعزيز أمن المعلومات بما يتماشى مع أهداف الحوكمة المؤسسية للشركة. 

كذلك، يتحمل مدير تكنولوجيا المعلومات المسؤولية الكاملة عن التأكد من أن جميع المشاريع 
واألنظمة الجديدة تتمتع بالضوابط المطلوبة وفًقا ألفضل الممارسات األمنية.

يتألف المجلس االستشاري لألمن السيبراني من كبار الخبراء في اإلدارات الفنية ووحدات األعمال 
بالشركة، ويتولى المجلس مسؤولية إعداد ومراقبة المبادرات األمنية ومؤشرات األداء األمني، باإلضافة 

العتماد اإلستراتيجيات والسياسات األمنية. أما مجموعة عمل اللجنة التوجيهية األمنية، فتضم مجموعة 
من الخبراء المتخصصين من اإلدارات واألقسام المعنية، والذين يجتمعون على أساس ربع سنوي 

لمناقشة مستوى التقدم في تنفيذ المبادرات األمنية والتحديات التي قد تعوق تنفيذها، لضمان توفير 
الحماية الكاملة لبيانات العمالء .

باإلضافة لما سبق، تم تعيين موظف جديد لحماية البيانات ليصبح مسؤوًلا عن تخطيط وتنفيذ وصيانة 
برنامج حماية البيانات بشركة Help AG بما يتماشى مع قانون حماية البيانات اإلماراتي، وتشمل 

مسؤولياته حفظ وتخزين أنشطة معالجة البيانات، وإجراء تقييمات األثر، وإدارة حوادث خرق البيانات، 
والعمل كنقطة اتصال مع مراقبي ومعالجي البيانات وغيرهم من الموظفين المعنيين، والرد على 

استفساراتهم المتعلقة بأنشطة معالجة البيانات التي تقوم بها شركة Help AG، ذراع األمن السيبراني 
لمجموعة &e. كما تم استحداث منصب مدير امتثال األمن السيبراني ليكون مسؤوًلا عن تخطيط 

.Help AG وتنفيذ وصيانة نظام إلدارة أمن المعلومات يتكامل مع عمليات
لم يتم تسجيل أي مشاكل أو شكاوى تتعلق بخصوصية البيانات.

عدم االمتثال لسياسات الخصوصية قد يعرض الموظفين إلجراءات تأديبية. وقد تم اإلعالن عن سياسة 
حماية البيانات بشكل واضح في مدونة قواعد السلوك ، كما تم توضيح اإلجراءات التأديبية المترتبة على 

مخالفتها  في دليل الموارد البشرية. وتتيح الشركة للجمهور االطالع على األجزاء األساسية من هذه 
الوثائق على موقعها اإللكتروني. ولم يتم تسجيل أي مشاكل أو شكاوى تتعلق بخصوصية البيانات.

تحرص &e على التواصل بوضوح وشفافية مع جميع العمالء، حيث يراجع كل عميل الشروط واألحكام 
الموضحة في العقود الخاصة به قبل متابعة أي عملية )مثل استئناف أحد الطلبات، أو طلب تعديل، أو 

إنشاء حساب، أو إجراء أي تعديل على الحساب(. ويتم تدريب موظفي الشركة على شرح جميع الشروط 
واألحكام للعمالء قبل توقيع أي اتفاقيات معهم لضمان وضوح الصورة لهم بشكل كامل. يتم توقيع 

جميع االتفاقيات إلكترونًيا على نظام الشركة، مع إرسال نسخة إلكترونية من االتفاقيات الُموّقعة 
للعميل. في الوقت نفسه، يتم تسجيل ومراقبة جميع المعامالت التي تتم بين الموظفين والعمالء 

لضمان التزام جميع الموظفين بالقواعد واللوائح والمعايير المحددة.

المجلس االستشاري 
لألمن السيبراني

اللجنة التوجيهية 
ألمن المعلومات

كبار الخبراء في 
اإلدارات الفنية 

ووحدات األعمال 
المعنية 

يرأسه مدير 
تكنولوجيا 
المعلومات

مجموعة عمل 
اللجنة التوجيهية 

األمنية 

مدير االمتثال لألمن 
السيبراني
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السياسات األمنية
وضعت Help AG سياسات مختلفة ألمن المعلومات تتعلق باألمن 
السيبراني، واألمن المادي، وأمن الشبكات، واألشخاص. والتي تخضع 

للمراقبة الدورية من قبل اللجنة التوجيهية ألمن المعلومات.

يغطي إطار إدارة أمن تكنولوجيا المعلومات خمسة مجاالت رئيسية، بما 
في ذلك أمن البيانات، وأمن الوصول، وأمن المضيف، ومحيط الشبكة، 

والمراقبة األمنية. 

وقد وضعت اللجنة التوجيهية ألمن المعلومات سلسلة من السياسات 
األمنية التي تغطي جميع المجاالت األمنية لدعم عمليات الشركة وحماية 

أصول المعلومات من حيث السرية والدقة واإلتاحة. 
قدمت اللجنة التوجيهية 36 سياسة أمنية تغطي جميع المجاالت األمنية 

لضمان استمرارية أعمال الشركة وحماية أصول المعلومات من حيث 
السرية والدقة واإلتاحة. وفيما يتعلق بحماية البيانات وخصوصية العمالء، 

فقد أقّرت الشركة السياسات الثالث عشرة )13( اآلتية:

يشترط قسم الحلول األمنية الذكية بالشركة تخزين جميع بيانات العمالء 
داخل حدود دولة اإلمارات العربية المتحدة، وذلك كجزء من سياسة سيادة 
البيانات. وفي هذا الصدد، عقدت »اتصاالت - &e« شراكًة مع أوراكل لتخزين 
جميع بيانات عمالئها في مراكز البيانات السحابية العامة القائمة في دولة 

اإلمارات، بما يتماشى مع قوانين سيادة البيانات المحلية. كما تعاونت مع 
شركة »G42« لخدمات الذكاء االصطناعي المملوكة لمؤسسة »مبادلة 
لالستثمار«، حيث وقت اتفاقية مع الشركة لدمج خدمات مركز البيانات 

لديها بهدف إنشاء أكبر مركز محلي لخدمات البيانات، كجزء من جهودها 
لتلبية الطلب المتزايد على الحلول الرقمية.

كما نّفذت الشركة العديد من الضوابط لضمان حماية بيانات العمالء 
والحفاظ على الخصوصية، مثل الحماية المتقدمة من التهديدات، 

ومكافحة التصيد االحتيالي عبر البريد اإللكتروني )مثل نظام »مصادقة 

سياسة التحكم 
في الوصول

سياسة حماية 
البيانات

سياسة تصنيف 
ومعالجة 
المعلومات

سياسة إدارة 
األصول

سياسة النقل 
اآلمن للمعلومات

 سيادة
البيانات

سياسة إدارة 
االمتثال

سياسة 
استمرارية 

األعمال

سياسة األمن 
السحابي العام

سياسة تنقيح 
الوسائط

نظم جمع 
المعلومات

سياسة التشفير 
وإدارة المفاتيح

سياسة أمن 
المعلومات 

التنفيذية

الرسائل المستندة إلى المجال، واإلبالغ، والمطابقة« المعروف اختصاًرا باسم 
»DMARC«(، عالوة على إدارة الوصول إلى االمتيازات ، وإدارة األجهزة المحمولة. 

كما أبرمت الشركة اتفاقية مع شركة تيليفونيكا )Telefonica( للتعاون في 
العديد من المجاالت التقنية، بما في ذلك األمن السيبراني. وتهدف االتفاقية 

لتبادل أحدث المعارف واالبتكارات التكنولوجية.

التعاون مع المنظمات والهيئات المحلية والدولية
تحرص »اتصاالت من &e« بشكل دائم على تعزيز شراكاتها االستراتيجية في 

مجال األمن السيبراني مع العديد من المنظمات المحلية والدولية:
حيث عملت على بناء منصة تعاون مع مزود اتصاالت المحلي لتبادل التهديدات 

اإللكترونية الناشئة والمساعدة في حل مشكالت األمن السيبراني المعقدة.

في هذا السياق تم انشاء منصة Bug Bounty، وذلك بالتعاون مع مجلس 
األمن السيبراني اإلماراتي، يتم من خاللها السماح ألكثر من 1،000 من 

القراصنة من ذوي القبعات البيضاء الختبار وتحسين األمن السيبراني 
للمؤسسة. لعبت »اتصاالت من &e«، دورًا محوريًا في تحقيق الرقم القياسي 
العالمي لموسوعة جينيس إلجراء أكبر برنامج Bug Bounty الذي استضافه 

مجلس األمن السيبراني بالتعاون مع وحدة مكافحة الجرائم الرقمية التابعة 
لـ Microsoft (DCU) لتعزيز األمن الرقمي في المنطقة.

كما قامت بإنشاء مجلس أمن الموردين، وذلك بالتعاون مع العديد من 
.»e& الموردين بهدف تعزيز األمن السيبراني لــ »اتصاالت من

إنجازات مرموقة
الترميز: تم تنفيذ حل ترميز البيانات لتقليل مخاطر الوصول غير المصرح به إلى 

.PII بيانات

إدارة الوصول إلى الهوية والحوكمة )IGAM(: تم تنفيذ حل IGAM لحماية 
أصول »اتصاالت من &e« من انتهاكات البيانات المحتملة، وتغييرات الشبكة غير 

المصرح بها التي يمكن أن تسرق البيانات الحساسة وتقوم بأنشطة ضارة في 
الشبكة.

جدار حماية الهاتف المتحرك )MFW(: تم تنفيذ جدران حماية إشارات الهاتف 
المتحرك، وذلك بهدف حماية جميع مشتركي »اتصاالت من &e« من مختلف 

التهديدات والهجمات المحتملة والناتجة عن أكثر من 1000 مشغل للهواتف 
المتحركة.

إطالق عروض األمان كخدمة لعمالء VVIP لحمايتهم من التهديدات 
السيبرانية والتخفيف من حدتها

بيان سياسة أمن المعلومات
تلتزم Help AG، ذراع األمن السيبراني لشركة &e والمزود الرائد لالستشارات 

األمنية في الشرق األوسط، بتحقيق أعلى مستوى من أمن المعلومات 
وتوفير الحماية ضد المخاطر التي تهدد أمن البيانات مثل انتهاكات السرية 
أو عدم دقة البيانات أو األعطال التي قد تؤثر على إتاحة أنظمتها أو أنظمة 

العمالء.
وتخضع مؤشرات األداء الرئيسية التالية إلى القياس والمراجعة بشكل 

منتظم من قبل اللجنة التوجيهية ألمن المعلومات:
ضمان تنفيذ عمليات الشركة المتعلقة بالمعلومات بشكل آمن بما   .1

ISO 27001: 2013 يتماشى مع معيار
ضمان سرية معلومات العمالء والموظفين  .2

ضمان إتاحة المعلومات لجميع األطراف المعنية  .3
 Help AG اإلدارة الناجحة ألصول المعلومات في  .4

اإلدارة الناجحة لمخاطر أمن المعلومات  .5
Help AG تعزيز الوعي بأمن المعلومات بين موظفي  .6

ضمان إدارة الخروقات األمنية وحوادث أمن المعلومات بصورة فعالة  .7
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ُجري شركة Help AG مجموعة دورية )مرتين سنوًيا على األقل( من تقييمات الثغرات واختبارات االختراق الداخلية 
والخارجية، باإلضافة لحمالت الهندسة االجتماعية، واختبارات المحاكاة المعروفة باسم »اختبارات الفريق األحمر«، وتدريبات 
التعافي من الكوارث، وجلسات النقاش غير الرسمية. والهدف من هذه األنشطة هو تقييم أمن البنية التحتية لتكنولوجيا 

المعلومات واكتشاف المخاطر والثغرات المحتملة. وفي عام 2022، أجرت Help AG حملتين للهندسة االجتماعية 
والفريق األحمر لقياس وعي المستخدمين في اكتشاف رسائل البريد اإللكتروني غير المشروعة واإلبالغ عنها. عالوة على 

.ISO 22301و ISO 27001 ذلك، أجرت الشركة حمالت توعية حول أنظمة اإلدارة المطابقة لمعيارّي

وُتنّفذ Help AG تقييمات نقاط الضعف واختبار االختراق للبنية التحتية الداخلية والخدمات المستضافة خارجًيا بصورة 
نصف سنوية، الكتشاف أي نقاط ضعف أو تهديدات في أنظمتها. كما ُتنّفذ تدريبات دورية على إجراءات التعافي من 

الكوارث واستمرارية األعمال، مع التركيز على الخدمات واألنظمة األكثر أهمية. تشمل التدريبات أيًضا سيناريوهات األمن 
السيبراني التي تحاكي تفشي أحد الفيروسات على نطاق واسع، وهجمات التصّيد االحتيالي، وغيرها من الحوادث 

اإللكترونية الخطيرة.

تتمثل أبرز التحديات التي تواجهها الشركة في مكافحة الهجمات السيبرانية التي أصبحت أكثر تكراًرا  وتعقيًدا، باإلضافة 
لحاجتها إلى البقاء على اطالع بأحدث القوانين واللوائح التي تتغير بشكل مستمر، ويعمل مركز العمليات األمنية التابع لـ 

Help AG على مدار الساعة لمراقبة ورصد التهديدات السيبرانية وحاالت اختراق البيانات واإلبالغ عنها في الوقت المناسب، 
 .Help AG مما يساعد في لحماية أنظمة وخدماتـ

 

Zero
Zero

التقييم واالمتثال األمني
جميع إدارات وأقسام الشركة على االمتثال الكامل لمعيار األمن السيبراني المحلية التي أقرتها وكالة استخبارات اإلشارات 

اإلماراتية. ويتكون المعيار من 188 ضابًطا تشمل جميع الضوابط األمنية اإلدارية والفنية. وتحرص &e على إجراء تقييمات 
خارجية وداخلية دورية لبروتوكوالت األمن السيبراني الخاصة بها. كما تلتزم باالمتثال لمتطلبات هيئة تنظيم االتصاالت 

والحكومة الرقمية، واإلطار الوطني إلدارة المخاطر السيبرانية، ولوائح وإرشادات الهيئة الوطنية لألمن اإللكتروني. وقد تم 
وضع برنامج حماية البيانات وخصوصية العمالء بالشركة بما يتوافق مع قانون حماية البيانات بدولة اإلمارات. ُيرجى الرجوع 

إلى قسم خصوصية العمالء وأمن البيانات للمزيد من التفاصيل.

لضمان الحفاظ على كفاءة وفعالية نظام إدارة األمن والخصوصية، تجري الشركة اختبارات اختراق وعمليات تدقيق داخلي 
على أساس ربع سنوي، ويشمل ذلك أمن التطبيقات، وعمليات التشغيل األمنية، وفعالية ضوابط األمان الداخلية والخارجية، 

ومراجعة عمليات وصول المستخدمين. وتلتزم جميع عمليات التدقيق الداخلي التي يتم إجراؤها باإلطار المهني الدولي 
للتدقيق الداخلي الصادر عن معهد المدققين الداخليين )IIA(. كما تستعين الشركة أيًضا بمؤسسة خارجية إلجراء 

عمليات التدقيق الخارجي على أساس سنوي.
 

عالوة على ذلك، فإن الحكومة اإلماراتية تقوم بعمليات تدقيق أمنية سنوية لشركات االتصاالت، والتي تديرها هيئة 
استخبارات اإلشارات اإلماراتية. والهدف من التدقيق هو قياس وتقييم مدى نضج األمن السيبراني بهذه الشركات. وتشمل 

عملية التدقيق إجراء اختبارات االختراق الخارجي والداخلي، وتقييم الثغرات والتهديدات، وتقييم مستوى الحوكمة 
والمخاطر واالمتثال، عالوة على عمليات التدقيق الخاصة باألمن المادي وأمن الموظفين. 

كما تتلقى الشركة معلومات دورية عن الحوادث اإللكترونية من مركز دبي لألمن اإللكتروني )مثل التهديدات المحتملة 
حول العالم(، مما يتيح لها اتخاذ تدابير استباقية لتعزيز بروتوكوالت األمن وأنظمة البنية التحتية األمنية لديها.

تعقد &e شراكات مع العديد من المؤسسات األخرى لمواجهة التحديات المعقدة المرتبطة بإدارة األمن والمخاطر، مما 
يمكنها من تعزيز الدفاعات األمنية ومشاركة الموارد والخبرات. وتتولى العديد من الفرق الداخلية مسؤولية مراقبة ومنع 

أي خروقات فعلية أو محتملة لخصوصية وسرية العمالء. كما أنشأت الشركة مركًزا متخصًصا للعمليات األمنية لمراقبة 
أنشطة المستخدمين ورصد أي تهديدات خارجية محتملة .

يتواصل انخفاض عدد محاوالت الهجمات السيبرانية سنوًيا، في حين لم يتم تسجيل أي هجمات سيبرانية أو خروقات 
فعلية للبيانات على مدار السنوات األربع الماضية. وهو ما يؤكد فعالية التدابير الصارمة التي تطبقها الشركة لحماية 

بيانات العمالء ومكافحة الهجمات السيبرانية.

 

167.3M

79.3M

18.5M

8.4M

65.7M 2022

2021

2020

2019

2018

عدد محاوالت الهجوم السيبراني

لم يتم تسجيل أي هجمات 
سيبرانية منذ عام 2018

لم يتم تسجيل أي حاالت الختراق 
البيانات منذ عام 2018
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التدريب والتوعية األمنية
توفر الشركة للموظفين تدريبات متخصصة في مجال 
حماية الخصوصية، بما في ذلك حماية البيانات، واألمن 

السيبراني، وأمن المعلومات، والقرصنة اإللكترونية، 
والحوسبة السحابية. وخالل هذه التدريبات، تتم توعية 

الموظفين بأهم اإلرشادات المتعلقة بأمن المعلومات 
وكيفية االمتثال لها. وتتخذ الشركة إجراءات تأديبية ضد 
الموظفين الذين يرتكبون انتهاكات لخصوصية البيانات 

والعمالء.
 

كما ُتجري الشركة كل عام حمالت توعية أمنية متنوعة 
لموظفيها عبر اإلمارات العربية المتحدة، بما في ذلك 

الحملة الترويجية األمنية السنوية التي تضم خبراء أمن 
خارجيين. ويشمل ذلك أيًضا إجراء مراسالت دورية لتوعية 

الموظفين حول تدابير حماية وأمن البيانات، عالوة على 
رسائل اإلنذار المبكرة للتحذير من الحوادث السيبرانية 

العالمية. كما تقوم الشركة بزيارات ميدانية ألماكن 

األكاديمية الرقمية - توفر التدريب على أمن 
البيانات، والتشغيل والصيانة، واختبارات االختراق 

والقرصنة األخالقية، والهندسة األمنية، 
ومخاطر الحوكمة واالمتثال.

عقد جلسة توعية حول األمن السيبراني - 
 للشباب )من سن 12 إلى 19 عامًا( وألطفال

موظفي »اتصاالت من &e« لتعريفهم بالخطوات 
واآلليات الكفيلة بحمايتهم من التهديدات 

السيبرانية المحتملة.

نظام إدارة التعلم اإللكتروني - يهدف لتوفير 
المعلومات حول أسس األمن السيبراني والتوعية 

بأمن المعلومات، كما يوفر مجموعة من برامج 
التعلم اإللكتروني، مثل االختبارات والمسابقات 

التي تشمل توزيع جوائز على الفائزين.

نظام »اقرأ« للتعلم اإللكتروني - يوفر هذا 
النظام لموظفي الشركة مجموعة واسعة 

من الدورات المتعلقة باألمن السيبراني وأفضل 
الممارسات األمنية، باإلضافة لمجموعة من 

ألعاب الكلمات المتقاطعة الممتعة والمفيدة 
في الوقت نفسه.

دورات التدريب األمنية الخارجية - يشارك 
فريق أمن تكنولوجيا المعلومات بشكل دوري 

في التدريبات األمنية الخارجية التي تهدف لتنمية 
المهارات والمعارف األمنية لديهم، مما يسهم 

بدوره في تعزيز األنظمة األمنية وتطوير القوة 
العاملة بالشركة.

العمل لتقييم الوعي األمني ومستوى االمتثال لدى 
الموظفين، وتوفر نظاًما حديًثا إلدارة التعلم لتدريب 

الموظفين على ممارسات األمن السيبراني، فضًلا 
عن توفير نظام لمحاكاة هجمات التصّيد االحتيالي 
عبر البريد اإللكتروني لقياس مستوى الوعي األمني 
للمستخدمين عبر الشركة. عالوة على ذلك، تقدم 

الشركة سنوًيا مجموعة متنوعة من الدورات التدريبية 
والبرامج المعتمدة لجميع الموظفين، والتي تغطي 

المجاالت الفنية وغير الفنية، وتشمل اآلتي:
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كما يخضع مندوبو المبيعات لتدريب دوري لضمان 
التزامهم بأفضل الممارسات في هذا المجال.

كما أنشأنا »نظام إدارة مالحظات العمالء« الذي يراقب 
تجارب العمالء ومستوى رضاهم عبر جميع مراحل 

تعاملهم مع الشركة، بما في ذلك تعامالتهم 
مع خدمة العمالء، وقسم المبيعات، والتطبيقات 

الرقمية، والموقع اإللكتروني، والدعم الفني. يتم جمع 
المالحظات والتعليقات عبر الرسائل النصية القصيرة أو 

البريد اإللكتروني أو  االستبيانات المنبثقة على موقع 
الويب، حيث نطلب من العمالء مشاركة مالحظاتهم 

حول تجاربهم مع الشركة، وإضافة تعليقاتهم 
وتوصياتهم لتحسين الخدمة، حتى يتسنى لنا تلبية 

توقعاتهم بشكل أفضل.

تهتم الشركة كثيًرا بتدريب الموظفين الذين تتضمن 
مهامهم التعامل المباشر مع العمالء )مثل موظفي 

المبيعات(. فباإلضافة لتدريبهم على استكشاف 
وتلبية احتياجات العمالء، يتم تزويدهم أيًضا بأحدث 

أدوات الذكاء االصطناعي التي تساعدهم على اقتراح 
المنتجات والعروض والخدمات األمثل لكل عميل، ما 

.e& يوفر تجارب فريدة ومخصصة لعمالء

يشير مؤشر رضا العمالء بمتاجر التجزئة إلى مستوى رضا 
العمالء عبر جميع متاجر التجزئة التابعة للشركة. وخالل 

عام 2022، نجح مركز االتصال لدينا في تحسين جودة 
وكفاءة التعامل مع المكالمات، حيث وصلت نسبة حل 

 المشكلة من المكالمة األولى إلى مستوى قياسي
بلغ 85.5%.

تمثل هدفنا األساسي في عام 2022 في توفير تجربة 
 »e& - متميزة للعمالء وتعزيز مكانة شركة »اتصاالت

كمزود للتجارب الرقمية المتكاملة وليس مجرد مزود 
لخدمات االتصاالت فقط. ولتحقيق ذلك، قامت الشركة 

بتنويع محفظة خدماتها الرقمية وتقديم مجموعة 
مبتكرة من العروض الفردية والباقات المتميزة التي تلبي 

االحتياجات المختلفة للعمالء وتسهم في تعزيز ربحية 
الشركة. 

ويتجلى نجاحنا في إقبال العمالء المتزايد على الشركة، 
والذي يظهر بشكل واضح في زيادة الحصة السوقية 

وتقييمات رضا العمالء:

تجاوزت الحصة السوقية للشركة في سوق الجوال   •
حاجز 60%.

سجل مؤشر إقبال العمالء ارتفاًعا قياسًيا ليصل إلى   •
+48 في الربع الرابع من عام 2022،  متفوًقا على 

المنافسين في جميع المنتجات والخدمات.
 

تسعى الشركة طوال الوقت لتلبية وتجاوز توقعات 
العمالء في جميع المنتجات والخدمات التي تقدمها، 
وذلك من خالل تحسين وتبسيط العمليات واإلجراءات، 

وتوفير قنوات متعددة تتيح للعمالء الوصول إلى الخدمات 
بشكل مريح، واالستجابة السريعة الحتياجات العمالء.

وتتمثل مسؤولية »لجنة تجربة العمالء« في تعزيز وتحسين 
تجربة العمالء، ويشارك المديرون التنفيذيون في هذه 

اللجنة المعنية بمراجعة الحمالت والعروض التسويقية 
الموجهة للعمالء بشكل أسبوعي. ولضمان تحسين 

أدائها وزيادة رضا عمالئها بشكل مستمر، قامت الشركة 
أيًضا بتقسيم مؤشرات األداء الرئيسية إلى أهداف فرعية 
محددة تغطي كافة جوانب تجربة العمالء، مثل شرائح 

العمالء، والمعامالت المباشرة، والعمليات، واألنظمة، 
والتقنيات، لتحسين األداء ورضا العمالء باستمرار.

وللتأكد من أن العروض التي نقدمها تلبي االحتياجات 
الحقيقية للعمالء، يقوم فريق التسوي لدينا بتحليل أحدث 

االتجاهات العالمية في قطاع االتصاالت )مثل سلوكيات 
العمالء ومستوى المبيعات( لتصميم مزايا جديدة 

وتحديث المزايا الحالية وفًقا لمتطلبات العمالء.

رضا العمالء

الشركة بتجاوز عدد شرائح SIM المتصلة 
بنظام M2M الخاص بها لـ

1190000 شريحة
مما يؤكد مكانتنا كشركة االتصاالت 

المفّضلة في السوق اإلماراتي.يتسنى لنا 
تلبية توقعاتهم بشكل أفضل.
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 متجر »اتصاالت - &e« في مطار دبي - مفتوح
على مدار الساعة

في خطوة تهدف لالرتقاء بخدمة العمالء إلى مستوى قياسي 
جديد، أنشأت »اتصاالت - &e« متجًرا في صالة الوصول بمبنى 

الركاب 1 بمطار دبي الدولي. ويهدف المتجر لتقديم قيمة إضافية 
لتجربة المسافرين في واحدة من أكثر صاالت المطارات نشاًطا 

وازدحاًما على مستوى اإلمارات والمنطقة. ويفتح المتجر أبوابه على 
مدار الساعة طوال أيام األسبوع لتقديم خدماته للمسافرين في 
أي وقت من الليل أو النهار، حيث يتيح للمقيمين والزوار والسائحين 

معرفة المزيد من المعلومات حول خدمات االتصاالت المتنوعة 
التي تقدمها الشركة.

ويوفر المتجر عدًدا من الخدمات للمسافرين القادمين إلى اإلمارات، 
مثل شراء بطاقات SIM مسبقة الدفع المخصصة للزوار، ودفع 
رسوم خدمات الهاتف الثابت، وفواتير النظام العالمي التصاالت 

الهواتف المحمولة )GSM(، وفواتير اإلنترنت المدفوعة الحًقا، 
عالوة على عدد من خدمات »واصل« الخاصة مثل إعادة شحن 

الرصيد والتجديد السنوي وغيرها من الخدمات . وباإلضافة لهذا 
المتجر، تمتلك الشركة متاجر أخرى في صالتي الركاب 2 و3 بمطار 

دبي الدولي. وتأتي هذه الخطوة في إطار حرصنا على خدمة 
عمالئنا وتمكينهم من الوصول لخدماتنا أينما كانوا، ليس فقط 

من خالل تزويدهم بأفضل الخدمات، بل ومن خالل إتاحة الخدمات 
التي تلبي احتياجاتهم في المواقع مناسبة أيًضا.

المتاجر الذكية
لقد ساهمت مبادرة المتجر الذكي في إحداث طفرة رقمية 

ونوعية في طريقة عمل المتاجر على مستوى اإلمارات العربية 
المتحدة، سواًء المتاجر الجديدة أو المتاجر القائمة بالفعل.

فقد رّكزت هذه المبادرة منذ إطالقها على تقديم تجربة أكثر 
تخصيًصا للعمالء مع تحسين جودة الخدمات.

 
 »e& - فالمتاجر الرقمية المتطورة التي تقدمها »اتصاالت

توفر العديد من نقاط االتصال الرقمية، مما يمّكن العمالء من 
استكشاف منتجات وخدمات الشركة واالشتراك فيها. وتتيح 

هذه المتاجر لعمالئنا إجراء معامالتهم رقمًيا بشكل كامل، مع 
االستمتاع بتجربة تسوق فريدة عبر نقاط االتصال الرقمية المتطورة 
التي توفرها الشركة. إن تحويل المتجر من شكله التقليدي الشائع 

الذي يعتمد على تقديم الخدمة للعمالء في أماكن ثابتة إلى 
تجربة متنقلة تتيح للعمالء الحصول على الخدمة من أي مكان 

ُيعد طفرًة حقيقية تتخطى جميع الحدود التقليدية في قطاع 
االتصاالت. وحتى عام 2022، بلغ عدد المتاجر الذكية في اإلمارات 

نحو 80 متجًرا.
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حّل مشاكل العمالء
يستطيع العمالء اإلبالغ عن مشاكلهم أو شكاواهم من خالل 

العديد من قنوات االتصال الرقمية والتقليدية التي تتيحها 
الشركة، والتي تشمل متاجر التجزئة والمكالمات الصوتية، 

والمحادثات غير الصوتية.

تنقسم الشكاوى إلى ثالث فئات: الشكاوى الفنية، والشكاوى 
المتعلقة بالفواتير ، والشكاوى المتعلقة بخدمة العمالء، وقد 

تم وضع مجموعة محددة من اإلجراءات لكل فئة من فئات 
الشكاوى، والتي يتم اتباعها وفًقا لطبيعة المشكلة. وفي 

جميع الحاالت، يتم إبالغ العميل بحل المشكلة قبل غلقها على 
نظام »إدارة تفاعالت العمالء« بعد التأكد من رضا العميل عن 

الحلول المقّدمة له.

يتم حل شكاوى العمالء عبر اآلليات التالية:
.WhatsApp توفير قناة اتصال عبر تطبيق  •

تم إطالق قناة WhatsApp Care في عام 2022 بهدف   •
تزويد العمالء بوسيلة مرنة وسهلة إلدارة حساباتهم 

وخدماتهم واالستعالم عنها في أي وقت، بما في ذلك 
الفواتير، وإدارة الحسابات، وتتبع حالة الطلبات، واالستعالم 

عن المنتجات والخدمات، وإرسال الشكاوى. تعتمد هذه 
القناة التي تم إطالقها حديًثا على ميزة الدردشة القائمة 
على الذكاء االصطناعي، وقد حققت أعلى معدل للنجاح 

بين القنوات األخرى التي تستخدم نفس إمكانات الذكاء 
االصطناعي. والهدف من هذه القناة هو تحويل %10 من 

.WhatsApp التفاعالت إلى تطبيق
مساعدة العمالء عبر تطبيق الهاتف: تسعى خدمة   •

العمالء لتشجيع العمالء على استخدام تطبيق الجوال 
الخاص بالشركة »My Etisalat« إلكمال وإدارة الطلبات 
 ،eLife مثل إضافة وحذف البيانات، و التحويل لخدمة(

وتغيير خطة األسعار، وطلب خدمة eLife جديدة(. 
ويعمل هذا النموذج المختلط من قنوات االتصال على 
مساعدة العمالء في إدارة طلباتهم، حيث يتيح لهم 

إكمال الطلبات عبر تطبيق الجوال، مع إرسال رابط الوصول 
عبر الرسائل النصية القصيرة لسهولة متابعة الطلب. وفي 
عام 2022، تم إرسال نحو 400 ألف رابط لعمالئنا، وهو ما 

أدى إلى تقليل عدد طلبات تغيير وإضافة الخدمات التي 
تتم عبر خدمة العمالء. 

تحسين طرق معالجة الشكاوى الفنية للخطوط الثابتة   •
والمتنقلة

 Motive أطلقنا عدًدا من المبادرات لتعزيز كفاءة منصة  •
)منصة التحليل والمعالجة اآللية الخاصة بـ »اتصاالت - 

&e«(، وذلك بهدف زيادة معدل حل مشاكل العمالء من 
المكالمة األولى وعن ُبعد. وشمل ذلك إضافة عدد من 

الحلول التكميلية والبرامج الثابتة التي تسمح بمراقبة 
وإصالح الثغرات التقنية عن ُبعد . 

تغيير نموذج التشغيل في خدمة العمالء لتحسين معدل   •
حل مشاكل العمالء من المكالمة األولى.

تم تنفيذ عدد من المبادرات لتعديل النموذج التشغيلي   •
للتعامل مع الشكاوى، مثل توفير مواهب متعددة 

المهارات للتعامل مع خدمات الخطوط المتنقلة والثابتة 
على السواء، وصقل مهارات موظفي الدعم في المكتب 

الخلفي مع تمكينهم من الوصول للمزيد من األدوات 
لمساعدتهم على أداء عملهم بشكل أفضل، وإنشاء 

خدمة تصعيد المكالمات لتجنب الرد المتأخر وزيادة 
معدل حل المشكالت عن ُبعد. 

يستمر انخفاض عدد شكاوى العمالء عاًما بعد عام. ففي عام 
2022 ، انخفض عدد شكاوى العمالء بنسبة %27 عن العام 

السابق، حيث تم حّل ما يقرب من %97 من تلك الشكاوى. وبلغ 
متوسط المكالمات التي تم تلقيها 412 ألف مكالمة، فيما 

يمثل انخفاًضا بنسبة %19  مقارنًة بعام 2021 حينما بلغ عدد 
المكالمات 507 ألف مكالمة.

زيادة األدوار والمسؤوليات التي يضطلع بها مركز إدارة   •
خدمة العمالء.

تم توسيع نطاق مسؤوليات مركز إدارة خدمة العمالء   •
لتشمل التطبيقات الرقمية وقنوات الخدمة الذاتية. 

وتساعد هذه الخطوة في تعزيز التعامل االستباقي 
مع الثغرات التقنية المحتملة في التطبيقات والقنوات 

المختلفة التي يستخدمها العمالء، وبالتالي تقليل 
احتماالت دخولهم إلى المنصات التقليدية التي عادًة 

ما تستقبل أعداد كبيرة من العمالء الراغبين في متابعة 
شكاواهم وطلباتهم. 

تحويل الشركة من مزود لخدمات االتصاالت »Telco« إلى   •
مزود للخدمات الرقمية المتكاملة »TECO«: في عام 
2022، أطلقت خدمة العمالء العديد من التطبيقات 

الرقمية الناجحة مثل Smiles Food و Go Chat و 
Go Well و Go Learn وelGrocer، لمساعدة الشركة 

على تحقيق هدفها األساسي بالتحول من مجرد مزود 
لخدمات االتصاالت )الذي ُيرمز له باسم telco( إلى مزود 

.)TECO للخدمات الرقمية الشاملة )الذي ُيرمز إليه باسم
حّل المشكالت من المرة األولى لقد نجحنا في تعزيز   •

قدرتنا على حّل مشكالت العمالء من المرة األولى. فاآلن، 
يمكن التعامل مع جميع االستفسارات والشكاوى 

والطلبات بواسطة موظفي المستوى 1 مع إمكانية 
الوصول إلى عمليات المستوى 2 دون الحاجة إلى فتح 

تذكرة. كما عملنا على تحسين عمليات المتابعة المتكررة 
وعمليات تحديد ومعالجة الثغرات، بهدف تحسين رضا 

العمالء والحد من تكرار العمليات والتقليل من الشكاوى. 
ونتيجًة لذلك، نجحنا في تقليل معدل تكرار العمليات 
عبر جميع القطاعات بنسبة %10، كما انخفض معدل 
نقل UCMS وED بنسبة %21، في حين زاد معدل حّل 

المشكالت من مكالمة واحدة بنسبة 33%.
مقياس السعادة: حرًصا منا على اإلجابة على   •

استفسارات العمالء وتلبية طلباتهم بصورة ترضيهم 
وتسعدهم، فقد اتخذنا المزيد من اإلجراءات التي تتيح 
لنا تقديم الخدمة لعمالئنا بشكل أفضل وأسرع، حيث 

قمنا بتعديل نموذج نقاط الجودة ليركز بشكل أكبر على 
سعادة العمالء ومعدل حل المشكالت من مكالمة 

واحدة. وقد أّدى التركيز على رضا العمالء وتوفير حلول 
ن كبير في  للمشكالت من المكالمة األولى إلى تحسُّ
تجربة العمالء عبر جميع الخدمات، حيث بلغت نسبة 

التحسن في خدمة البريد اإللكتروني بنسبة %36، ووسائل 
التواصل االجتماعي بنسبة %18، والدردشة بنسبة 6%، 

والمكالمات الواردة بمتوسط بلغ 3%.
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مستوى الخدمة والجودة
تحرص &e  على إجراء تحسينات مستمرة على شبكتها 

لتحقيق أعلى مستوى من الخدمة والجودة. ولتلبية 
احتياجات قاعدة عمالئنا المتنامية، قمنا بإنشاء محطات 

أساسية جديدة، وإدخال المزيد من التقنيات المتقدمة، 
وزيادة سعة الشبكة. وقد نجحت أنظمة إدارة تحسين 

األداء وضمان الجودة في الحصول مجدًدا على شهادة 
ISO 9001: 2015 ألنظمة إدارة الجودة. كما حصلت 

 الشركة أيًضا على شهادة نظام إدارة جودة االتصاالت
 ISO 9001: التي ُتعد امتداًدا متميًزا لشهادة )TL 9000(

2015، حيث تغطي المعايير العالمية لجودة سلسلة 
التوريد في قطاع االتصاالت. وبما أن نظام إدارة الجودة 
يمثل الفكرة األساسية التي تقوم عليها جميع أنظمة 
اإلدارة األخرى، فقد أنشأت »اتصاالت - &e« نظاًما خاًصا 

 ISO بها إلدارة الجودة، والذي يتماشى مع المعيار الدولي
2015 :9001، وهو يغطي ما يقرب من %50 من برنامج 
الشهادات المعتمدة الخاص بالشركة، حيث يشمل 14 

قسًما ووحدة أعمال رئيسية )حتى ديسمبر 2022(. 
كما حصلت الشركة مجدًدا على اعتماد SAP للبنية 

التحتية والخدمات السحابية. عالوة على ذلك، حصلت 
وحدة أعمال تكنولوجيا المعلومات بالشركة على 

اعتماد ISO 27001: 2013 لنظام إدارة أمن المعلومات. 
كما تمتثل الشركة لمعيار »أمان بيانات بطاقات الدفع« 
)PCI DSS( عبر جميع مراكز البيانات التابعة لها. ونحن 

حاصلون أيًضا على اعتماد ISO 20001-1: 2018 واعتماد 
ISO 20000-1: 2011 ألنظمة إدارة خدمات تكنولوجيا 

المعلومات. في الوقت نفسه، حصلت مراكز البيانات 
التابعة للشركة على »الشهادة الذهبية لالستدامة 

التشغيلية من المستوى الثالث«، كما تمتلك الشركة 
مركز عمليات متطور للخدمات، باإلضافة إلى مركز موحد 

لعمليات الشبكة، والذي يعمل على مراقبة خدمات 
االتصاالت المقدمة للعمالء، إلى جانب البنية التحتية 

األساسية. أما مركز عمليات الخدمات، فيوفر حلواًل فورية 
في حاالت انقطاع أو اضطراب الخدمة.

كذلك، حصلت محطة طاوي السمان )TAS( األرضية 
على شهادة المستوى الرابع الكامل من »االتحاد الدولي 

للنقل الفضائي« )WTA(، تقديًرا المتثال المحطة ألعلى 

اتصاالت التسويق 
المسؤولة

مستوى من متطلبات معيار االتحاد. وقد وضع هذا 
اإلنجاز المتميز شركة &e في مكانة رائدة حيث أصبحت 

أول محطة أرضية تحصل على شهادة المستوى الرابع 
الكامل من االتحاد في منطقة الشرق األوسط وشمال 

إفريقيا. كما تخضع مراكز البيانات بالشركة لعمليات 
تدقيق دورية لضمان توافق أنشطتها مع »معايير 

ISAE 3402 من المستوى الثاني« الصادرة عن »مجلس 
معايير التدقيق والضمان الدولي« )IAASB(. وخالل هذه 

العمليات، يتم تقييم أهداف وأنظمة الرقابة الخاصة 
الشركة )بما في ذلك أنظمة تكنولوجيا المعلومات 

والعمليات المرتبطة بها(، لضمان فعالية وكفاءة تلك 
األنظمة. وقد وضع قسم تطوير المنتجات بالشركة 

نهًجا شامًلا ومرًنا لتطوير المنتجات والخدمات بالتعاون 
مع جميع أصحاب المصلحة ومختلف أقسام الشركة. 
فمع كل منتج أو خدمة، يتم تصميم التجارب الكاملة 

للمنتجات والرحالت الكاملة العمالء والحاالت المختلفة 
لالستخدام، والتي تغطي سيناريوهات ودورات حياة 

متنوعة كما يعمل القسم على التحقق من إجراء 
اختبارات شاملة لجودة جميع المنتجات والخدمات التي 

تم إطالقها حديًثا.

e& ابتكارات
ُتعد شركة &e من أكبر داعمي التحول الرقمي، حيث 

تسعى لتمكين المجتمعات من خالل توفير احتياجات 
المستقبل من اليوم. وتقدم الشركة منتجات وخدمات 

مسؤولة من أفضل العالمات التجارية العالمية، والتي 
تتماشى مع أفضل الممارسات الدولية. وتلتزم جميع 
العالمات التجارية الرائدة التي نتعامل معها بمعايير 

التصنيع واإلنتاج المسؤولة والمستدامة عبر جميع 
مراحل سلسلة التوريد الخاصة بها.

إن عمليات التصنيع واإلنتاج المسؤولة والمستدامة جزًءا 
ال يتجزأ من سلسلة التوريد الخاصة بمنتجاتنا التي تعد 

من أفضل العالمات التجارية.

التسويق المسؤول 
يأتي العمالء في صميم كل ما نفعله أو نقوم به، وهو 

ما يظهر بشكل واضح في تصميم جميع المنتجات 
والخدمات التي نقدمها، حيث تؤخذ جميع شرائح 

العمالء في االعتبار عند تطوير منتجات وخدمات 
جديدة. ونبدأ دائًما بتحليل اتجاهات وسلوكيات 

المستهلكين وأداء المبيعات قبل الشروع في تطوير 
منتجات جديدة أو تحديث المنتجات الحالية. وذلك 

في إطار إستراتيجية الشركة التي تمتد لثالث سنوات 
وتسعى لتحقيق شعارنا الطموح »المستحيل ممكن« 

على أرض الواقع. وجاء العمالء في مقدمة أولوياتنا 
أثناء تصميم رحلة العميل وتحديث موقعنا اإللكتروني، 

ن كبير في رضا العمالء. مما أدى إلى تحسُّ
]يتم تمثيل المحتوى التالي في شكل إنفوجرافيك 
أو مخطط بصري مناسب بواسطة فريق التصميم 

بالشركة[
تعزيز الجهود الرامية لتقديم قيمة استثنائية للعمالء، 
من خالل إطالق برامج مبتكرة تقدم مزيًجا من حلول 

االتصاالت والحلول الرقمية: 
• توسيع مجموعة باقات »New Freedom«، عن 

طريق تقديم باقة بيانات بدون توقف إلى جانب بيانات 
محلية غير محدودة وباقات مكالمات مرنة، ونتيجة 

لذلك، حققنا نتائج واعدة، حيث سجلت الشركة زيادة 
بأكثر من %13 في »متوسط اإليرادات آجلة الدفع 

لكل مستخدم« منذ الربع الثالث من عام 2020، مع 
المحافظة على قاعدتنا الحالية حيث مثلت باقات 

New Freedom أكثر من %55 من مدفوعات 
المستهلك اآلجلة.

• إطالق باقات المحتوى آجلة الدفع، وهي باقات 
جديدة ضمن فئة نمط الحياة والتي توفر للعمالء 

بيانات مخصصة للمحتوى المفضل لديهم، 
ويشمل ذلك أربع فئات: الموسيقى واأللعاب 

والفيديو واالتصال )خاص بوسائل التواصل 
االجتماعي(. 

• إطالق باقة »واصل اإلماراتي«، لتمكين عمالئنا 
اإلماراتيين من إنشاء باقتهم الخاصة رقمًيا مع 

مزايا حصرية. 
• إطالق خدمة eLife Ultra التي تمثل الجيل التالي 

من باقات اإلنترنت المنزلي، والتي تم تصميمها 
لتلبية احتياجات االتصال المنزلي وغيرها من 

االحتياجات الرقمية لدى األسر اإلماراتية. وقد 
أصبحت »eLife Ultra«، في غضون بضعة أشهر 

من إطالقها، باقتنا الرئيسية في حسابات الخطوط 
الثابتة، حيث مثلت ما يزيد عن %85 من إجمالي 

األرباح اإلضافية للمبيعات الخارجية، باإلضافة 
لتحقيق نتائج متميزة في متوسط اإليرادات لكل 

مستخدم )أعلى من باقات eLife Unlimited بأكثر 
من 15%(.
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التسويق المسؤول  
يأتي العمالء في صميم كل ما نفعله أو نقوم 

به، وهو ما يظهر بشكل واضح في تصميم 
جميع المنتجات والخدمات التي نقدمها، حيث 

تؤخذ جميع شرائح العمالء في االعتبار عند تطوير 
منتجات وخدمات جديدة. ونبدأ دائًما بتحليل 

اتجاهات وسلوكيات المستهلكين وأداء المبيعات 
قبل الشروع في تطوير منتجات جديدة أو تحديث 

المنتجات الحالية. وذلك في إطار إستراتيجية الشركة 
التي تمتد لثالث سنوات وتسعى لتحقيق شعارنا 

الطموح »المستحيل ممكن« على أرض الواقع. وجاء 
العمالء في مقدمة أولوياتنا أثناء تصميم رحلة 

العميل وتحديث موقعنا اإللكتروني، مما أدى إلى 
ن كبير في رضا العمالء. تحسُّ

مركز التميز في المبيعات  
تم إنشاء مركز تميز في مجال المبيعات في 

جميع أنحاء اإلمارات العربية المتحدة، حيث تقوم 
مجموعة من أكفأ المدربين باإلشراف على برامج 

التدريب المقدمة لفريق المبيعات. وهو مركز متطور 
للتوظيف والتدريب مهمته تدريب وتوظيف المواهب 

المطلوبة من موظفي الخطوط األمامية بجميع 
قنوات البيع. ويضم المركز  مجموعة متنوعة من 
إعدادات وموارد التدريب )مثل مكاتب الموظفين 

التي يتم من خاللها التعامل مع العمالء، وعمليات 
محاكاة لألجهزة التي يتم استخدامها(. ويهدف 

لتعزيز المعارف والمهارات والثقة لدى المتدربين 
حتى يتمكنوا من التعامل بصورة فعالة مع 

عمالئنا. ويشمل ذلك تقديم برامج تعريفية مكثفة 
للموظفين قبل نشرهم بالفعل عبر مراكز البيع. 

ويخضع البرنامج التعريفي للمراجعة والتعديل 
بشكل مستمر إلضافة سيناريوهات عملية تعكس 

السلوكيات الجديدة للمستهلك. ويتم تقديم 
جميع البرامج التدريبية بواسطة فريق التدريب 

الداخلي المتخصص في مجال المبيعات، كما يتم 
إنشاء مناهج التدريب داخلًيا مع االستعانة ببعض 

األطراف الخارجية.

ويخضع المحتوى التعليمي للتحديث بصورة دورية 
لمواكبة ديناميات السوق دائمة التغيير، مع الحرص 

على إدراج عمليات محاكاة للتجارب واألدوار الوظيفية 
الحقيقية كجزء ال يتجزأ من مناهج التدريب لتحقيق 

أقصى استفادة من برامج التعلم.
 

ويعتمد فريق مركز التميز على أحدث التقنيات 
الرقمية وحلول التعلم اإللكتروني الجديدة 

المتكاملة، مثل منصة »اقرأ« الخاصة بنا، التي أحدثت 
تحواًل كبيًرا في تجربة التعلم من خالل تسهيل 

الوصول إلى مجموعة واسعة من محتوى وموارد 
التعلم. كما ساعد نهج التعلم الرقمي الذاتي على 
تسهيل عملية التعلم بصورة كبيرة لفريق الخطوط 

األمامية. ويمثل هذا النهج حالًيا ثلثي أنشطة 
التدريب المقدمة لموظفي الخطوط األمامية.

تقديم خدمات قّيمة وغير مسبوقة من خالل إطالق 
عروض مبتكرة تقديم مزيجًا من خدمات االتصاالت 

والخدمات الرقمية:
 

أطلقت »اتصاالت من &e« منصة الستثمار أصولها من خالل   •
اإلعالنات الرقمية )eLife ،DOOH ، واألكشاك الرقمية، 

والتطبيقات، والمواقع اإللكترونية(

ومن خالل تعزيز شراكاتها االستراتيجية، فقد تعاونت   •
»اتصاالت من &e« مع موقع أمازون لتقديم أجهزة eero و 

Echo وذلك ألول مرة في اإلمارات

&e تطلق ميتافيرس e& universe في جيتكس 2022،   •
لتكون بذلك من أوائل مشغلي االتصاالت في المنطقة 

والعالم في هذا المضمار، وقد استلهمت هذه الفكرة من 
مشروع اإلمارات الستكشاف المريخ »مسبار األمل« 

ولتأكيد اهتمامها بصحة عمالئها فقد أطلقت »اتصاالت من   •
&e« منصة »GoWell«، لتكون بذلك أول منصة بمكافآت قّيمة 

لتحفيز اللياقة البدنية لألفراد

 Easy( تطلق خدمة التأمين السهل »e& اتصاالت من«  •
Insurance( األولى من نوعها في دولة اإلمارات العربية 

المتحدة، وهي منصة رقمية جديدة ومبتكرة تتيح للعمالء 
مجموعة من الخدمات الرقمية، مثل؛ خدمات التأمين 

الصحي وتأمين المركبات، وتأمين السفر بشكٍل فوري وبكل 
سهولة وسالسة

التوسع في باقات محفظة New Freedom’ ، من خالل   •
تقديم باقات بياناتnon-stop ، والتي تتضمن باقات بيانات 

محلية ودقائق مرنة غير محدودة

منصة بسمات  
كانت »اتصاالت من &e« من أوائل مشغلي االتصاالت في 

المنطقة التي تطلق في العام 2008 برنامج مكافآت 
باسم برنامج مكافآت اتصاالت. منذ ذلك الحين تحول برنامج 

المكافآت إلى برنامج تفاعلي يعمل من خالل منصة رقمية 
تسمى منصة بسمات، والتي تشتمل على أكثر من 6000 

عالمة تجارية تتراوح من المطاعم إلى متاجر البيع بالتجزئة إلى 
مكاتب السفر والضيافة. اليوم، وبعد االستحواذ على تطبيق 

 elGrocer واندماجه في منصة بسمات عبر مفهوم
shop-in-shop ، أصبح بإمكان عمالء المنصة التمتع بقائمة 

من الخدمات التي تتضمن خدمات توصيل الطعام، والبقالة، 
كما تتيح المنصة للعمالء فرصة كسب النقاط واستردادها 

لتلبية احتياجاتهم اليومية.

كما تقدم المنصة اليوم مجموعة متنوعة من العروض والمزايا 
التي تلبي حاجات العمالء من الحلول والخدمات الرقمية المتنوعة 

والمختلفة. وقد حصلت المنصة على العديد من الجوائز منها 
جائزة Bayut ألفضل برنامج خصم في عام 2021 ، وجائزة أفضل 

برنامج والء )Martech Power List Awards( في عام 2022.

إطالق بطاقات content passes لعمالء االشتراكات   •
الشهرية، والتي تتيح لهم باقات بيانات مخصصة لمتابعة 

المحتوى المفضل لديهم، والذي يتضمن أربع فئات: 
الموسيقى، واأللعاب، والفيديو، وبيانات مخصصة لمنصات 

التواصل االجتماعي

إطالق بطاقات »إماراتي واصل«، هي إحدى الباقات الجديدة   •
المدفوعة مقدمًا من اتصاالت والمخصصة حصريًا لإلماراتيين

إطالق باقات eLife Ultra والتي ُتعد الجيل الجديد من باقات   •
اإلنترنت المنزلي والترفيه الرقمي، والمصممة لتلبية احتياجات 

العائالت اإلماراتية من الخدمات والحلول الرقمية. وفي غضون 
عدة أشهر من إطالقها، أصبحت باقات eLife Ultra باقتنا 

الرئيسية في مجال االتصاالت الثابتة للعمالء

تعاون »اتصاالت من &e« مع شركة سامسونج إلطالق الحلول   •
الذكية في دولة اإلمارات العربية المتحدة، وبما يسهم في 

تلبية متطلبات العصر الرقمي الجديد
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االلتزام بالشفافية 
وممارسات األعمال 

األخالقية

03
تعتبر سياسات الحوكمة والمساءلة والشفافية من السياسات والمعايير الضرورية لتحقيق 

أهداف االستدامة. من جانبها تعزز &e بقوة مكانتها العالمية كشركة رائدة في مجال 
االستدامة، وذلك من خالل االبتكار وتطبيق األنظمة والعمليات الداخلية لتتكامل مع 

االستدامة.

طموحاتنا
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االمتثال

تضــع &e برنامج امتثال شــامل يركز على ضمان 
التزامنــا بالشــفافية واألخالقية فــي مزاولتنا لألعمال 

التجارية، مسترشــدين في ذلــك بمدونة قواعد 
الســلوكالمحدثة الخاصة بالشــركة. ويدعم ذلك 

سياســات المجموعة الشــاملة بشأن مكافحة 
الرشــوة والفســاد، وقبول وتقديم الهدايا وخدمات 

الترفيــه والضيافة، وتضــارب المصالح، والعناية 
الواجبــة تجاه الطــرف الثالث. ]نص مظلل[

 e& يقــدم برنامج األخالقيات واالمتثال لدى شــركة
ضماًنا لالتســاق مع القوانيــن واللوائح المعمول 

بها. يســري على جميع أقســام &e مجموعة من 
السياســات، بما في ذلك مدونة قواعد الســلوك، 

وسياســة مكافحة الرشــوة والفساد، وسياسة 
قبــول وتقديم الهدايا وخدمــات الترفيه والضيافة، 

وسياســة تضارب المصالح، وسياســة العناية الواجبة 
والمشــاركة األســاس لبرنامج األخالقيات واالمتثال 
لدينــا. ونجــري تقييمات منتظمــة للمخاطر لضمان 

االمتثــال لجميع القواعد واللوائح التي تشــكل جزًءا 
مــن قوانين دولة اإلمارات العربيــة المتحدة والقوانين 

الدوليــة المعمــول بها فيما يتعلــق بنطاق برنامج 
المؤسسي.  االمتثال 

تتألــف اللجنــة التوجيهية لالمتثال المؤسســي لدى 
شــركة &e مــن 10 مديرين تنفيذييــن. وتتمثل مهمة 

اللجنــة في التركيز على جميع المســائل الرئيســية 
المرتبطــة باألخالقيات واالمتثال. وفًقا للشــؤون 

القانونيــة للمجموعة/برنامج االمتثال المؤسســي: 
تتألــف اللجنة التوجيهية لالمتثال المؤسســي 

لدى شــركة &e من 10 مديريــن تنفيذيين. وتتمثل 
مهمــة اللجنــة في التركيز على جميع المســائل 

الرئيســية المرتبطــة باألخالقيــات واالمتثال، كما توفر 

جميع اإلرشــادات الالزمة إلدارات &e وموظفين بشــأن 
االستفســارات المتعلقة بموضوعــات االمتثال. ولضمان 

التنفيذ الدقيق لسياســات &e في جميع أقســام 
المؤسســة، نجــري بانتظام مراجعات االمتثــال وتقييمات 

مخاطر مكافحة الفســاد.

ويعمــل فريق األخالقيات واالمتثال أيًضــا على تصميم 
وتحديث السياســات واإلجــراءات، باإلضافة إلى وضع 

آليــات المراقبــة والتحكم وبرامج التدريــب، لضمان امتثال 
موظفــي &e واألطراف الخارجية للســلوك األخالقي. 

م دورات تدريبية إلزاميــة بانتظام لجميع  وُتقــدَّ
الموظفيــن العاملين فــي اإلدارات ذات الطابع القانوني 

والتنظيمــي، مما يســاعدنا على زيادة الوعي بسياســات 
وضوابــط حوكمة االمتثال. تم تنظيم نســخة أخرى 

من يوم امتثال الشــركة الســنوي، حيث خضر ثالثة من 
المتخصصيــن المرموقين في االمتثــال والتحقيقات 

وألقــوا كلمة علــى موظفي اإلدارة العليا واإلدارة 
الوســطى لتناول مختلف مســائل األخالقيات واالمتثال. 

كمــا نجــري دورة تدريبية إلزامّية عبر اإلنترنت ســنوّيًا 
لجميــع موظفي &e حول مدونة قواعد الســلوك، 
ومكافحة الرشــوة والفســاد. وندشن أيًضا حمالت 

تواصــل وتوعية منتظمة حول مكافحة الرشــوة 
والفســاد، وقبول وتقديم الهدايــا وخدمات الضيافة، 

وتضــارب المصالح باإلضافة إلــى التدريب الموجه 
لوحــدات األعمال المعرضة لمخاطر عالية في ســياق 
مكافحة الرشــوة والفســاد وقبول الهدايا وخدمات 

الترفيــه والضيافــة. كما نظمت &e الدفعة الخامســة 
ليوم &e لالمتثال الســنوي بهــدف االحتفال باليوم 

الدولي لمكافحة الفســاد الموافق 9 ديســمبر 2022. 
يجمــع هذا الحدث الســنوي مختلف الجهــات المعنية 

داخــل قطاع األعمال لتبادل الحوارات مــع خبراء صناعة 
االمتثال المشــهورين وقادة الفكر فــي مجال االمتثال 

وأخالقيــات العمل والموضوعــات القانونية.

 األخالقيات 
واالمتثال

تلتــزم &e التزاًمــا كامــًلا بممارســة األعمال التجاريــة وفًقا ألعلى معايير األخــالق والنزاهة ومبادئ األعمال 
المهنيــة، وباالمتثــال للقواعــد والمعاييــر القانونيــة والتنظيميــة. نلتزم في &e بالقوانيــن والمعايير وأفضل 

الممارســات الوطنيــة والدوليــة من أجل حماية اســم الشــركة ، وتعزيز مكانتنا والحفــاظ على قدرتنا 
التنافســية في األســواق التي نزاول أنشــطتنا التجارية فيها.



21

e& االستدامة في

مدونة قواعد الســلوك 

تغطــي مدونة قواعد الســلوك المتاحــة للجمهور موضوعات 
مثل الرشــوة والفســاد وقبول وتقديم الهدايا وســبل الترفيه 

والضيافة وتضارب المصالح وغســيل األمــوال. ويتم تعريف 
الموظفيــن كافــة على محتوياتهــا. تمتد مدونة قواعد 

الســلوك لدينا لتشــمل جميع أصحــاب المصلحة )بما في 
ذلــك على ســبيل المثال ال الحصــر الموظفون والمديرون 

والمقاولــون والموردون( الذين يعملــون لصالح &e ومعها، 
بغــض النظر عــن دورهم، والرتبة/المســؤولية التي تتطلب 

منهــم االمتثــال للمدونة في العمليــات اليومية واتخاذ 
اإلجــراءات التي من شــأنها الحفاظ على الثقــة التي يضعها 

عمالؤنــا ومجتمعنا فيها.

يجــب على جميــع الموظفين إظهار التزامهــم باالمتثال من 
خــالل اإلقرار بقراءة وفهم مدونة قواعد الســلوك كل عام. 

ا للتعريف بمدونة  ونجــري حملة توعيــة على اإلنترنت ســنوًيّ
قواعــد الســلوك. وتهدف هذه الحملة إلى إعــالم موظفينا 

بقيــم شــركتنا التي تضمها وتعرضهــا بوضوح مدونة قواعد 
الســلوك. وبالمثل، نتوقع من موردينــا واألطراف الخارجية 

التمســك بنفــس المعايير المنصوص عليهــا في مدونة قواعد 
الســلوك، وتنفيذ األعمال التجاريــة بصورة أخالقية.

الفساد مكافحة 

ال تتســامح &e مطلًقا مع الفســاد والرشوة، 
وتلتــزم بالحفــاظ على برنامج امتثــال فعال للتصدي 

لمخاطرهما. 

وتلتــزم &e بضمان عدم وقوع أي حوادث رشــوة أو 
فســاد بحلول عــام 2024. ويهدف هذا االلتزام إلى 
تقليــل التبعات القانونية وحماية ســمعة الشــركة.  

وفي عــام 2022، أجرينا تقييًما شــامًلا للمخاطر 
التي تهدد جهود مكافحة الرشــوة والفســاد.

تطبــق &e مجموعة من السياســات واإلجراءات 
الداخليــة المحكمة التــي تهدف إلى منع وقوع 

مختلف أشــكال الفساد داخل الشــركة. ال ينعكس 
التزام الشــركة بمكافحة الفســاد والرشوة فقط 

فــي مدونة قواعد الســلوك، وإنما أيًضا في 
سياســة مكافحة الرشــوة والفساد وسياسة 

قبــول وتقديم الهدايا وخدمــات الترفيه والضيافة 
وسياســة تضارب المصالح وسياســة العناية 

الواجبة والمشــاركة. تؤكد سياســة مكافحة 
الفســاد ومكافحة الرشــوة على امتثال شركة 

&e لقوانين ومعايير مكافحة الفســاد والرشــوة 
الدوليــة والمحلية. باعتبارها شــركة مدرجة في 

بورصــة اإلمارات العربية المتحــدة، تلتزم &e بقانون 
العقوبات اإلماراتــي )القانون االتحادي رقم 

1987/3(، مــن بين قوانين أخــرى، واللوائح التي 
تهدف إلى منع أي شــكل من أشــكال الفساد 
والرشــوة. ويجب على جميــع الموظفين إثبات 

التزامهــم باالمتثال لهــذه القوانين واللوائح من 
خــالل إقرارهم بقراءة وفهم جميع سياســات 

&e ذات الصلة. وفي عام 2022، أجرت الشــركة 
عملية تدقيق مع شــركة خارجية مســتقلة من 

أجــل تقييم الثغرات الممكــن أن تعيق حصولها 
على شــهادة األيزو. وذلك لدعم اســتعداداتنا 

لعمليــة الحصول على شــهادة اآليزو 37001 
ألنظمــة إدارة مكافحة الرشــوة الداخلية لدينا. 

يوضــح هذا األهمية التــي توليها &e لضمان 
ممارســتنا لألعمال التجاريــة بصورة أخالقية 

وبشفافية. 

تنشــر الشــركة مدونة قواعد السلوك وسياسات 
ومعاييــر وإجراءات مكافحة الفســاد الخاصة بها 
علــى موقعها اإللكتروني. ُيبلــغ جميع موظفي 
&e بهــذه السياســات والمعايير واإلجراءات على 

أســاس سنوي، كما ُيبلغ بها شــركاء األعمال الذين 
تزيد مخاطر الرشــوة لديهم عن الحد المتوســط. 
تنشــر الشــركة مدونة قواعد السلوك وسياسات 

ومعاييــر وإجراءات مكافحة الفســاد الخاصة بها 
علــى موقعها اإللكتروني. ُيبلــغ جميع موظفي 
&e بهــذه السياســات والمعايير واإلجراءات على 

أســاس سنوي، كما ُيبلغ بها شــركاء األعمال الذين 

تزيد مخاطر الرشــوة لديهم عن الحد المتوســط.

تتبــع &e آلية محددة إلجــراء تقييمات منتظمــة للمخاطر 
المتعلقة بالرشــوة والفســاد داخل عمليات الشركة. 

ويتألــف التقييم من عملية شــاملة تتضمن إرســال 
اســتبيانات إلى فرق عمــل مختلفة، ومراجعة الردود، 

وإجــراء مقابالت مع فرق مختلفة، واســترجاع ومراجعة 
المعلومات المســتقاة مــن مختلف األدوات واألنظمة 
وقواعــد البيانات الداخلية، واختبــار الضوابط الداخلية، 

ومراجعــة المعامالت عالية المخاطــر، وغيرها من األمور. 
وُيجــرى هــذا التقييم باالعتماد على إطــار عمل إدارة مخاطر 

المؤسســة الداخلي، وسياســة مكافحة الرشوة والفساد، 
والمبــادئ التوجيهيــة لتقييم مخاطر مكافحة الفســاد، 
وباســتخدام أفضل الممارســات الدوليــة المختلفة )على 
ســبيل المثال، معيار شــهادة اآليزو 37001(. وكجزء من 
هــذه العمليــة، تحدد &e، وتقّيــم، وتصّعد، وتخفف من 

المحددة.  المخاطر 

تتشــابه مخاطر الرشــوة والفســاد في &e مع المخاطر 
التــي تواجهها أي شــركة من نفــس حجمها في مجال 

االتصــاالت وداخل نطاق ســلطتنا القضائية. ويجــر التخفيف 
مــن جميــع المخاطر التي تــم تحديدها باتباع اإلجراءات 

المناســبة والســليمة، وُتوَضع الضوابــط ذات الصلة لضمان 
عدم حــدوث هذه المخاطر.
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سياســة اإلبالغ عن المخالفات 
تراقــب &e عمليــة اإلبالغ عن المخالفــات وتبلغ عن أي حوادث 

عــدم امتثال محتملة. ولديها نظام رســمي لإلبالغ عــن المخالفات 
بدون الكشــف عــن الهوية مع توفير الحمايــة القانونية. 

وتعــزز هذه العملية من الصــدق والصراحة داخل مكان 
العمــل وتشــجع الموظفين على اإلبالغ عن حاالت الســلوك غير 

األخالقــي واالحتيال الفعلي أو المشــتبه به وانتهاك سياســات 
&e وعملياتهــا. ويتــم تصنيف أي معلومات ترد بهذا الشــأن في 

فئات محددة لفهم أنواع االستفســارات والشــكاوى، ومصادرها، 
ومــدى تكررها علــى نحٍو أفضل. ويتيح هذا بــدوره تقديم توصيات 

مناســبة في الوقت المناســب أو إســتراتيجيات إصالح. وترد العملية 
 .e& بالتفصيــل في سياســة اإلبالغ عن المخالفات لشــركة

وُيشــجع الموظفــون على اإلبالغ عن مختلــف المواقف التي 
تواجههــم، مثل: ســوء اإلدارة المالية أو غيــر المالية، أو اإلهمال 

المهنــي، أو االحتيــال الذي تم ارتكابه أو مــن المحتمل ارتكابه، أو 
الســلوك غير األخالقي، أو إســاءة استغالل الســلطة، أو تسريب 

المعلومات الســرية، أو عــدم االمتثال للقوانيــن واللوائح، أو تفضيل 
مورد/مقــاول معّيــن، أو التمييز ضد أي فرد مــن الموظفين أو 

العمالء على أســاس الجنس أو العرق أو الجنســية. 

وتقــدم &e برنامًجــا تدريبًيا إلزامّيًا حول مكافحة الرشــوة 
والفســاد يركز على ممارســة األعمال التجاريــة بصورة أخالقية. 

وفي عام 2022، تلقى قســم إدارة المخاطر المؤسســية 

وتنفــذ &e برنامًجــا تدريبًيا إلزامًيا لمكافحة الرشــوة والفســاد يركز على 
ممارســة األعمــال التجارية بصورة أخالقيــة.  بحلول نهاية عام 2022، 
أكمــل 88 بالمائة مــن جميع الموظفين الــذي يعملون بدوام كامل 
هــذا التدريــب. باإلضافة إلى ذلك، تم إطالق الــدورة التدريبية لتجديد 
المعرفــة بمدونة قواعد الســلوك فــي مايو 2021. إضافة إلى ذلك، 

يعمــل فريق االمتثال المؤسســي مع وحدات األعمــال المعرضة لمخاطر 
عاليــة لتحســين ضوابطهــا وتدريب موظفيها لزيــادة وعيهم بمخاطر 

الرشــوة والفســاد. وقّيمت الشــركة عملياتها لقياس المخاطــر المتعلقة 
بالفســاد مــن خالل إجراء تقييمات مخاطــر االحتيال )FRAs( لثالث 

وظائــف مــن وظائف مجموعة &e. وفــي عام 2022، وقعت حادثة 
واحدة مؤكدة تتعلق بالرشــوة والفســاد وال تزال اإلجــراءات التأديبية 

جاريــة بشــأنها. ولم تواجه الشــركة أي حوادث بعــد إنهاء أو عدم تجديد 
العقــود مع الشــركاء التجاريين الذيــن ارتكبوا مخالفات تتعلق بالفســاد.

وللتخفيــف من المخاطــر المرتبطة بقبول وتقديــم الهدايا وخدمات 
الترفيــه بين الشــركات، وضعنا ســجاًل للهدايا وخدمــات الترفيه والضيافة، 

مــع مطالبــة جميع الموظفين بتســجيل طلباتهم بشــفافية من خالل 
هــذا الســجل للحصــول على موافقة بتقديم أو قبــول الهدايا أو خدمات 

الترفيــه أو الضيافة. 

لضمــان اإللمــام بقيمنا وسياســاتنا الداخلية، ُيطالــب جميع موظفين 
&e جــدد بتلقــي تدريب علــى االمتثال للوائح والقوانيــن المعمول بها 

والتوقيــع على إقرارنــا الداخلي وبيان اإلفصاح. وذلك يلزمهم بالكشــف 
عــن أي مشــكالت تتعلق بتضــارب المصالح لديهــم. ويتضمن بيان اإلفصاح 

هــذا أيًضــا بنود االمتثال التي تحظر بشــدة علــى موظفينا ارتكاب أي 
شــكل من أشــكال الرشوة والفساد أو المشــاركة فيهما. 

وتســعى &e جاهــدة للعمل فقط مع شــركاء األعمال الذين يزاولون 
أعمالهــم التجاريــة بصورة أخالقية وتطالب أي شــركاء أعمــال محتملين 

بتلبيــة معاييــر جميــع القوانين واللوائح المعمــول بها باإلضافة إلى 
.e& االلتــزام بمبادئ األعمال األخالقية لشــركة

التمييز عدم 

تلتــزم &e بضمــان عمل جميــع موظفيها في بيئة آمنــة بعدية تماًما عن 
التمييــز مــع التعامل معهم على أســاس من الــود واالحترام المتبادل 

وبمــا يحفــظ الكرامة اإلنســانية. ويهدف هذا االلتزام إلــى تقليل التبعات 
القانونية وحماية ســمعة الشركة

الممارســات المناهضة للمنافسة

تشــجع &e المنافســة العادلة، كما تلتزم بمكافحة الممارســات 
والســلوكيات المناهضة للمنافســة، بما يتماشــى مــع اللوائح والقوانين. 

وفــي 2022، تم اتخاذ 6 إجــراءات قانونية تتعلــق بمكافحة االحتكار 
بســبب ممارسات وســلوكيات مناهضة للمنافســة ولمنع الممارسات 

االحتكاريــة. وال تزال كافة اإلجــراءات القانونية حالًيا قيــد التحقيق. 
وباإلضافة إلى جلســات التدريــب والتوعية التي نقدمهــا للموظفين، 

كجــزء من إطــار عمل حوكمة االمتثال، تجري &e جلســات توعية ودورات 
تثقيفيــة، إلزاميــة ومصممة خصيًصــا، لتغطية الموضوعــات المتعلقة 

بالمنافســة بما يتماشــى مع سياسات وممارســات وإجراءات المنافسة 
العادلــة، التي تغطي كافــة الجوانب القانونيــة والتنظيمية.

والتدقيــق الداخلــي 69 بالًغــا من خالل قنوات اإلبالغ عــن المخالفات، مقارنة 
بعــام 2021 الــذي تلقــى فيه 59 بالًغا وعام 2020 الــذي تلقى فيه 52 بالًغا. 

فيمــا تلقــت اإلدارة القانونيــة ما مجموعه 35 بالًغا )ما يعــادل 52 بالمائة من 
إجمالــي البالغات( من خالل نظــام مراقبة داخلي

How to report a concern:
 whistleblower@eand.com
 groupwb@eand.com

 800 2002
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إدارة مخاطر المؤسســة 
األعمال واستمرارية 

ويتألــف هيــكل حوكمة إدارة المخاطــر من العناصر 
التالية، وهي:

المخاطر  ميثاق 

سياســة إدارة المخاطر المؤسسية

إطــار عمل إدارة المخاطر المؤسســية 
 )ERMF(

 )RAF( إطار عمــل تقبل المخاطر

المخاطر  لجنة 

لجان إدارة المخاطر المؤسســية
(ERMCs) 

الشديد   االنخفاض 
الغرامات وتجّنب 

انخفضــت الغرامات بنســبة %50 )مــن 10 إلى 5( وحققنا 
انخفاًضــا بنســبة %50 في الغرامــات المالية )من 3.4 ماليين 
درهــم إماراتي إلى 1.7 مليون درهم إماراتــي( مقارنة بعام 
2021:  بذلــت شــركة اتصاالت من &e جهــوًدا حثيثة لضمان 
العمــل بما يتوافق مــع إطار العمل التنظيمــي في مختلف 

المجاالت

المؤشــرات األساســية لتكنولوجيا المعلومات 
واالتصاالت والمؤشــرات العالمية

تقــدم الهيئــة التنظيمية تقارير عن إحصاءات ومؤشــرات 
تكنولوجيــا المعلومــات واالتصاالت إلــى هيئة تنظيم 

االتصــاالت والحكومة الرقميــة )TDRA( لتقديمها إلى 
االتحــاد الدولــي لالتصاالت مع زيادة دقــة البيانات المقدمة؛ 

وهــو ما عــزز التصنيف العالمي لدولــة اإلمارات العربية 
المتحــدة في مجاالت النطاق الترددي الدولي واالشــتراك 

في اإلنترنت الســلكي ذي النطاق العريض ومؤشــرات 
مجموعــة أســعار باقات الهاتف المتحــرك وتكنولوجيا 
المعلومات واالتصاالت بشــكل عــام والترتيب الرقمي. 

تحتــل اإلمــارات العربية المتحــدة المركز األول بين الدول 
مــن حيث ســرعة اإلنترنت، وتأتي في المركــز الثاني عالمًيا 

فــي اســتخدام اإلنترنت، كما تحتــل المركز األول عالمًيا 
من حيث مســتوى اســتخدام اإلنترنت في وســائل التواصل 

االجتماعــي، وذلــك فًقا لتقرير نمــط الحياة الرقمي الذي 
أعدتــه هيئــة تنظيم االتصاالت والحوكمــة الرقمية في 

اإلمارات العربية المتحدة.  تم نشــر المؤشــر العالمــي للبنية 
التحتيــة لالتصاالت في 28 ســبتمبر، باعتباره جزًءا من مســح 

التهديدات المالية
العمالت األجنبية

التعرضات 
التعرضات المالية األخرى

التهديدات التشغيلية
جائحة كوفيد 19-

مخاطر األمن السيبراني
المنافسة وضغوط 

التسعير
استمرارية الخدمة

التحديات االستراتيجية
التهديدات الجيوسياسية

االقتصاد الكلي
الظروف

OTT مشغلو

تحديات االمتثالجائحة 
التحديات التنظيمية وأوجه 

عدم اليقين في التقاضي

الحوكمــة اإللكترونية 2022 التابــع لألمم المتحدة، 
وفيــه احتلت اإلمارات العربية المتحــدة المرتبة األولى 

فــي المنطقــة والمرتبة التاســعة عالمًيا )أي صنفت 
فــي أعلى 10 مراكز عالمًيا(. تعمل شــركة اتصاالت 

مــن e& باســتمرار على تطبيق آليــات التحول الرقمي 
فــي عمليات تســجيل الهواتف المتحركة لتحســين 

تحربــة العميل عن طريق مصادقــة عمالء الهاتف 
 )UAE Pass( المتحــرك من خــالل الهوية الرقمية

والتعــّرف على الوجه بدًلا مــن التوجه إلى مراكز 
.e&  تقديــم الخدمة التصاالت من

ولتعزيــز إشــرافنا على المخاطر بما يتماشــى مع 
لوائــح هيئة األوراق المالية والســلع )SCA( اإلماراتية، 

أنشــأ مجلس اإلدارة لجنة إدارة مخاطر مكرســة 
ألنشــطة إدارة المخاطر، التي كانت في الســابق جزًءا 

مــن وظائف لجنة التدقيــق. يفوض مجلس اإلدارة 
مســؤولية إدارة المخاطر التشــغيلية إلى الرئيس 
 e& وإدارتهــا العليا. كما عززت e& التنفيــذي لدى

الحوكمــة من خالل تشــكيل لجنة إدارة المخاطر 
المؤسســية للمجموعــة )ERMC(، بهدف زيادة 

تحســين التنســيق والتوحيد القياسي ألنشطة إدارة 
المخاطــر في جميــع أنشــطتنا وعملياتنا. يرأس لجنة 

إدارة المخاطــر المؤسســية للمجموعة الرئيس 
التنفيــذي للمجموعــة. وبهدف دعم تفويض إدارة 
المخاطــر، يتعاون فريق إدارة المخاطر المؤسســية 

بالمجموعة باســتمرار مع الفــرق في مختلف إدارات 
المجموعــة للحفاظ على ممارســات إدارة المخاطر 

بمــا يتماشــى مع هياكل الحوكمــة المعتمدة من 
اإلدارة. مجلس 

أدى تبنــي هذه العناصر -أي الميثاق، والسياســة، 
وأطر العمــل، وهياكل الحوكمــة- وتطبيقها بصورة 

متســقة إلى تســهيل اإلدارة الفعالة والتخفيف من 
المخاطــر في جميع إدارات المجموعة. وتســهل هذه 
الهيــاكل تحديــد وتقييم ومراقبــة ومراجعة المخاطر 
الرئيســية التي يمكن أن تؤثر بشــكل كبيــر في أعمالنا 
وأدائنا المالي وســمعتنا، وتســعى إلــى تقليل التعرض 

للمخاطر إلى مســتويات مقبولة. 

وتخضــع المخاطــر الكبيرة على المســتويين المحلي 
والدولــي، إلى جانب أي مخاطر جديدة وناشــئة، 

للمراجعة على أســاس ربع ســنوي في اجتماعات لجان 
إدارة المخاطر المؤسســية على المســتوى الوطني 

والدولــي، على التوالي. وتجتمــع لجان إدارة المخاطر 
المؤسســية بشكل ربع ســنوي لمراجعة المعلومات 

المهمــة المتعلقــة بالمخاطــر، بما في ذلك موجز 
بيــان المخاطر، وخطط العمل، ومؤشــرات المخاطر 

الرئيســية. وُيطرح موجز بيان مخاطــر مجّمع على 
مســتوى اإلمارات العربية المتحدة وعلى المســتوى 

الدولــي على لجان إدارة المخاطر المؤسســية 
للمجموعــة، لعرضه الحًقا علــى لجنة المخاطر. 

ويوجــه مجلس اإلدارة مهــام اإلدارة العليا من خالل 
تحديــد مدى تقبل الشــركة للمخاطر. ويقدم إطار 
عمــل تقبل المخاطر )RAF( نظرة عامة وإرشــادات 

بشــأن تحديد سياســة مدى تقبل المخاطر وآليات 
تنفيذهــا والتفاوتات بمختلف إدارات &e. ويتماشــى 

إطــار العمل هذا مع إطــار عمل إدارة المخاطر 
المؤسســية )ERMF( ويجــب قراءته باالقتران مع 

ميثــاق المخاطــر على النحو الــذي اعتمدته لجنة 
المخاطر. 

ولدعم ترســيخ ثقافة إدارة المخاطــر بصورة أكبر، تم 
تنفيــذ نظام متكامل إلدارة المخاطر ينســق األنشــطة 

بيــن مختلف وظائف إدارة المخاطر المؤسســية 
واالمتثــال والتدقيق الداخلي والضمان المشــترك. 

وتقــدم وظيفة إدارة المخاطر المؤسســية لإلدارة 
ولجــان المخاطر ضماًنا معقــواًل بأن المخاطر 

الملموســة التي تؤثر في المؤسســة قــد تم تحديدها 
وتقييمهــا والتخفيــف من أثرها عند االقتضاء. وتســمح 

أيًضــا للجان اإلدارة ولجــان المخاطر بزيادة كفاءة 
وفاعلية العمليات، وتســاعد فــي اتخاذ القرار وخلق 

وعــي أكبــر بالمخاطر. إضافة إلى ذلك، تتماشــى خطط 
التدقيق الداخلي الســنوية لــدى &e مع المخاطر 

األهــم لضمان توفير ضمانات كافية في الســنة 
الماليــة. وتخضــع الخطة الداخلية الســنوية للمراجعة 
والتحديــث بانتظــام من خالل عملية رســمية لمعالجة 

أي تغييــرات في موجز بيان مخاطر المؤسســة.
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وبصفتها شــركة كبرى عالميــة للتكنولوجيا واالســتثمار، تعمل 
&e فــي بيئــة عالية التنظيم وتنافســية تتطور بســرعة بالغة. إن 

حالــة عدم اليقين غير المســبوقة في البيئــة الخارجية والتي 
تفاقمت بســبب تنفيذ إســتراتيجية المجموعــة وتركيزها على 

تنميــة األعمال التجارية المماثلة من خالل االســتثمار بشــكل 
كبيــر لتعظيــم العوائد من االقتصاد الرقمي، جعلت ســياق 

مخاطــر المجموعــة يزداد تعقيًدا إلى حــد كبير. باإلضافة إلى 
ذلــك، وكأي مؤسســة أخرى، نواجه مخاطر مــن عوامل خارجية، 

مثــل: التهديدات الجغرافية السياســية، واالقتصــاد الكلي والبيئة 
التنظيميــة، والمنافســة، وما إلى ذلك إلــى جانب المخاطر 

المخاطــر النظامية 
المخاطر

التهديــدات الجغرافية 
السياسية

يشــّكل عدم االســتقرار الجغرافي السياسي 
المســتمر تحديات مستمرة. 

نســتفيد مــن الخبرات والمعارف المحليــة لمكافحة هذه 
التحديــات. وُيدار أمــن الموظفيــن المحليين أيًضا بصورة 

استباقية

تؤَخــذ العوامــل االقتصادية المتقلبة في عيــن االعتبار أثناء 
عمليــة التخطيط الســنوية، كما أنهــا تؤثر في االفتراضات 

الرئيســية التــي ُتوضع في عملية إعــداد الميزانية. 

إضافــة إلى ذلك، نظًرا للمســتوى المرتفع عموًمــا من المخاطر 
المرتبطــة بالمناطــق الجغرافيــة التي نعمل فيهــا، نجري تحلياًل 

لظــروف الســوق بانتظام كجزء من عمليــة التنبؤ وُتعَدل 
االفتراضات حســب الحاجة. 

أسســت المجموعــة المالية، بدعم من شــركاتها العاملة، 
السياســيات واإلجراءات واألدوات لمراقبــة التعّرض وإدارته واإلبالغ 

عنــه. وتنظر لجــان الحوكمة ذات الصلة في التحليل المســتمر 
إلســتراتيجيات التخفيــف الحالية والمســتقبلية، حيث تناقش 

األســاليب المبتكــرة الحتواء تعرض المجموعــة للمخاطر.

ال تــزال التغّيرات في ظــروف االقتصاد الكلي 
العالمــي والمحلي ضمن العديد من األســواق 

تحديات.  تشكل 

لقد أثر ارتفاع أســعار الفائدة بالســلب على األداء 
المالي للشــركات التابعــة العالمية وجعل خدمة 

الديــون أكثر تكلفة.

تتعــرض المجموعــة لحالة من عــدم التيقن نتيجة 
ــب أســعار الصرف في بعض البلــدان التي تعمل  تقلُّ
فيهــا. وقد يؤثــر هذا التقلُّب في النتائــج المجّمعة 

والقيمة اإلجمالية الســتثمارات الشــركة في 
العمليــات الخارجية

ظــروف االقتصاد الكلي 
العالمي

التعــّرض لتقلبات صرف 
األجنبية العمالت 

المحتملة التصدياآلثار  نهج 

الناشــئة عــن عملياتنا مثــل تعطل الخدمة، واألمن الســيبراني، والتعرض 
لتقلبــات صــرف العمالت األجنبية، وما إلى ذلــك. وتحدد اإلدارة بالتعاون 

مــع فريق إدارة المخاطر المؤسســية للمجموعة إجــراءات التخفيف 
للتأكــد مــن أن اآلثار الناجمة عــن التعرض للمخاطر الرئيســية التي 

تواجههــا المجموعــة تقع ضمن مســتوى تقبل المخاطــر المعتمد.

وفــي عام 2022، تم تقســيم المخاطر الرئيســية وتصنيفها إلى 
مخاطــر نظامية وإســتراتيجية وتشــغيلية وفًقا لمســتوى التأثير الذي 

يمكنهــا إحداثــه، وتحدد المخاطــر النظامية على أنهــا المخاطر التي ال 

يمكــن الســيطرة عليها إلى حد كبير، أمــا المخاطر التشــغيلية فتتعلق 
بمجــاالت يتوقع أن تجد لها سياســات وإجــراءات مفصلة. نجحت 

الشــركة في التغلب على هذه المخاطر من خالل المســح االســتباقي 
آلفــاق المخاطــر، وتنفيذ ورصد إســتراتيجيات التخفيــف وتقليل التعرض 

للمخاطــر وفًقا إلطــار إدارة المخاطر والحوكمة.
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المخاطر اإلســتراتيجية المخاطر التشــغيلية 
      

األمن 
السيبراني

المنافسة 
التخريبية 
عبر  للبث 

 )OTT( اإلنترنت 
البث  ووسائط 

الرقمي

إن تهديــد الهجمات الســيبرانية الخارجية 
بمختلف أقســام شــبكة المجموعة 

والبنيــة التحتية لتكنولوجيــا المعلومات 
قائم على الدوام.

يشــّكل وجود مشــغلي البث عبر اإلنترنت 
تهديًدا شــائًعا في صناعة االتصاالت الســلكية 

والالســلكية، إذ يؤثر فــي اإليرادات الناتجة 
عــن عملية نقل الصوت عبر شــبكات الهاتف 

المتحــرك في العديد من أســواق الهاتف 
المتحــرك األكثر تقدًمــا للمجموعة. 

وتــؤدي الزيادة في نقل الصوت باســتعمال 
بروتوكــول اإلنترنت )VoIP( إلــى المزاحمة على 

مصادر إيرادات شــركات االتصــاالت التقليدية.

وتراقــب فرق أمن الشــبكة وتكنولوجيا 
المعلومات بشــكل اســتباقي النشاط عبر 

شــبكات المجموعة لتحديــد وتخفيف تهديدات 
األمن الســيبراني المحتملــة ومواطن الضعف أو 

االنتهــاكات الفعليــة لخصوصية البيانات.
وقــد عززنا برنامج إدارة المخاطــر اإللكترونية 

لدينــا من خالل إعادة النظر فــي عناصر التحكم 
الرئيســية ومؤشرات األداء

وينظــر في اإلســتراتيجيات التجارية المختلفة اســتجابة 
لمثــل هذه التهديدات وتنفذ بشــكل مســتمر على يد 

الفــرق التجاريــة المعنية في جميــع إدارات المجموعة.

ويتضمــن هــذا التركيز على تحويل قاعــدة عمالئنا من 
عقود الخدمات مســبقة الدفع إلــى عقود الخدمات 

المدفوعــة آجًلا وتزويد تلك العقــود بخدمات إضافية 
ذات قيمة مضافة.

تعتبر االســتمرارية المتواصلة لشــبكة المجموعة 
في جميع شــركاتها التشــغيلية أمًرا حيوًيا 

لنجاحها المســتمر. وتواجه الشــركة تهديدات 
بالتعطيــل، والخلل في التشــغيل ، وفقدان/
تلــف البنية التحتية للشــبكة بســبب الكوارث 

الطبيعيــة وغيرها من األحــداث التي ال يمكن 
عليها. السيطرة 

تتميز األســواق التي تعمل فيهــا المجموعة 
بمســتويات عالية من المنافســة )الحالية 

والجديدة(، وضغوط التســعير، وتقارب األســواق 
والمنتجــات، واالنشــقاق الكبير للعمالء

وأنشــأت الشركة فريًقا إلدارة اســتمرارية األعمال 
مــن أجل تطوير واختبار خطط اســتمرارية 

األعمــال وترتيبات إدارة األزمــات لدينا. وتنفذ 
سياســات التأمين المعمول بهــا للتمكن من 

التعويــض عن أي ضرر يلحق بالبنيــة التحتية 
والممتلكات

وتحلل الشــركة كمــا ترصد االتجاهات داخل 
هذه األســواق عن كثب وتســتثمر في شبكاتها 

لتتمكــن من تقديــم منتجات وخدمات 
تنافســية. ويعتبر نمو وتطويــر المنتجات 

والخدمــات الرقمية من الوســائل األخرى لبناء 
عالقــات دائمة مع عمالئنــا بناًء على تجارب 

مؤثــرة من أجل التخفيــف من التهديدات 
التنافســية المتنوعة.

مع ســن قانون حمايــة البيانات في دولة 
اإلمــارات العربية المتحدة، يــزداد التدقيق على 

الكيفيــة التي تجمع بها الشــركات أصول 
البيانــات المختلفة، وتخزنها وتســتخدمها بها. 

ويمكن أن يــؤدي اإلخفاق في ضمان 
اســتخدامنا للبيانات الشــخصية وبيانات العميل 

بطريقــة أخالقية إلى اتخــاذ إجراءات قانونية 
ضدنــا وفرض عقوبات ماليــة علينا واإلضرار 

الشــديد بسمعتنا

نظــًرا لعمل المجموعة في أســواق متنوعة 
ونامية، فهــي تواجه تحديــات تنظيمية وقانونية 

مســتمرة. يمكن للحكومات والوكاالت 
التنظيميــة تغييــر السياســات الحالية وتنفيذ 

سياســات جديدة، وقد يؤثر ذلك بشــكل كبير 
فــي عمليات المجموعــة وأدائها المالي

ومن ثــّم، تأخذ المجموعــة خصوصية البيانات 
علــى محمل الجد من خالل ضمان إعداد أنفســنا 

لتحقيــق النجــاح في تلبية أعلــى المعايير التي ال 
يطلبهــا القانون فحســب، بل والتــي يتوقعها منا 

العمالء. 
وفــي  عام 2022، أنشــأت المجموعة فريق عمل 

إلجــراء تقييم للفجوة مقارنــة بالقانون الجديد 
وتحقيــق إعادة التنظيم الالزمة فــي عملياتنا 

الداخلية لضمــان االمتثال الكامل

وتســتمر المجموعة في تولي زمــام المبادرة التخاذ 
مواقف رســمية في عدد من مجاالت السياســة التي 

تؤثــر في صناعة االتصاالت الســلكية والالســلكية وتهدف 
إلى دعم المنظمين في األســواق التي نزاول أنشــطتنا 

التجاريــة فيها التخاذ أفضل القــرارات الممكنة مع 
مراعاة مصالــح العمالء ألقصى حد. 

تتــم إدارة هذه التحديات من قبــل اإلدارات التنظيمية 
لشــركاتنا التابعــة، بدعم من فريق الشــؤون التنظيمية 

للمجموعة.

تتعــرض المجموعة لعدد مــن المخاطر عند 
إشــراكها ألطراف خارجية اعتمــاًدا على طبيعة 

العالقــة أو المنتجــات والخدمات التي تم 
شراؤها.

وتشــمل مجاالت المخاطر المحتملة على ســبيل 
المثال ال الحصر: أ( فشــل اســتمرارية األعمال في 

الحــاالت التي يتم فيهــا االعتماد على أطراف 
خارجيــة للعمليــات الحرجة؛ أو ب( التعرض 
للعقوبــات القانونية بســبب عدم االمتثال 

للقوانيــن واللوائح؛ أو ج( نقــاط الضعف وفقدان 
البيانات بســبب بيئات التحكم دون المســتوى 
المطلــوب عند الوصول إلــى البيانات وإدارتها 

نيابة عــن المجموعة

هنــاك عدد مــن المخاطر، وكذلك الفرص، 
الماديــة واالنتقالية والتنظيميــة المتعلقة 

بالمنــاخ من شــأنها التأثير في المرونة التشــغيلية 
للمجموعــة وأدائها المالي، وتتفاقم شــدتها 
بســبب زيادة تواتر الظواهر المناخية الشــديدة

وفــي عام 2022، وافقــت المجموعة على 
سياســة جديدة إلدارة المخاطــر الناتجة عن 

األطراف الخارجية، والتــي تحدد المبادئ 
والمتطلبــات الرئيســية إلدارة جميع التعرضات 

المرتبطة بمشــاركة األطــراف الخارجية بطريقة 
شاملة.

ويتــم تمكين تنفيذ السياســة من خالل اعتماد 
منصــة العناية الواجبة للمــورد المركزي والتي 

ســتدعم متطلبــات إدارة مخاطر الموردين.
ويغطي نطاق السياســة جميع الشــركات 
التابعــة المملوكــة لنا والتي نســيطر عليها 

بالكامل.

بادرت المجموعة إلى إجراء دراســة حــول مخاطر المناخ 
كجزء من رحلتها لتحديد إســتراتيجية االســتدامة. 

وحددت الدراســة عدًدا من المخاطــر المادية والمخاطر 
االنتقاليــة والمخاطــر التنظيميــة باإلضافة إلى عدد 

مــن الفرص التــي يجب على المجموعة استكشــافها. 
الحظت الدراســة أيًضا فجوات فــي نهج إدارة المخاطر 

المؤسســية إلدارة هذه المخاطر والفرص بشــكل 
كاف. بالنظــر إلى المســتقبل، ستســعى إدارة المخاطر 

المؤسســية للمجموعة باســتمرار إلى التوافق مع 
أصحــاب المصلحة الداخلييــن اآلخرين وتطوير إطار 

إدارة المخاطر المؤسســية لســد الفجوات المذكورة 
واإلســهام في زيادة المرونة بمختلــف إدارات المجموعة 
واكتســاب ثقــة أكبر لدى أصحاب المصلحــة نتيجة لذلك.

توافر 
الخدمات 
وجودتها

فسة  منا
لتسعير  ا

شركات  بين 
االتصاالت

صية  خصو
البيانات 

وحمايتها 

الضغوط 
لتنظيمية  ا

وأوجه عدم 
ليقين ا

التعرض 
لألطراف 
الخارجية

المخاطر 
والفرص ذات 
بالمناخ الصلة 

المخاطرالمخاطر المحتملة المحتملةاآلثار  اآلثار  التصدي التصدينهج  نهج 
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هيئة تنظيــم االتصاالت والحوكمة 
 )TDRA( الرقمية 

ــات المتعلقة  المخالفات والعقوب
االتصاالت  بتنظيم 

شاركت شركة اتصاالت من &e مع هيئة تنظيم االتصاالت والحوكمة الرقمية في 
العديد من المشروعات المتعلقة باالتصال البيني، وتشارك البنية التحتية، وتسجيل 

األجهزة المتحركة، وحماية المستهلك، ومكافحة البريد غير المرغوب فيه، وموافقات 
التسعير، وما إلى ذلك. ُيَعد استخدام التكنولوجيات الرقمية جزًءا مهًما من التفاعل 

بين اتصاالت من &e وهيئة تنظيم االتصاالت والحوكمة الرقمية، على سبيل المثال في 
تسجيل األجهزة المتحركة )معرفة العميل(.

وتواصل هيئة تنظيم االتصاالت والحوكمة الرقمية تركيز أنشطة االمتثال الخاصة بها 
على تسجيل بطاقات SIM وحماية المستهلك وتحسين تجربته، والتسعير، ومكافحة 
البريد غير المرغوب فيه، وإدارة االحتيال، التي تنعكس جميعها في أنشطة المرخصين 

إلدارة هذه المتطلبات. وقد تعاونت أيًضا شركة اتصاالت من &e مع المشغل 
المرخص اآلخر في المشروعات التنظيمية الكبرى، مثل: نقاط االتصال البيني، وغيرها 

من سبل الوصول إلى البنية التحتية. 
في 17 مايو 2022، نظمت هيئة تنظيم االتصاالت والحوكمة الرقمية فعالية خاصة 
بمشاركة االتحاد الدولي لالتصاالت )ITU(، والوكاالت الحكومية اإلماراتية، والشركاء 

المحليين واإلقليميين لالحتفال باليوم العالمي لالتصاالت ومجتمع المعلومات، وقد 
ركزت الفعالية على موضوع “التكنولوجيات الرقمية لكبار السن والتمتع بصحة جيدة 

في مرحلة الشيخوخة”. وأثناء الفعالية، تحدث المهندس حسن حسين من شركة 
اتصاالت من &e حول المزايا والفوائد التي تقدمها تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت 

لكبار السن، ومن أهمها التواصل االجتماعي المستمر من خالل مكالمات الفيديو 
والصوت، باإلضافة إلى عناصر السالمة واألمن التي توفرها هذه التكنولوجيات.

تضع شركة اتصاالت من &e التدابير والضوابط لضمان عملها بطريقة قانونية 
وممتثلة لجميع القواعد واللوائح التي تشكل جزًءا من اإلطار التنظيمي لالتصاالت في 

اإلمارات العربية المتحدة.
ويتمثل الهدف من ذلك في ضمان أن يكون موظفو اتصاالت من &e في جميع 

اإلدارات على دراية دائًما بااللتزامات التنظيمية في مجاالت االتصاالت التي تفرضها 
هيئة تنظيم االتصاالت والحوكمة الرقمية. ويمكن للموظفين اإلبالغ عن أي انتهاكات 

محتملة كجزء من هذه التدابير والضوابط.
وتتعاون الوظائف التنظيمية والتجارية في شركة اتصاالت من &e على أساس 

مستمر مع الفرق من مختلف اإلدارات المكرسة لتحقيق متطلبات االمتثال التنظيمي 
المستمرة التي تنشأ من اإلطار التنظيمي لالتصاالت في اإلمارات العربية المتحدة.

في عام 2022، استمرت شركة اتصاالت من &e في االلتزام بالضوابط والتدابير التي 
فرضتها هيئة تنظيم االتصاالت والحوكمة الرقمية. وقد انخفضت قرارات االنتهاك 
التي تصدرها هيئة تنظيم االتصاالت والحوكمة الرقمية لما مجموعه 10 إلى خمس 

حاالت في عام 2022. وقد غطت قرارات االنتهاك هذه حاالت عدم االمتثال لـ )1( 
تزييف هوية المتصل، )2( وتسجيل الهاتف المتحرك، )3( ولوائح حماية المستهلك. 

بلغت الغرامات والتسويات المتعلقة بهذه االنتهاكات 1.7 مليون درهم؛ أي أقل بنسبة 
50 في المائة مقارنة بالعام السابق.

وقد كرست &e فرًقا لمعالجة االنتهاكات بما يتوافق مع هيئة تنظيم االتصاالت 
والحوكمة الرقمية. ويشمل هذا تنفيذ ضوابط كافية لمنع أي تكرار لهذه االنتهاكات. 

وتعمل الوظائف التنظيمية والتجارية في شركة اتصاالت من &e على أساس 
مستمر مع الفرق من مختلف اإلدارات المكرسة لتحقيق متطلبات االمتثال 

التنظيمي المستمرة التي تنشأ من اإلطار التنظيمي لإلمارات العربية المتحدة

ــات المتعلقة  المخالفات والعقوب
االتصاالت  بتنظيم 

تراجع هيئة تنظيم االتصاالت والحوكمة الرقمية أداء 
شركات اتصاالت من &e وعملياتها سنوًيا. وحسب آخر 

مراجعة، حصلت &e على النتائج المثالية التالية: 

%100
في مراجعة هيئة تنظيم االتصاالت والحوكمة 

الرقمية للخطة الوطنية إلدارة االتصاالت في 
حاالت الطوارئ

%100
في االمتثال لمرونة المباني الحرجة والمعيار 

الوطني لألمن، التي أجرتها هيئة تنظيم االتصاالت 
والحوكمة الرقمية

%100
في استجابة &e للظروف الجوية غير المستقرة 

في الفجيرة، التي أجرتها هيئة تنظيم االتصاالت 
والحوكمة الرقمية

%100
في استجابة &e لالنقطاع في إمارة العين، التي 

أجرتها هيئة تنظيم االتصاالت والحوكمة الرقمية

الخطــة الوطنية إلدارة االتصاالت في 
حاالت الطوارئ 

بالتوافق مع الخطة الوطنية إلدارة االتصاالت في حاالت الطوارئ لدى هيئة تنظيم 
االتصاالت والحوكمة الرقمية، نرتب الحمالت السنوية للتدرب على التعافي من 

الكوارث واستمرارية األعمال، مع التركيز على خدماتنا وأنظمتنا المهمة. وتشمل 
التدريبات العملية سيناريوهات األمن السيبراني التي تحاكي تفشي الفيروسات 

الضخمة، وعدم توفر مراكز البيانات، والبنية التحتية، والخدمات الحرجة. وتشارك 
نتائج التدريبات العملية والمحاكاة مع أصحاب المصلحة مع تقديم خطة عمل 

وتوصيات للتحسين. في عام 2022، تمكنا من تطوير جميع تفويضات هيئة تنظيم 
االتصاالت والحوكمة الرقمية لتأمين وظائف االتصاالت الحرجة والمحافظة عليها. 

باإلضافة إلى ذلك، قدمنا خطط استمرارية األعمال المتعلقة بالمباني الحرجة والبنية 
التحتية وشبكة الهاتف المتحركة وشبكة االتصاالت الثابتة واألقمار الصناعية ومراكز 

البيانات، والتي تلقت جميعها موافقة رسمية وتقديًرا من قبل هيئة تنظيم االتصاالت 
والحوكمة الرقمية. وقد حصلت &e في تقييم األعمال الحرجة على النسبة 100% 

حسب هيئة تنظيم االتصاالت والحوكمة الرقمية في عام 2022.

2020
2021
2022

36

10

5

إجمالي مبالغ الغرامات والتسويات القانونية والتنظيمية 
)بالمليون درهم إماراتي(

إجمالي حوادث عدم االمتثال للقوانين واللوائح )قرارات االنتهاك التي 
أصدرتها هيئة تنظيم االتصاالت والحوكمة الرقمية(

2020
2021

2022

19.8

13.4

3.4

1.7
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e& االستدامة في

التوريد  سلسلة 
المستدامة 

تلتزم &e بالحفاظ على نموذج أعمال مستدام. وتشكل سلسلة التوريد لدينا جانًبا 
أساسًيا من نموذج أعمالنا واستمراريتها. ومن ثم، نستهدف إنشاء عالقات قوية 

وقيِّمة مع موردينا وبائعينا.

أقيم حفل توزيع جوائز تقدير شركاء &e، الذي تم فيه تكريم الموردين 
اإلستراتيجيين والمفضلين وتقديم جوائز لفئات معينة.

بادرت إدارة المشــتريات والعقود إلى وضع اللمســات النهائية على اتفاقية إنشــاء 
أداة تقييــم المخاطــر والعناية الواجبة للموردين. تتكون األداة بشــكل أساســي من 

قاعــدة بيانــات تغطية عالمية دقيقة وشــاملة لمخاطــر الكيانات واألفراد )بما في 
ذلــك على ســبيل المثال ال الحصر: المخاطر المتعلقة بحقوق اإلنســان، والممارســات 
البيئيــة واالجتماعيــة وحوكمة الشــركات، والتمييز، والصحة والســالمة وما إلى ذلك( 

التي ستســمح لشــركة &e باتخاذ قرارات بشــأن إدارة مخاطر الموردين بثقة أكبر.

وتهــدف الشــركة إلى بنــاء عالقة أفضل مع الموردين وتعزيــز فهم الموردين 
للممارســات البيئيــة واالجتماعية وحوكمة الشــركات. ولزيــادة التوافق، تركز 

الشــركة على مشــاركة المعرفة وتدريب 50 في المائة من موردي المســتوى 1 
علــى الممارســات البيئيــة واالجتماعية وحوكمة الشــركات بحلول عام 2023 و100 

فــي المائة من موردي المســتوى 1 على الممارســات البيئيــة واالجتماعية وحوكمة 
الشــركات بحلول عام 2024.

فــي إطار عمليــة اختيار الموردين، ُتمنــح األفضلية للمورديــن المحليين. وتهدف 
&e إلــى اللجــوء إلى مورديــن محليين قدر اإلمكان، وبما يتماشــى مع التزامنا 

بالمســاهمة بشــكل إيجابــي في رؤية اإلمارات 2021. في عــام 2022، بلغ إجمالي 
اإلنفاق على المشــتريات 12.9 مليار درهم، وشــكل اإلنفــاق على الموردين 

المحلييــن 83 فــي المائة منه. ويتمتــع جميع الموردين الذيــن نتعامل معهم 
بحضــور محلــي. إضافة إلى ذلك، في وقت تســجيل المورديــن، ال نصنفهم بناًء 

علــى نوع األعمال، وإنمــا بناًء على أنشــطتهم وتصنيف الخدمات.

تشــمل تعليمات &e القياســية لشــروط العطاءات بنوًدا تتعلق بالجوانب 
البيئيــة واالجتماعيــة. باإلضافة إلى ذلك، يتوقع مــن جميع الموردين 

والبائعيــن االمتثال لقوانيــن ولوائح اإلمارات العربيــة المتحدة المعمول 
 e& بهــا، باإلضافــة إلى مدونة قواعد الســلوك. وال يضمن هذا التزام

فحســب بــل ومورديها وبائعيهــا التزاًما تاًما بممارســة األعمال التجارية 
وفًقــا ألعلــى معايير األخالق والنزاهــة، والمعايير القانونيــة والتنظيمية. 

تــم تنفيــذ نظام لفحــص جميع الموردين الجدد الذيــن يحتاجون إلى 
التســجيل مــن حيث مخاطــر البيئة، والعمالة، وحقوق اإلنســان، ومخاطر 

مكافحة الفســاد ومكافحة الرشــوة. وفي الربــع الثاني من عام 
2022، تــم تنفيذ مدونة قواعد الســلوك لدى &e لتســجيل الموردين 
الجــدد، حيث تــم إلزام أي مورد جديد بالموافقــة على مدونة قواعد 

.e& قبل أن يتمكنوا من التســجيل في e& ســلوك المورديــن لدى

تجــري &e تقييًمــا للمخاطــر والعناية الواجبة للمورديــن حيث ُتخِضع 
100 فــي المائــة من الموردين المســجلين للفحص مــن حيث المخاطر 
المحتملــة بما فــي ذلك األداء البيئي واالجتماعي، وممارســات العمل، 

وحقوق اإلنســان، وما إلــى ذلك. وللحفاظ علــى عالقتنا بموردينا 
اإلســتراتيجيين وتقويتهــا، ولتقييــم أي انتهاكات تتعلــق بانتهاكات 

ا لمناقشــة  المتطلبــات القانونية، نلتقي بموردينا االســتراتيجيين ســنوًيّ
أدائهــم بناًء على الجوانــب الفنية والتجارية والبيئيــة واالجتماعية، 

وفهــم تأثيرهم وأثرهم فــي المجتمع.

تقّيــم الشــركة الموردين اإلســتراتيجيين بناًء على معاييــر مختلفة 
في تقييم أداء المورد الســنوي. تشــمل هــذه المعايير حجم األعمال، 

وجودة أداء المشــروع والخدمة، والجدول الزمني للمشــروع، واالمتثال 
لشــروط وأحكام &e. يجب أن يمتثل موردو &e لممارســات مكافحة 

الفســاد على النحو الوارد في تعليمات &e القياســية لشــروط 
العطاءات. وســيؤدي أي انتهاك للممارســات إلى اإلنهــاء الفوري لعقد 
المــورد مع &e. مــن المتوقع أن يعمل الموردون فــي جميع الجوانب 
وفًقــا للقوانيــن واللوائح التنظيميــة واللوائح الداخليــة لجميع الهيئات 

المحلية والمنشــأة حســب األصول. ويخضع جميع المورديــن للتقييم 
مــن خــالل لجنة التقييــم والتفاوض، حيث تســتند معايير تقييم 

المشــروع ومنحــه للمورد إلى نطاق الوظيفــة وطبيعتها

نقّيــم الموردين اإلســتراتيجيين مع األخذ فــي االعتبار أداءهم الفني 
والتجاري المســتمر وكذلــك درجة القيمة المحلية )ICV( تماشــًيا مع 

برنامــج حكومة اإلمــارات العربية المتحدة الــذي يهدف إلى تعزيز 
األداء االقتصــادي ودعــم الصناعات المحلية مــن خالل إعادة توجيه 
عــدد أكبر مــن الجمهور لإلنفاق في االقتصــاد الوطني. إضافة إلى 

ذلــك، يتــم تقييم 100 في المائة من الموردين اإلســتراتيجيين ســنوًيا 
لتقييــم األداء بنــاًء علــى معاييــر مختلفة بما في ذلك اآلثــار البيئية. ويتم 
تنظيــم االجتماعــات الدوريــة أيًضا مع الموردين لاللتقــاء بهم والتفاعل 

معهم، وتســليط الضوء على أهمية االســتدامة االقتصاديــة والبيئية 
واالجتماعية.

فــي عام 2022، تحولت &e إلــى الرقمنة فــي تقييمها لمخاطر 
المورديــن وعمليــة العناية الواجبة لسلســلة التوريد، حيث ســيتم أيًضا 

فحــص مخاطر الممارســات البيئية واالجتماعية وحوكمة الشــركات. 
وكجــزء مــن جهودنا البيئيــة نحو الحفاظ على المــوارد، بادرنا إلى أتمتة 

العديــد مــن عملياتنا كجزء مــن رحلة الرقمنة والتحــول الرقمي لدينا. 
 تجــدون مزيًدا مــن المعلومات حول جهــود الرقمنة لدينا في 

الرقمنة قسم 

 e& يجــب على جميع الموردين الحاليين والمســتقبليين لشــركة
 .)SICETs( القياســية لشــروط العطاءات e& االمتثال لتعليمات

وهنــاك ثالثة أنواع من تعليمات &e القياســية لشــروط العطاءات 
المتعلقــة بأنــواع مختلفة من المشــتريات والخدمات، وهي:

النسبة المئوية لإلنفاق على الموردين المحليين من إجمالي 
اإلنفاق على المشتريات

 :e& حفــل توزيع جوائز تقدير شــركاء

 عمليــة فحص الموردين 
المخاط وتقييم 

المشــتريات المحلية 

إدارة سلســلة التوريد 
تدقيقــات وتقييمات المورد 

التوريد فقط 

التوريد، والتركيب، واالختبار، 
والتشغيل التجريبي

البناء والهيكلة

2018

2019

2020

2021

2022

المشتريات )بالمليار درهم إماراتي(

2018

2019

2020

2021

2022

13.4

9.9
8.6

11.7
10.5

12.9
10.7

10.2
11.3

11.2

84%

90%

86%

86%

83%
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e& االستدامة في

التقليل من االنبعاثات 
الكربونية ومساعدة العالم 

على تحقيق محايدة الكربون

04
إن التزامنــا بابتــكار وتطويــر المنتجات الجديــدة والمنتجات الموجودة حالًيــا وجعلها صديقة 

للبيئــة مدفــوٌع برغبتنا في تحســين إجراءاتنــا وعملياتنا لجعلهــا فعالة أكثر من الناحيــة البيئية 
علــى صعيد الطاقة واالنبعاثات، واســتهالك الميــاه، وإدارة المخلفات. 

طموحاتنا
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e& االستدامة في

قطعــت &e أشــواطًا كبيرة نحو تحقيق أهداف اســتراتيجية 
االســتدامة الخاصة بها. وخالل مشــاركتها في مؤتمر األطراف 

فــي اتفاقية األمم المتحدة اإلطارية بشــأن تغيــر المناخ في دورته 
الحاليــة المنعقــدة في جمهورية مصــر العربية )COP27( في 

العــام 2022، تعهــدت &e بالتزامها بتحقيق الحيــاد المناخي عبر 
عملياتهــا في دولة اإلمــارات للحد من االنبعاثــات الكربونية بحلول 
عــام 2030، وذلك في الوقت الذي ســرعت فيــه من جهودها في 

المســاهمة فــي العمــل المناخي العالمي، عبــر التركيز على مبادرات 
رئيســية تعمــل للحد مــن انبعاثات الكربون لديها من خالل تحســين 

كفــاءة الطاقــة، وتوفير مصادر متجــددة للطاقة، عالوة على عدة 
مبادرات أخرى.

وحرصــت مجموعــة &e على مواءمة مبــادرات العمل المناخي 
 Science( »الخاصــة بهــا مع »مبادرة األهداف المســتندة إلى العلم

Based Targets initiative - SBTi(، والتــي تعــد تعاون دولي 
 Carbon Disclosure( مشــترك بين مشــروع الكشف عن الكربون

Project – CDP(، واالتفــاق العالمي لألمــم المتحدة، ومعهد 
المــوارد العالمية، وذلــك للعمل على تحديد مســار خفض االنبعاثات 

بيــن عامي 2020 و2030 لكافة القطاعات الســيما قطاع 
تكنولوجيــا االتصــاالت والمعلومات. إذ تقــوم مبادرات العمل 

المناخــي لمجموعة &e برســم خارطة طريق واضحــة لتحقيق 
نتيجــة صفــر انبعاثــات كربونية، بهدف تعزيز مبادرات االســتدامة التي 

تحمــل تأثيرًا إنســانيًا إيجابيًا علــى الخطط والعمليات المســتقبلية.

وتلتــزم &e بالوصــول إلى نتيجــة صفر انبعاثات كربونية، عبر تســريع 
حياديــة عملياتهــا مع التركيــز على تحديث شــبكة الهاتف المتحرك، 

وذلــك من خالل نشــر أحدث جيل من المعدات الالســلكية الموفرة 
للطاقــة بما فيهــا األجهزة والبرمجيات الرقمية، وزيادة اســتخدام 

مصــادر الطاقــة المتجددة، وتطبيق مبادرات حيوية الســتبدال 
مصــادر الكربون بمصــادر أخرى أكثر اســتدامة لتحقيق أهدافها في 

المناخي. العمل 

في شــهر نوفمبر من العام 2022، أصبحت &e أول شــركة في 
القطــاع الخــاص في دولة اإلمارات العربيــة المتحدة تنضم إلى 

مشــروع ُمســرعات العمل لتفادي التغير المناخــي، مؤكدة التزامها 
بدعــم المشــروع في تحقيــق مهمته التي تتمثل فــي دعم وتمكين 

بيئــة العمل في مؤسســات القطاعين العام والخــاص التي تمتلك 
قيم ورؤية مشــتركة من بناء مســتقبل مستدام.

كما تشــكل اتفاقية الشــراكة االســتراتيجية مع &e حافزًا لشركات 
القطــاع الخاص لالنضمام إلى مشــروع ُمســرعات العمل لتفادي 

 e& التغيــر المناخــي. وتأتي هذه الخطــوة للتأكيد على التزام
وقيادتهــا لجهــود العمل المناخي، وذلك فــي الوقت الذي تدعم 

فيــه جهود التحول نحــو االقتصاد األخضر.

يعتبر مشــروع ُمســرعات العمل لتفادي التغير المناخ كيان ُمســتقل 
ومحايــد، يعمل كمؤسســة بحثية فكريــة تركز في المقام األول 

علــى تقديم المشــورة والتوصيات القائمة علــى األدلة حول التحرك 
اإليجابــي الفعال لمعالجــة التغير المناخي لمؤسســات القطاعين 

العــام والخاص، من خــالل بناء التحالفات مــع مختلف الصناعات 
مــن أجل تســهيل التحول إلى االقتصاد األخضر، وكذلك األنشــطة 

التــي تحفــز نمو إجمالــي الناتج المحلي، وزيادة فــرص العمل، وتعزيز 
مكانــة دولة اإلمارات كمركــز عالمي في مجاالت الحوكمــة البيئية 

واالجتماعية. 

وفــي تطــور أخر، أطلقت&e”  المؤسســات التابعــة لـــــــــ &e ،  مبادرة تحدي االســتدامة 
“FutureNow Sustainability Call ، داعيــًة إلــى توســيع نطاق العمل من جميــع أنحاء العالم 

ليكون جزًءا من تشــكيل مســتقبل مســتدام في دولة اإلمارات العربية المتحدة.

تنطلــق هــذه المبــادرة عقب إعالن مجموعــة &e عن تعهدها بالعمــل ضمن إطار الحياد 
المناخــي بحلــول عام 2030، وذلك في المؤتمر الســابع والعشــرين لألطراف فــي اتفاقية األمم 

المتحــدة اإلطاريــة بشــأن تغير المناخ )COP27( الــذي عقد مؤخرًا في جمهوريــة مصر العربية، 
بهــدف تقليــل انبعاثــات الكربون عبر عملياتها وتســريع الجهود للمســاهمة فــي العمل المناخي 

العالمــي والتركيــز علــى المبادرات الرئيســية لتحقيق الحياد المناخي مــن خالل إعطاء األولوية 
لكفــاءة الطاقة وإمــدادات الطاقة المتجددة.

ومن خالل مبادرة االســتدامة “FutureNow Sustainability Call”، تســعى &e إلى تســخير 
الطاقات واالســتفادة من المواهب الواعدة لدى الشــركات الناشــئة ســريعة النمو في مجال 

الحلــول التكنولوجيــة مــن كافة أنحاء العالم، بهــدف ابتكار حلول مســتدامة متطورة وتقليل 
االعتمــاد على شــبكة الكهربــاء من أجل دعم مواقع الهاتــف المتحرك في دولة اإلمارات 

لتصبح أكثر اســتدامًة.  

&e تتعهــد بالعمــل ضمن إطار 
مبــادرة الحيــاد المناخي بحلول 2030 

&e تنضم إلى مشــروع ُمسرعات 
العمــل لتفــادي التغير المناخي

&e تطلق مبادرة االســتدامة  
 ”FutureNow Sustainability Call“
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إدارة البيئة والطاقة
باعتبار شركة اتصاالت من &e شركة رائدة في مجال 

التكنولوجيا واالستثمار، فهي ملزمة بإدارة تأثيرها البيئي 
وحماية الموارد الطبيعية. 

وتعد سياسة شركة اتصاالت من &e إلدارة البيئة سياسًة شاملًة 
وتغطي الكثير من مجاالت البيئة والطاقة واستهالك المياه 
وإنتاج المخلفات. وقد ُوضعت هذه السياسة وفًقا لسياسة 

الصحة والسالمة والبيئة )HSE( وقام كل من رئيس عمليات 
 )GCEO( ومسئول البيئة في المجموعة )GCOO( المجموعة

بتحديثها وتوقيعها واعتمادها في وقت قريب ليتم تطبيقها 
 )EMS( اعتباًرا من شهر سبتمبر 2022. يهدف نظام إدارة البيئة

إلى تشجيع التعاون الداخلي بين جميع الفرق لخلق مبادرات 
تشجع على حماية البيئة.

حصل 60 بالمائة من مواقع ومكاتب وفروع شركة اتصاالت 
من &e على اعتماد األيزو )ISO 14001:2015(. عالوًة على 

ذلك، أسست شركة اتصاالت من &e إطار العمل الخاص بإدارة 
 ،)ISO 14001:2015( الشركات للبيئة بالتوافق مع معيار األيزو

بجانب تطبيق أفضل الممارسات والمتطلبات القانونية 
والتنظيمية وغيرها عندما يكون ذلك مناسًبا. يمتد تطبيق إطار 

العمل ليشمل جميع مكاتبنا، ومراكز تواصلنا، ومراكز بياناتنا، 
ومراكز العمل المستقلة لدينا. في عام 2022، تم اعتماد شركة 
اتصاالت من &e مرًة أخرى لمعيار األيزو )ISO 14001:2015( لإلدارة 

البيئية لخمسة من أكبر مبانينا شاهقة االرتفاع ومركز بيانات 
واحد لدينا، بما في ذلك مبنى مكتب شركة e& الرئيسي “أ” و 

 e& لالتصاالت في أبو ظبي، ومبنى e& ب” في أبو ظبي، ومبنى“
الكفاف في دبي، ومبنى &e ديرة في دبي.

وقد وصلت الشركة إلى الخطوات األخيرة في رحلة حصولها 
على شهادة الريادة في التصميم المتعلق بالطاقة والبيئة 

)LEED( لمشروع مركز جبل علي )JADC( ومركز خزنة للبيانات 
)KDC(، وجاري العمل اآلن على المرحلة الثانية. 

كما أن شركة e& تعمل اآلن على إعداد المستندات واإلجراءات 
الالزمة للحصول على اعتمادات األيزو )ISO 50001( إلدارة 

الطاقة، وذلك للتعبير عن التزام الشركة باالعتراف بتأثيرها، 
والحفاظ على الموارد، وتحسين النتيجة النهائية من خالل إدارة 

الة. الطاقة الفعَّ

إن شركة اتصاالت من &e عضو في فريق العمل المناخي التابع للجمعية 
 .)GSMA( الدولية لشبكات الهاتف المحمول

تتعاون الجمعية الدولية لشبكات الهاتف المحمول مع فرق العمل 
لجعل مجال الهواتف المحمولة خالًيا من االنبعاثات الكربونية، ويشمل 

ذلك القيادة والبحث اللذين يركزان على جعل تقنيات الهواتف المحمولة 
تساعد في تخفيف التأثيرات المناخية وتتكيف معها. تتعاون فرق العمل 

المناخية على المواضيع اآلتية:

كفاءة الطاقة في شبكات الهواتف المحمولة   .1

إمكانية وصول صناعة الهواتف المحمولة إلى الطاقة المتجددة  .2

التعاون مع الموردين في مجال الهواتف المحمولة فيما يتعلق باألمور    .3
المناخية

تحسين االستدامة البيئية ألجهزة ومعدات الهواتف المحمولة   .4

استخدام اتصال الهواتف المحمولة للحدِّ من االنبعاثات الكربونية من    .5
خالل التكنولوجيا الذكية

إجمالي استهالك الطاقة المباشر )جيجا جول(

2022

2021

2020

Total direct energy consumption (GJ)

Total indirect energy consumption (GJ)

497,904          

46,7003                                     

364,011

2022

2021

2020

2019

2018

Total energy consumption (GJ)

إجمالي استهالك الطاقة غير المباشر )جيجا جول(

2022

2021

2020

2,299,379                                                 

                                                                                                                                        2,208,612                                      

3,429,967                                                                                                                                        

2022

2021

2020

2019

2018

Energy intensity (GJ/ full time employees)

681.90                                                 

                                                                                                                                           684.65                                             

969.58                                                                                                          

                                                                                                                                           773.80                                                                                  

894.16                                                                                            

إجمالي استهالك الطاقة )جيجا جول(

 2,806,705                                         

2,675,614                               

3,793,978                                                                                          

3,362,828                                     

3,987,059                                                                                                     

كثافة الطاقة )جيجا جول/ للموظفين الذين يعملون بدوام كامل(
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ارتفع إجمالي استهالك الطاقة المباشر بنسبة ستة بالمائة ليصل إلى 497,904 
جيجا جول في عام 2022 من 497,904 جيجا جول في العام الذي يسبقه، 

كما ارتفع إجمالي استهالك الطاقة غير المباشر بنسبة أربعة بالمائة ليصل إلى 
2,299,379 جيجا جول في عام 2022 من 2,208,612 جيجا جول في عام 2021. 

يبلغ إجمالي استهالك الطاقة 2,806,705 جيجا جول ويبلغ معدل كثافة الطاقة 
لكل موظف بدوام كامل 681.90 جيجا جول في عام 2022. كما أن معدل كثافة 
الطاقة يشمل الوقود والكهرباء والطاقة المتجددة كمصادر للطاقة ويعتمد على 

استهالك الطاقة في المؤسسة.

كل عام، يتم إجراء تقييمات بيئية دورية في جميع الفروع واألعمدة الهوائية 
ومقارنتها بسياسة شركة اتصاالت من &e إلدارة البيئة. وكما هو الحال في السنوات 

السابقة، فقد شاركنا في حدث “ساعة األرض لعام 2022” وأطفأنا أضواء مبانينا 
العشر شاهقة االرتفاع الموجودة في اإلمارات العربية المتحدة. كما أننا طبقنا 
برنامج تحسين الطاقة الداخلي لدينا المعروف باسم ZIBRA لعام 2022. كان 

هذا البرنامج مسؤوًلا عن حدوث انخفاضات ملحوظة في استهالك وتوفير الطاقة 
ويتم تطبيقه في جميع المباني شاهقة االرتفاع وهو ما يتحكم تلقائًيا في جداول 

اإلضاءة ومبردات الهواء. كما قمنا بعزل المباني شاهقة االرتفاع لتخفيف حرارة 
الصيف. وفي مراكز البيانات، كان لدينا حل ينطوي على االحتواء لتحسين كفاءة 

التبريد. كما أن بعض مراكز البيانات مجهزة بسخانات مياه تعمل بالطاقة الشمسية، 
وبنية تبريد مزودة بمحركات مترددة التغير )VFD(، ومكثفات مياه، ومخطط تشغيل 
األداء محسن األحمال بقوة ديناميكية دوارة غير منقطعة. في عام 2022، استبدلنا 

محركات الديزل في جميع مواقع GSM بمصادر طاقة متجددة مستمدة من 
الطاقة الشمسية. كما تعاونت شركة &e داخلًيا لتطوير برامج تتغلب على التغيرات 

المناخية وتحافظ على الطاقة والتي نهدف إلى البدء بتطبيقها في 2022.

بدًءا من شهر ديسمبر 2022، كانت شركة اتصاالت من &e تملك تسعة مراكز 
للبيانات )باستبعاد مراكز البيانات التي تم نقلها إلى شركة &e(، بينما زاد عدد 

مبادالت الشركة ليصبح 328 باإلجمال.  كما زاد عدد المحطات األساسية كذلك ليبلغ 
12,042 باإلجمال في عام 2022. 

وللوفاء بالتزامها نحو جعل استخدام مصادر الطاقة النظيفة مثل الطاقة التجارية، 
والطاقة الشمسية، وأنظمة الطاقة الهجينة هو أولويتها، فإن الشركة تهدف إلى 

تقليل عدد محركات الديزل الموجودة في شبكتها، وهو ما انعكس في زيادة عدد 
 المحطات األساسية التي تعمل بمصادر الطاقة النظيفة كل عام عن العام 

السابق له.

259                           367                          368                            372                              387 

2022                             2021                   2020                        2019                             2018

عدد المحطات األساسية 
التي تعمل بالديزل 

898                         898                            886                          230                              150

2022                             2021                   2020                        2019                             2018

عدد المحطات األساسية التي 
تعمل بحلول التبريد الحرة

عدد المحطات األساسية التي 
تعمل بالطاقة المتجددة

2022                       2021                        2020                       2019                             2018

118                           114                             110                             94                                   85

طبقت شركة &e عدًدا من برامج الحفاظ على الطاقة في عام 2022، بما في ذلك 
تركيب مصابيح LED، والمصابيح التي تعمل بالطاقة الشمسية، ووحدات تبريد تحافظ 

على الطاقة بتقييم خمس نجوم، ومراوح بدوائر تشغيل إلكترونية. كما أنها لجأت إلى 
تركيب مضخات مياه بمحركات متغيرة التردد، وزاد استخدامها للمبردات منخفضة 

التأثير على االحتباس الحراري، وطبقت أنظمة الطاقة الهجينة والشمسية المستقلة، 
ووحدات تبريد الهواء التي تعمل بالطاقة الشمسية الهجينة وحلول التبريد الحرة 

في مواقع الهواتف المحمولة.  تشمل المبادرات األخرى استخدام ألواح العزل للتبريد 
ووحدات احتواء الممرات المصمتة، وخطة إدارة الطاقة لتحسين كفاءة التبريد.

برامج الحفاظ على الطاقة في شركة اتصاالت من &e والتزامها بالطاقة المتجددة.

وكجزء من التزامها بتحقيق كفاءة الطاقة، تخطط الشركة إلى تقديم 
جلسات توعية سنوية بالتغيرات المناخية وكفاءة الطاقة لجميع 

موظفيها. في الوقت الحالي، يتم حوكمة برامج إدارة الطاقة كلها 
وفًقا لإلرشادات الداخلية، إال أنه مع تطبيق برنامج إدارة الطاقة الجديد، 

فسيتم حوكمتها وفًقا للممارسات والمعايير الدولية. 

2022

2021

2020

2019

2018

Energy intensity (GJ/ full time employees)

681.90                                                 

                                                                                                                                           684.65                                             

969.58                                                                                                         

                                                                                                                                           773.80                                                                                  

894.16                                                                                           

2022

2021

2020

2019

2018

Number of data centres owned by etisalat by e&

9                                                                                    

11                                                                                                                          

11                                                                                                                          

10                                                                                                       

10                                                                                                       

e& عدد مراكز البيانات التي تملكها شركة اتصاالت منe& عدد المبادالت التي تملكها شركة اتصاالت من

 101                            104                            111                              123                              140
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في عام 2022، استهلكنا إجمالي 2,617,234 كيلو وات في الساعة من الطاقة المتجددة وهو ما 
يعادل 0.34 بالمائة من إجمالي استهالك الشركة للطاقة. 

تركز شركة اتصاالت &e على مبادرات الطاقة المتجددة على مستوى الشركة كجزء من التزامها 
بالمعايير البيئية واالجتماعية والمتعلقة بالحوكمة. باإلضافة إلى ذلك، تم تطبيق المبادرات المذكورة 
أدناه في عام 2022 لتحسين األداء البيئي، وتقليل استهالك الطاقة، وتقليل انبعاثات الغازات الدفيئة:

تركيب مصابيح اإلنارة التي تعمل بالطاقة الشمسية في الساحات الخارجية   .1

إسراع وتيرة تركيب نظام الطاقة الشمسية المستقل في مواقع الهواتف المحمولة   .2

تطوير عملية التركيب لنظام الطاقة الشمسية الشبكي على األسطح وفي مرائب السيارات   .3

التحفظ البيئي

تقدر شركة اتصاالت من &e وتحمي وتشجع التنوع األحيائي واألنظمة البيئية في مختلف المناطق التي تعمل فيها 
وغيرها. إننا نضع تأثير أعمالنا وعملياتنا في االعتبار ونحرص على الحول دون التأثيرات السلبية على البيئة بينما نطمح دوًما 

إلى زيادة الدعم الذي نقدمه عندما يستلزم األمر ذلك. 

ملحوظة موجهة إلى فريق التصميم في شركة &e: ينبغي تسليط 
الضوء على المؤشرات المذكورة أدناه في القسم. 

تشييد مراكز بيانات فعالة

تركيب مصابيح LED في المناطق الداخلية    •
والخارجية للمبنى بحيث يكون حد استهالك 

الطاقة المتوقع بين 5% و%12

تركيب المصابيح التي تعمل بالطاقة    •
الشمسية في الساحة الخارجية بحيث يصل 

تقليل استهالك الطاقة المتوقع بين 0.5% 
و%1.5

استخدام الطاقة بكفاءة من خالل مقياس    •
)PUE( فعالية استخدام الطاقة

تركيب وحدات تبريد هواء صغيرة السعة    •
تحافظ على الطاقة بتقييم خمس نجوم 

ومراوح بدوائر تشغيل إلكترونية لتحسين 
استخدام الطاقة

استخدام وحدات تبريد هواء غرفة الكمبيوتر    •
المدمجة بنظام تحسين اإلدارة الحرارية في 

نظام الوحدة والمستوى

تركيب مضخة مياه بمحرك متغير التردد    •
يساعد المضخة على العمل بأقصى كفاءة 

مع تقليل استهالك المضخة للطاقة

زيادة استخدام المبردات محدودة التأثير على    •
االحتباس الحراري

تركيب أنظمة طاقة هجينة وأنظمة    •
مستقلة تعمل بالطاقة الشمسية في 

مواقع الهواتف النقالة

تركيب وحدات تبريد هواء تعمل بالطاقة    •
الشمسية الهجينة وتطبيق حلول التبريد الحر 

في مواقع الهواتف النقالة 

رفع درجة حرارة المياه المبردة الداخلة    •
والخارجة لتقليل الطاقة الالزمة للضخ وزيادة 

التبريد في نظام المياه المبردة

استخدام ألواح العزل للتبريد ووحدات احتواء    •
الممرات المصمتة في المرافق الحالية 

التخطيط إلدارة الطاقة بهدف تحسين    •
كفاءة التبريد

حصاد الطاقة الشمسية المستخدمة لمصابيح اإلنارة    •
في الشوارع داخل مساحات العمل في مركز بيانات 

جبل علي

تقليل استخدام المياه المحلي من خالل استخدام    •
خالطات إلكترونية منخفضة التدفق في أحواض 
الغسيل، وتقليل تدفق المياه لشطف المراحيض، 

واستخدام عدادات مراقبة في كل مبنى

محركات تعمل بالديزل منخفض الكبريت وإمدادات    •
الطاقة الدوارة غير المنقطعة للديزل. 

نظام عزل من النحاس والفضة لمعالجة المياه   •
المحلية بدًلا من الكلور التقليدي.

استخدام صنابير صوتية لنظام إخماد الحرائق للتغلب    •
على الضوضاء المنبعثة أثناء الصرف

مرأب سيارات بيئي للجيل الجديد من السيارات الصديقة    •
للبيئة لتقليل البصمة الكربونية

مرأب للدراجات لدعم مبادرتنا البيئية   •

أنظمة تحكم ذكية في اإلضاءة داخل المرافق تشمل    •
مستشعرات الحركة ونظام تحكم مبرمج لإلضاءة 

يتم تحديد الجدول الزمني فيه مسبًقا

نظام جمع البيانات والتحكم اإلشرافي في الطاقة    •
الذكية الزائدة عن الحاجة لمراقبة عمليات بنية الدعم 

التحتية الجوهرية والتحكم فيها

نظام رصد تسريب السوائل )المياه/ الزيت( للحماية    •
وتقليل المخاطر البيئية وتعزيز السالمة البشرية 

نظام مراقبة سالمة ذكي للتعرف اآللي على    •
رقم لوحة السيارة، وخصائص التعرف على الوجه 

ف متعدد  البشري، وتمييز بصمة اإلصبع مع نظام تعرُّ
المستويات وتحسين األمن في المرافق

محلالت عدادات/ جودة الطاقة )PQ( ذكية كحلول    •
ذكية لمراقبة جودة واستهالك الطاقة من مستوى 

الشبكة وحتى مستوى الرقاقة لتحليل كفاءة الطاقة 
لألنظمة

التحكم في درجة الحرارة والرطوبة في مناطق إنتاج    •
تكنولوجيا المعلومات للحفاظ على اتفاقية مستوى 

الخدمة والمناغمة بين نظام تبريد الهواء والتهوية 
للحصول على الكفاءة المثلى
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انبعاثات 
الكربون

تدرك شركة اتصاالت من &e أن هذا اإلجراء الملحَّ 
ضروري للتعامل مع التغيرات المناخية، وهي 

شغوفة بالدور الذي تلعبه في تقليل التأثيرات 
البيئية. باعتبارنا شركة رائدة في مجال التكنولوجيا 

واالستثمار، فإننا ندرك حقيقة أننا نعمل في قطاع 
يعتمد على الطاقة بشكل كثيف، وبناًء على هذا، 

تركز الشركة جهودها في تقليل استهالك الطاقة 
وتطبيق المبادرات التي تؤثر إيجابًيا على البيئة.

ُأجريت دراسة لمخاطر المناخ مرتفعة الخطورة 
لعمليات المجموعة باإلمارات العربية المتحدة والتي 

أشارت إلى عدد من المناطق القابلة للتحسين، وهو 
ما أدى إلى تطوير اإلستراتيجيات وخطط العمل 

لضمان قدرة شركة اتصاالت من &e على تحقيق 
طموحها والمساهمة النشطة على القضاء على 

االنبعاثات الكربونية بحلول عام 2030. عالوًة على ذلك، 
كمساهمة مباشرة في طموح الشركة المعلن، فقد 

وضعت الشركة برنامًجا لتقليل االنبعاثات في وظائفها 
لتقليل إجمالي انبعاثات الغازات الدفيئة المرتبطة 

بالعمليات بنسبة 26 بالمائة.

في عام 2022 ، كانت هناك زيادة طفيفة في إجمالي 
االنبعاثات )النطاق 1 والنطاق 2( مقارنة بالعام الماضي، 

ويرجع ذلك إلى حد كبير إلى االنبعاثات غير المباشرة 
)النطاق 2( نتيجة عودة الموظفين إلى المكتب بعد 

العمل عن ُبعد وكذلك زيادة عمليات. ظلت .االنبعاثات 
المباشرة )النطاق 1( للعام دون تغيير إلى حد كبير عن 

العام السابق

ملحوظة: 
تغطي انبعاثات النطاق 1 االنبعاثات المباشرة من الوقود. تغطي انبعاثات النطاق 2 استهالك الكهرباء في مكاتبنا 

ومراكز بياناتنا ومبادالتنا والمحطات األساسية مع تعاون شركة &e مع الجهات اآلتية: هيئة الكهرباء والمياه في دبي، 
الهيئة االتحادية للكهرباء والماء، هيئة الكهرباء والمياه في الشارقة، شركة أبوظبي للتوزيع، وشركة العين للتوزيع. لم 

نضف انبعاثات النطاق 3 في حساباتنا 

إجمالي االنبعاثات )األطنان من مكافئ ثاني أكسيد الكربون(

2022

2021

2020

Total emissions (tCO2e)

405,437                      

                                                                 380,080          

535,596                                                                  

2022

2021

2020

Scope 1 emissions - fuel and refrigerants (tCO2e)

61,636                                              

                                                              60,854                                            

595,630                                          

2022

2021

2020

Scope 2 Emissions - electricity (tCO2e)

343,801                                             

                                                               319,145                                   

495,630                                             

انبعاثات النطاق 1 - الوقود والمبردات )األطنان من مكافئ ثاني أكسيد الكربون(

انبعاثات النطاق 2 - الكهرباء )األطنان من مكافئ ثاني أكسيد الكربون(



34

e& االستدامة في

إدارة المياه 
والمخلفات

إدارة المياه

باعتبار شركة اتصاالت من &e شركة مواطنة مسؤولة وواعية، فإنها تعي دورها في الحفاظ على المياه 
وتأمل في تقليل استهالكها للمياه. تتم معظم عمليات الشركة التشغيلية في مناطق تندر بها المياه، وهو 

ما يضيف حافًزا آخر للعب هذا الدور وزيادة جهودنا الستخدام المياه بكفاءة أكبر. في عام 2022، انخفض 
معدل استهالك المياه بنسبة 59 بالمائة ليصل إلى 97,154 متر مكعب مقارنًة بـ 237,609 متر مكعب في 

عام 2021. ونظًرا إلى إجمالي االنخفاض في استهالك المياه، انخفضت كثافة االستهالك لكل موظف يعمل 
بدوام كامل لتصل إلى 61 بالمائة عام 2022.

وكجزء من نظام المراقبة الذكي، تم تجهيز الفوهات في جميع المباني شاهقة االرتفاع بمهويات 
وتصريفات استشعارية في جميع مرافق الشركة لجمع المياه المهدرة وإعادة تدويرها واستخدامها للري.  

 كما أن برامجنا مبنية على سياسة البيئة وتغطي مبادرات الحفاظ على المياه بصورة شاملة وفًقا لمعيار 
.ISO 14001

تطمح شركة اتصاالت من &e إلى الحدِّ من تأثيرها على البيئة بااللتزام باالستهالك المستدام لمنتجات المواد والطاقة 
والخدمات غير المادية. جزء من الجهود المبذولة في الوصول إلى بيئة خالية من الورق، فقد طبقنا العديد من مبادرات 

الرقمنة واألتمتة التي تشمل استبدال الفواتير الورقية بأخرى رقمية كجزء من دافعنا “نحو عالم رقمي”. 

وامتثاًلا ببروتوكول مونتريال الخاص بالمواد التي تستنفد طبقة األوزون، فإنه يتم استرداد وتوجيه أي جزء متبٍق من نظام 
الهالون في الشركة ليتم التخلص منه وفًقا لما ينص عليه البروتوكول. يتم كذلك إعادة تدوير طفايات الحريق منتهية 
الصالحية على يد مسؤولين معتمدين. في عام 2021، استمرت جهودنا في رقمنة الفواتير بنسبة 100 بالمائة للعمالء، 

وهو ما يعني أنه تم تقليل استهالك الورق بنسبة 71 بالمائة في رحلة الشركة نحو رقمنة العمليات واإلجراءات.

في عام 2022، ارتفع إجمالي المخلفات التي أنتجتها الشركة بنسبة 72 بالمائة ليصل إلى 707,455 كجم من 194,979 
كجم في عام 2021. تستثمر شركة اتصاالت من e& جهوًدا مستمرة في تعزيز إعادة تدوير المخلفات عن طريق إعادة 

استخدام المعدات وإعادة تدوير أنواع مختلفة من المخلفات بما في ذلك مخلفات الشبكات، ومعدات تكنولوجيا 
المعلومات، باإلضافة إلى المخلفات المكتبية األخرى. يغطي نظام الشركة إلدارة البيئة أوجه إدارة المخلفات التي 

تشجع تقليل إنتاج المخلفات. تشمل االتجاهات الرئيسية لتوليد المخلفات في جميع العمليات واألنشطة المخلفات 
العامة، والمخلفات الورقية، والمخلفات الكهربائية، وخراطيش الحبر، والبطاريات، والزيت المستخدم. يتم إعادة تدوير 

100 بالمائة من الورق المستخدم. وبالتزامن مع جميع الجهود المبذولة في إعادة التدوير، ارتفع إجمالي المخلفات 
المعاد تدويرها بنسبة 78 بالمائة ليصل إلى 251,000 كجم من 54,358 كجم في عام 2021.

وكجزء من توجيهات العمل، يتعاون فريق اإلدارة مع قسم الجمع التكنولوجي والمستودعات المركزية للتخلص من 
جميع المخلفات الخطيرة وغير الخطيرة وإعادة تدويرها بما يتوافق مع أفضل الممارسات البيئية. 

59.046.54661

 

2022                      2021                          2020                         2019                          2018

2022                       2021                         2020                          2019                         2018

262,999201,985180,288237,609

24

97,154

إدارة وإعادة تدوير المخلفات

2022

2021

2020

707,455                                                                                                                                                                                                                       

251,000                                                                                             

194,979                  

54,358                                        

547,356                                                                                                                                                   

  218,951                               

إجمالي المخلفات الناتجة

إجمالي المخلفات المعاد تدويرها

إجمالي استهالك المياه بالمتر 
المكعب )م3(

 كثافة استهالك المياه
2022نوع المخلفات )لكل موظف يعمل بدوام كامل(

المخلفات الخطيرة التي تم التخلص منها )بالكيلوجرام(

المخلفات غير الخطيرة التي تم التخلص منها )بالكيلوجرام(

المخلفات الخطيرة المعاد تدويرها )بالكيلوجرام(

المخلفات غير الخطيرة المعاد تدويرها )بالكيلوجرام(

95,000 من مخلفات البطاريات 
2,560 من مخلفات الزيت

 424,473

3,660

251,000
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05
 إحداث أثر إيجابي

في المجتمع

نحــرص فــي مجموعة &e على ســد الفجوة بيــن التكنولوجيــا والمجتمعات في األماكن 
التــي تمارس فيها الشــركة أعمالها.  كما نســعى جاهديــن لتمكيــن المجتمعات وربطها من 
خــالل الحلــول التكنولوجيــة المتقدمة، مع تشــجيع االبتكار وريادة األعمال بين جيل الشــباب 
فــي الوقت نفســه. ونشــَغف بزيادة تأثيرنا االجتماعــي وتعزيز مبادئ اإلنســانية بحيث تتحقق 

طموحاتنــا عبر القــدرات والمجتمعات. 

طموحاتنا
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دعم أصحاب الهمم وكبار السن
حرصت &e على بناء وتصميم مراكز أعمالها ومتاجرها الرقمية بما يتناسب مع وضع وقدرات أصحاب الهمم، كما قامت 

بتمكين العمالء من كبار السن واعطاءهم األولوية في الحصول على الخدمات، وذلك في الوقت الذي حرصت فيه على 
تركيب دورات مياه مخصصة لهم، ومواقف سيارات يمكن الوصول إليها بكل سهولة ويسر، كما قامت بتزويد متاجرها 

في جميع مباني »اتصاالت من &e« بكراسي متحركة، كما أن موظفيها متواجدين ومستعدين دائمًا لتقديم أي دعم 
إضافي عند الحاجة.

كما احتفلت هذا العام باليوم الدولي للمسنين، وقدمت مجموعة متنوعة من الخصومات والعروض لهم. كما أسهمت 
أيضًا بدعم حملة »المليار وجبة« التي سعت إلى توفير مليار وجبة للمحرومين واألسر من حوالي 50 دولة. لمعرفة المزيد 

حول التزامها بالمسؤولية االجتماعية، راجع قسم المسؤولية االجتماعية للشركات في التقرير المتكامل.

تسعى &e جاهدة إلى أن تكون شركة شاملة وسهل الوصول إليها، من هنا فقد عملت على ضمان أن تكون مواقعها 
مزودة بأدوات وإمكانيات تدعم أصحاب الهمم وتساعدهم على التنقل فيها بسهولة. وبهدف جعل الوصول إلى 

منتجاتها وخدماتها أكثر سهولة، تقدم خصومات تصل إلى ٪50 على الباقات المختارة ألصحاب الهمم.

الوصول الرقمي والشمول
من التكنولوجيا إلى خدمات الرعاية الصحية، نسعى جاهدين لتعزيز ثقافة النمو والتقدم في جميع 

المجتمعات التي نتواجد فيها. نحن نقدم فرصًا متكافئة، نعمل من خاللها على دمج خدماتنا في 
األنظمة االجتماعية، وتمكين الخدمات والحلول التكنولوجية. من هنا تتوسع أنشطتنا لتصل إلى مختلف 

المجاالت السيما التعليمية واالجتماعية والثقافية ورفاهية الموظفين، عالوة على أننا تشجع باستمرار 
األفكار الجديدة والمبادرات اإلبداعية.

وتماشيًا مع رؤية دولة اإلمارات العربية المتحدة التي تهدف إلى إتاحة االتصال للجميع، يمكن لعمالء 
»اتصاالت من &e« االشتراك في خدمة Talking Bill، وهي خدمة فاتورة ناطقة مصممة ألصحاب الهمم 

الذين يمكنهم الحصول على فاتورتهم الشهرية عبر الصوت على هواتفهم دون أي تكلفة إضافية. 
وعند تفعيل الخدمة سيتلقى العمالء مكالمات آلية من الشهر التالي فصاعدا. يذكر أن خدمة الفاتورة 

الناطقة متاحة باللغتين العربية واإلنجليزية.

وستقوم خدمة الفاتورة الناطقة بقراءة الرسوم المهمة مثل المبلغ اإلجمالي المستحق، والرصيد السابق، 
والمبلغ المدفوع، والمكالمات المحلية والدولية، والرسائل النصية، والبيانات، والتجوال الدولي، وضريبة 

القيمة المضافة، وما إلى ذلك.

ولتسهيل الوصول إلى فروعنا ومراكز أعمالنا، قمنا بتخصيص أماكن لوقوف السيارات، ومسارات ألصحاب 
.»e& الهمم في جميع متاجرنا التي تقع في مباني »اتصاالت من

تعمل الشركة مع GSMA و UNGC على نطاق دولي الستخدام التكنولوجيا، والقدرات الرقمية لجعل 
الوصول الرقمي والشمول متاحا للجماهير، وإحداث تغيير ذي مغزى في عالمنا.



تـقـريـــــر 
الحــوكمــة
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المقدمة
01

أوجــدت شــركة مجموعة اإلمــارات لالتصاالت ش.م.ع. )&e( بيئــة حوكمية مثىل ألعمالها 
ــا  ــًا وتطبيقه ــًا وعالمي ــة محلي ــد الحوكم ــل قواع ــا بأفض ــالل التزامه ــن خ ــطتها م وأنش
عــىل ســائر عملياتهــا. فقــد عــززت المجموعــة مــن مبــادئ الشــفافية والمســاواة وحــددت 
مســؤوليات كل طــرف مــن أصحــاب المصالــح وحقــوق هــذا الطــرف، كما أرســت أســس 
التعــاون مــع المدققيــن الخارجييــن للتوصــل إىل تقاريــر ذات مصداقيــة ومتماشــية مــع 
المعاييــر الدوليــة إلعــداد التقاريــر المحاســبية . )IFRS( وبذلــك، تمكنــت الشــركة مــن خلق 

بيئــة تضمــن ســالمة عملياتهــا وتحافــظ عــىل مصلحــة مســاهميها. 

يعــد تقريــر الحوكمــة مــن أهــم منابــر الشــفافية والتواصــل، ذلــك أن الحوكمــة تتجســد 
ــة عليهــا،  فــي مجموعــة القواعــد واإلجــراءات التــي تتــم بموجبهــا إدارة الشــركة والرقاب
فضــاًل عــن أنهــا تنظــم العالقــات بيــن مجلــس اإلدارة واإلدارة التنفيذيــة والمســاهمين 
وأصحــاب المصالــح اآلخريــن، وُتعنــى أيضــًا بالمســؤولية المجتمعيــة للشــركة. ويعمــل 
هــذا التقريــر عــىل بيــان مــا تقــدم ويتيــح للمســاهمين معرفــة مــا تقــوم بــه الشــركة فــي 

هــذا اإلطــار. 

ــر المواثيــق والسياســات واآلليــات التــي تحــدد إطــار عمــل الشــركة  ــاول هــذا التقري يتن
ــه  ــة عن ــان المنبثق ــركة واللج ــس إدارة الش ــرق إىل مجل ــا يتط ــة، كم ــال الحوكم ــي مج ف
والمهــام التــي يضطلــع بهــا المجلــس ولجانــه ومكافــآت أعضــاء المجلــس وتعامالتهــم 
بــاألوراق الماليــة للشــركة. ويتطــرق التقريــر كذلــك إىل اإلدارة التنفيذيــة وصفقــات 
ــق الخارجــي وإدارة  ــك التدقي ــي وكذل ــق الداخل ــة والتدقي ــة والرقاب األطــراف ذات العالق
عالقــات المســتثمرين والمؤشــرات الماليــة والمبــادرات االبتكاريــة واألحــداث الهامــة 

التــي جــرت خــالل العــام 2022.
3
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تطبيق قواعد 
الحوكمة

02
لقــد تنامــي االهتمــام بحوكمــة الشــركات حتــى غــدت الحوكمــة مــن المتطلبــات البــارزة التــي 
ال غنــى عنهــا للشــركات المســاهمة العامــة. لــذا حرصــت &e عــىل أن تكــون مــن الشــركات 
ــر  ــة فــي مجــال الحوكمــة، وهــا هــي تدي ــر فعال ــر وتدابي ــي معايي ــدة فــي تبن الســباقة والرائ
عملياتهــا المختلفــة بمنظومــة متكاملــة مــن السياســات واآلليــات التــي ترمــي إىل تحقيــق 
الشــفافية وتيســير إنجــاز الشــركة ألعمالهــا بوتيــرة أســرع بمــا يتماشــى مــع التطــور الســريع 

الــذي تشــهده صناعــة االتصــاالت. 

وراعــت الشــركة فــي وضــع هــذه السياســات واآلليــات التشــريعات الســارية فــي الدولــة ال 
ــة والســلع رقــم )3/ر.م( لســنة 2020  ــة األوراق المالي ــرار رئيــس مجلــس ادارة هيئ ســيما ق
بشــأن اعتمــاد دليــل حوكمــة الشــركات المســاهمة العامــة )“قواعــد الحوكمــة”( باإلضافــة 

إىل مــا يتماشــى معهــا مــن أفضــل ممارســات الحوكمــة العالميــة. 
4
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فيما يأتي نبذة موجزة عن بعٍض من السياسات التي تعمل الشركة ضمن أطرها:

القواعد العامة لعضوية مجلس اإلدارة  1.2

يعــد مجلــس اإلدارة مــن أهــم العناصــر التــي ترســي دعائــم حوكمــة الشــركة وترســم مســلكها نحــو النجــاح والتقــدم. 
لــذا، قامــت الشــركة بوضــع سياســة جامعــة لألحــكام التــي تضبــط عضويــة المجلس.

تحــدد هــذه السياســة جميــع األحــكام والضوابــط المتعلقــة بمعاييــر وإجــراءات عضويــة مجلــس اإلدارة حيــث تبيــن 
كيفيــة تشــكيل المجلــس وفتــرة واليتــه واألحــكام الخاصــة برئيــس المجلــس ونائبــه وكذلــك صفــات العضويــة 
التــي يمكــن لعضــو المجلــس أن ينــدرج تحتهــا مــن تنفيــذي وغيــر تنفيــذي ومســتقل وغيــر مســتقل. كمــا وضحــت 
السياســة كيفيــة إجــراء انتخابــات المجلــس والحــاالت التــي تنتهــي بهــا العضويــة وآليــة شــغل المراكــز الشــاغرة فيه.

قواعد تداول المطلعين بأسهم الشركة  2.2

أعــدت الشــركة مجموعــة مــن القواعــد التــي تبيــن الضوابــط الخاصــة بتــداول أســهم الشــركة مــن قبــل األشــخاص 
ــركة،  ــأن الش ــة بش ــات جوهري ــم معلوم ــن لديه ــخاص الذي ــم األش ــد بأنه ــذه القواع ــم ه ــن عرفته ــن والذي المطلعي
حيــث أوضحــت ماهيــة المعلومــات الجوهريــة واإلجــراءات التــي تحكــم تــداول المطلعيــن وفتــرات الحظــر التــي ال 
يجــوز لهــم بيــع وشــراء األوراق الماليــة الخاصــة بالشــركة خاللهــا. يمكــن اإلطــالع عــىل السياســة مــن خــالل الرابــط 

https://eand.com/en/investors/share-information.jsp :التالي

القواعد المنظمة النعقاد الجمعية العمومية  3.2

ــت فــي  ــه المســاهمون للب ــذي يلتقــي في ــا فــي الشــركة وهــي التجمــع ال ــة هــي الســلطة العلي ــة العمومي الجمعي
األمــور الهامــة. لــذا، كان مــن الضــروري وضــع منظومــة مــن القواعــد التــي توضــح اختصاصــات الجمعيــة العموميــة 
ومهامهــا والقواعــد واإلجــراءات الالزمــة للدعــوة النعقادهــا ومــا يحكــم مجريــات عملهــا كالنصــاب القانونــي وآليــات 
التصويــت عــىل القــرارات وغيرهــا مــن األمــور المتعلقــة بضبــط عمــل الجمعيــة العموميــة. وبفضــل هــذه القواعــد، 

تســنى للشــركة عقــد اجتماعــات الجمعيــة العموميــة عــىل نحــو اتســم بالفعاليــة والشــفافية.

قواعد تعيين المدقق الخارجي  4.2

نظــرًا ألهميــة التدقيــق الخارجــي باعتبــاره أحــد أوجــه الرقابــة الرئيســة لضمان ســالمة األعمــال، قامت الشــركة بوضع 
مجموعــة مــن القواعــد المنظمــة لتعييــن مدقــق الحســابات الخارجــي بمــا ينســجم انســجامًا تامــًا مــع مقتضيــات 
االنضبــاط المؤسســي والتشــريعات ذات الصلــة فــي الدولــة. وقــد تناولــت هــذه السياســة جميــع األحــكام المتعلقــة 
بتعييــن مدقــق الحســابات الخارجــي وضوابطــه. فقــد تطرقــت لتعيينــه وعزله واســتقالته والشــروط الواجــب توافرها 
فيــه والتزامــات وواجبــات المدقــق وكذلــك التصرفــات المحظــورة عليــه باإلضافــة إىل االستشــارات واألعمــال 

المصــرح لــه بهــا.

المبادئ األساسية لتوزيع أرباح األسهم  5.2

حرصــًا مــن الشــركة عــىل الشــفافية مــع مســاهميها، قامــت بوضــع المبــادئ األساســية المنظمــة ألربــاح األســهم 
لتكــون مــرآة المســاهمين التــي تعكــس لهــم كل مــا يتعلــق باألربــاح مــن إجــراءات وأحــكام. تتنــاول هــذه المبــادئ 
ــاح وإجــراءات توزيعهــا، كمــا  ــد قيمــة األرب ــاح األســهم بمــا فيهــا القــرارات الخاصــة بتحدي ــي تحكــم أرب األســس الت
تفّصــل كيفيــة اتخــاذ هــذه القــرارات ومســوغاتها واألســس التــي تحــدد وفًقــا لهــا قيمــة األربــاح التــي تــوزع عــىل 
المســاهمين باإلضافــة إىل اإلعتبــارات األخــرى التــي تحــرص الشــركة عــىل اإللتــزام بهــا للحفــاظ عــىل مصلحة الشــركة 
ــاح األســهم. هــذا وقــد عرضــت هــذه السياســة عــىل اجتمــاع الجمعيــة العموميــة  ومســاهميها فيمــا يتصــل بأرب

الــذي عقــد فــي 24 مــارس 2020.

أحكام الحفاظ عىل المعلومات السرية لمجلس اإلدارة  6.2

ــس اإلدارة مــع أصحــاب  ــة تحــدد أطــر تواصــل أعضــاء مجل ــر إضافي أعــدت الشــركة هــذه األحــكام لوضــع معايي
المصالــح بشــأن المعلومــات الســرية التــي بحوزتهــم وذلــك بشــكل يحفــظ ســرية هــذه المعلومــات ويمنــع ســوء 
اســتغاللها. وتعــرف هــذه األحــكام طبيعــة المعلومــات الســرية وتحــدد ماهيتهــا كمــا توضــح كيفيــة التعامــل معهــا 

والحفــاظ عليهــا وتبيــن أســس التواصــل مــع األطــراف األخــرى.

العالقــة  ذات  األطــراف  مــع  والصفقــات  المصالــح  لتعــارض  المنظمــة  األحــكام   7.2
اإلدارة مجلــس  بأعضــاء  المتصلــة 

نظــرًا لألهميــة الخاصــة التــي توليهــا الشــركة لســالمة عملياتهــا وتطبيقهــا ألفضــل معاييــر الحوكمــة والشــفافية، 
قامــت بوضــع منظومــة مــن األحــكام للتعامــل مــع الحــاالت التــي قــد تنطــوي عــىل تعــارض فــي المصالــح أو صفقات 

مــع أطــراف ذات عالقــة تتصــل بأعضــاء مجلــس اإلدارة.

وتضــع هــذه السياســة إطــارًا يوضــح كيفيــة التعامــل مــع الصفقــات والتعامــالت التــي يكــون لعضو مجلــس اإلدارة 
مصلحــة متعارضــة مــع مصلحــة الشــركة أو ينطبــق عليهــا شــروط الصفقــات مــع األطــراف ذات العالقــة، كمــا أنهــا 
توفــر المعلومــات الالزمــة لمجلــس اإلدارة وأعضائــه عــن كيفيــة التعامــل مــع مثــل هــذه الصفقــات والتعامــالت 
وعــن مســؤولية أعضــاء المجلــس فــي معرفــة هــذه الحــاالت واإلفصــاح عنهــا حــال وجودهــا بحيــث يتــم التعامــل 
معهــا بمــا يخــدم مصلحــة الشــركة ومســاهميها ويلبــي جميــع مقتضيــات »قواعــد الحوكمــة“ فــي هــذا الخصــوص.

سياسة مكافآت مجلس اإلدارة  8.2

تضــع هــذه السياســة مبــادئ واضحــة توفــر قاعــدة لمكافــآت رئيــس وأعضــاء مجلــس إدارة &e عــىل نحــو يتوافــق 
مــع األحــكام ذات الصلــة مــن النظــام األساســي للشــركة وقواعــد الحوكمــة. وقــد أخــذت هــذه السياســة فــي 
اإلعتبــار طبيعــة قطــاع االتصــاالت القائــم عــىل التنافســية والتطــور المســتمر وخــوض غمــار التحديــات. وقــد تناولــت 
السياســة األتعــاب الســنوية لمجلــس اإلدارة ولجانــه وبــدالت حضــور جلســات اللجــان. وترتبــط مكافــآت المجلــس 
ــاح بعــد خصــم  ــأداء الشــركة فقــد وضــع ســقف لهــا يشــترط عــدم تجاوزهــا لمــا نســبته 0.5% مــن صافــي األرب ب
ــي ــدت ف ــي عق ــة الت ــة العمومي ــل الجمعي ــن قب ــة م ــذه السياس ــرت ه ــد أق ــذا وق ــتهالكات. ه ــات واإلس  اإلحتياطي

17 مارس 2021.
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مجلــس اإلدارة هــو الســلطة التــي تتمتــع بجميــع الصالحيــات الالزمــة للقيــام بأعمــال الشــركة 
ــي  ــام األساس ــون أو النظ ــًا للقان ــة وفق ــة العمومي ــا الجمعي ــص به ــي تخت ــك الت ــتثناء تل باس
ــر بهــا الرئيــس  ــة التــي يدي للشــركة. ويشــرف المجلــس عــىل حوكمــة الشــركة وعــىل الكيفي

ــركة. ــة الش ــة واإلدارة التنفيذي ــذي للممجموع التنفي

يتميــز مجلــس إدارة &e بعــدم وجــود أي مــن أعضــاء اإلدارة التنفيذيــة فــي عضويتــه. وتجــدر 
ــأن  ــة ب ــذي للمجموع ــس التنفي ــز للرئي ــركة ال يجي ــي للش ــام األساس ــا إىل أن النظ ــارة هن اإلش

ــة مجلــس اإلدارة أو مهــام العضــو المنتــدب. يجمــع بيــن مهامــه وعضوي

يتألــف مجلــس إدارة الشــركة مــن أحــد عشــر عضــوًا يعيــن مســاهم الحكومــة )وهــو جهــاز 
اإلمــارات لالســتثمار أو أيــة جهــة أخــرى تتــوىل مســؤولية تمثيــل الحكومــة في الشــركة بموجب 
ــوزراء( ســبعة منهــم، وهــو العــدد الــذي يتناســب مــع حصــة مســاهمته  قــرار مــن مجلــس ال
فــي الشــركة، فــي حيــن يتــم انتخــاب مــن يشــغل مقاعــد المجلــس األربعــة المتبقيــة مــن قبــل 
ــة مــرة كل ثــالث ســنوات  ــة العمومي ــي تقــام فــي الجمعي ــات الت المســاهمين خــالل االنتخاب

وقــد عقــدت االنتخابــات األخيــرة فــي 17 مــارس 2021.

ــة  ــي كاف ــاركتها ف ــىل مش ــًا ع ــرص دائم ــائية وتح ــوادر النس ــم الك ــرى لدع ــة كب ــي أهمي وتول
مجــاالت عمــل الشــركة بمــا فــي ذلــك تشــجيعها عــىل الترشــح لعضويــة مجلــس اإلدارة ، حيــث 
ــذ عــام 2018. هــذا وتشــكل نســبة  يتواجــد العنصــر النســائي فــي مجلــس إدارة الشــركة من
ــس  ــاء المجل ــل أعض ــن مجم ــي 9.1 % م ــس اإلدارة الحال ــي مجل ــائية ف ــوادر النس ــل الك تمثي

بواقــع عضــو واحــد مــن أصــل أحــد عشــر عضــًوا. 

ويقــف المجلــس باســتمرار عــىل ســبل تطويــر أدائــه، لــذا يجــري تقييًمــا لــه وللجــان المنبثقــة 
عنــه ســنويًا، كمــا أقيمــت الــدورات والــورش التدريبيــة لــه وألميــن ســره خــالل العــام 2022. 
والتــي تناولــت العديــد مــن األمــور. وجديــر بالذكــر هنــا بــأن ســبعة مــن أعضــاء المجلــس قــد 

 .)ESG( ــًا فــي مجــال الحوكمــة البيئيــة واالجتماعيــة تلقــوا تدريب
6

مجلس اإلدارة
03
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ــم  ــة عضويته ــة وصف ــاهم الحكوم ــل مس ــن قب ــم م ــم تعيينه ــن ت ــس اإلدارة الذي ــاء مجل ــماء أعض ــاه أس ــدول أدن ــن الج يبي
ــان: ــس واللج ــي المجل ــم ف ــة إىل مهامه ــا باإلضاف ــخ بدئه وتاري

* كان الســيد صالــح العبدولــي عضــًوا غيــر مســتقل فــي مجلــس اإلدارة حتــى 18 مايــو 2022 ) وقــد أصبــح عضــًوا مســتقاًل بعــد هــذا التاريــخ، أي بعــد انقضــاء عاميــن 
عــىل اســتقالته النافــذة فــي 19 مايــو 2020 مــن منصــب الرئيــس التنفيــذي لمجموعــة اتصــاالت(.

تاريخ بدء العضويةصفة العضويةالمنصب في المجلس واللجان االسم

رئيس المجلسمعالي/ جاسم محمد عبيد الزعابي
مارس 2021عضو غير تنفيذي ومستقلرئيس لجنة اإلستثمار والشؤون المالية

عيسى عبدالفتاح كاظم المال
نائب رئيس المجلس 

عضو لجنة الترشيحات والمكافآت 
عضو لجنة المخاطر 

يونيو  2012عضو غير تنفيذي وغير مستقل

 هشام عبدالله قاسم القاسم
عضو مجلس  اإلدارة
رئيس لجنة المخاطر 

عضو لجنة اإلستثمار والشؤون المالية 
مارس 2015عضو غير تنفيذي ومستقل 

مريم سعيد أحمد غباش 
عضو مجلس  اإلدارة
رئيس لجنة التدقيق 

عضو لجنة اإلستثمار والشؤون المالية
مارس 2018عضو غير تنفيذي ومستقل

عضو مجلس اإلدارةصالح عبدالله أحمد العبدولي
مارس 2021عضو غير تنفيذي ومستقل* عضو لجنة المخاطر 

معالي/منصور إبراهيم أحمد 
المنصوري

 عضو مجلس  اإلدارة
 عضو لجنة التدقيق 

عضو لجنة الترشيحات والمكافآت 
مارس 2021عضو غير تنفيذي ومستقل

ميشيل كومبس
عضو مجلس االدارة 

رئيس لجنة الترشيحات والمكافآت 
عضو لجنة اإلستثمار والشؤون المالية 

مارس 2021عضو غير تنفيذي ومستقل

ــة وصفــة عضويتهــم  ــة العمومي ــل الجمعي ــم انتخابهــم مــن قب ــن ت ــاه أســماء أعضــاء مجلــس اإلدارة الذي ــن الجــدول أدن يبي
ــخ بدئهــا باإلضافــة إىل مهامهــم فــي المجلــس واللجــان: وتاري

تاريخ بدء العضويةصفة العضويةالمنصب في المجلس واللجاناإلسم 

الشيخ أحمد محمد سلطان 
الظاهري

عضو مجلس اإلدارة
أبريل 2000عضو غير تنفيذي وغير مستقل عضو لجنة التدقيق 

عبدالمنعم بن عيسى بن ناصر 
السركال

عضو مجلس االدارة
عضو لجنة اإلستثمار والشؤون 

المالية 
مارس 2012عضو غير تنفيذي وغير مستقل

عضو مجلس االدارةخالد عبدالواحد حسن الرستماني
مارس 2015عضو غير تنفيذي ومستقل عضو لجنة المخاطر  

عضو مجلس االدارة عتيبة خلف أحمد العتيبة
مارس 2015عضو غير تنفيذي ومستقلعضو لجنة الترشيحات والمكافآت  
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السير الذاتية لمجلس اإلدارة  1.3

معالي جاسم محمد عبيد بوعتابه الزعابي 
e& ،رئيس مجلس اإلدارة

عيسى عبدالفتاح كاظم المال 
e& ،نائب رئيس مجلس اإلدارة

هشام عبدالله قاسم القاسم
e& ،عضو  مجلس اإلدارة

الشيخ أحمد محمد سلطان الظاهري
e& ،عضو  مجلس اإلدارة

يحمــل معالــي جاســم الزعابــي شــهادة الماجســتير فــي إدارة 
األعمــال مــن كليــة لنــدن لألعمــال، وشــهادة البكالوريــوس فــي 
إدارة األعمــال مــن جامعــة عجمــان للعلــوم والتكنولوجيــا. ويتقلــد 

حالًيا المناصب التالية:

رئيس دائرة المالية – أبوظبي  •

األمين العام - المجلس األعىل للشؤون المالية واإلقتصادية  •

عضو المجلس التنفيذي إلمارة أبوظبي  •

نائــب رئيــس مجلــس اإلدارة - البنــك المركــزي لدولــة اإلمــارات   •
العربية المتحدة

رئيس مجلس اإلدارة - صندوق أبوظبي للتقاعد  •

)ADQ(  نائب رئيس مجلس اإلدارة - شركة أبوظبي القابضة  •

عضو مجلس اإلدارة - جهاز أبوظبي لإستثمار  •

رئيس مجلس اإلدارة - شركة مدن العقارية  •

عضو مجلس اإلدارة - بنك أبو ظبي األول  •

عضو مجلس اإلدارة - شركة بترول أبو ظبي الوطنية )أدنوك(  •

عضو - لجنة مجلس التعليم والموارد البشرية  •

يتمتــع مجلــس إدارة الشــركة بتشــكيلة متنوعــة مــن الخبــرات والمهــارات والكفــاءات فــي مجــاالت عــدة كقطــاع االتصــاالت وتكنولوجيــا المعلومــات والقطــاع المصرفــي والمالــي واالســتثماري والعقــاري وقطاعــات النفــط والغــاز والطيــران والتأميــن والضيافة 
وغيرهــا. فيمــا يلــي الســير الذاتيــة الخاصــة بأعضــاء مجلــس اإلدارة:

ــي  ــوس ف ــة البكالوري ــىل درج ــري ع ــد الظاه ــيخ أحم ــل الش حص
ــي  ــدة ف ــة المتح ــارات العربي ــة اإلم ــن جامع ــة م ــة المدني الهندس

العين عام 1993 . ويتقلد حاليًا المناصب اآلتية:

نائب رئيس مجلس اإلدارة - شركة أبوظبي الوطنية للفنادق  •

نائب رئيس مجلس اإلدارة - أبوظبي للطيران  •

عضو مجلس اإلدارة - بنك أبوظبي األول  •

عضو مجلس اإلدارة - شركة الظفرة للتأمين  •

يحمــل الســيد عيســى كاظــم درجــة الدكتــوراة الفخريــة مــن 
»كليــة كــو األمريكيــة «، ودرجــة الماجســتير فــي االقتصــاد مــن 
ــة« باإلضافــة إىل درجــة الماجســتير فــي  ــاوا األمريكي »جامعــة أي
ــوس  ــج« وبكالوري ــة ولونجون ــن »جامع ــاملة م ــودة الش إدارة الج
ــو  ــة ك ــن »كلي ــوب م ــوم الحاس ــاد وعل ــات واالقتص ــي الرياضي ف

األمريكية«، ويتقلد حاليًا المناصب اآلتية:

محافظ - مركز دبي المالي العالمي  •

رئيس مجلس اإلدارة - سوق دبي المالي  •

عضو اللجنة العليا لتطوير أسواق المال  •

عضو مجلس اإلدارة األعىل لمركز دبي المالي العالمي  •

عضو اللجنة العليا للسياسة المالية في إمارة دبي  •

نائب رئيس - اللجنة العليا للتشريعات في إمارة دبي  •

رئيس مجلس اإلدارة - سلطة مركز دبي المالي العالمي  •

رئيــس مجلــس اإلدارة - شــركة »مركــز دبــي المالــي العالمــي«   •
لالستثمارات

عضو مجلس المناطق الحرة في إمارة دبي  •

عضو مجلس اإلدارة - بورصة ناسداك دبي  •

عضو مجلس اإلدارة - ناسداك إنكوربوريشن  •

عضو مجلس اإلدارة - معهد »روتشستر للتكنولوجيا«  •

عضو مجلس األمناء - جامعة حمدان بن محمد اإللكترونية  •

الســيد هشــام القاســم حائــز عــىل درجــة البكالوريــوس فــي 
ــة وشــهادتي ماجســتير فــي كل مــن  ــة والمصرفي ــوم المالي العل
حاليــًا  ويتقلــد  التنفيذيــة.  والقيــادة  الدوليــة  األعمــال  إدارة 

المناصب اآلتية:

نائب رئيس مجلس اإلدارة - مؤسسة دبي العقارية  •

الرئيس التنفيذي - مجموعة وصل إلدارة األصول  •

نائــب رئيــس مجلــس اإلدارة والعضــو المنتــدب - بنــك اإلمارات   •
دبي الوطني ش.م.ع

رئيس مجلس اإلدارة - مصرف اإلمارات اإلسالمي  •

رئيس مجلس اإلدارة - بنك اإلمارات دبي الوطني )مصر(  •

رئيس مجلس اإلدارة - دينيزبنك ايه.اس. )تركيا(  •

عضو مجلس اإلدارة - سلطة مركز دبي المالي العالمي  •

عضــو مجلــس اإلدارة - شــركة »مركــز دبــي المالــي العالمــي«   •
لالستثمارات

عضو مجلس اإلدارة - المدينة العالمية للخدمات اإلنسانية  •

عضو مجلس اإلدارة - اتصاالت المغرب  •

رئيس مجلس اإلدارة - مؤسسة دبي الرياضية  •

رئيس مجلس اإلدارة - مركز دبي للتوحد  •
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تخــرج الســيد العبدولــي مــن جامعــة كولــورادو فــي بولــدر بالواليــات 
ودرجــة  االتصــاالت  فــي  الماجســتير  بدرجــة  األمريكيــة  المتحــدة 
البكالوريــوس فــي الهندســة الكهربائيــة. وقــد ســبق وأن تقلــد الســيد 

صالح المناصب اآلتية:

الرئيس التنفيذي للمجموعة - مجموعة اتصاالت.  •

الرئيس التنفيذي - اتصاالت اإلمارات.  •

العضو المنتدب والرئيس التنفيذي - اتصاالت مصر.  •

- التنفيذيــة  اللجنــة  وعضــو  اإلدارة  مجلــس  رئيــس  نائــب   •
اتصاالت مصر.

عضو مجلس اإلدارة - مجموعة اتصاالت المغرب.  •

عضو مجلس اإلدارة - شركة اتحاد اتصاالت )موبايلي(.  •

رئيس مجلس اإلدارة – شركة الثريا لالتصاالت.  •

رئيس مجلس اإلدارة - شركة »اتصاالت للخدمات القابضة«.  •

عضو مجلس اإلدارة - جامعة خليفة.  •

يحمــل معالــي منصــور درجــة الماجســتير فــي دراســات األمــن 
االســتراتيجي وادارة المــوارد الوطنيــة مــن كليــة الدفــاع الوطنــي 
)اإلمــارات العربيــة المتحــدة( وقــد تخــرج أيضــًا مــن جامعــة توليدو 
)أوهايــو، الواليــات المتحــدة األمريكيــة( فــي علــوم الكمبيوتــر، 
وهــو حاصــل عــىل العديــد مــن الشــهادات المتخصصــة بمــا فــي 
)المملكــة  لألعمــال  لنــدن  كليــة  مــن  القيــادة  شــهادة  ذلــك 
معهــد  مــن  االبتــكار  اســتراتيجية  وقيــادة  المتحــدة(، 
ماساتشوســتس للتكنولوجيــا )الواليــات المتحــدة األمريكيــة( 
والمعهــد الدولــي للتنميــة اإلداريــة )سويســرا(. ويتقلــد / تقلــد 

معالي منصور المناصب التالية:

عضو المجلس التنفيذي – إمارة أبوظبي.  •

رئيس دائرة الصحة – أبوظبي.  •

رئيس مجلس اإلدارة – إنجازات.   •

. )AIQ( عضو مجلس اإلدارة -  شركة آيه آي كيو  •

.)Multiply( عضو مجلس اإلدارة -  شركة ملتيبالي  •

للــذكاء  زايــد  بــن  محمــد  جامعــة   - أمنــاء  مجلــس  عضــو   •
االصطناعي

الرئيس التنفيذي للعمليات )سابقًا(  - مجموعة جي 42  •

رئيس مجلس اإلدارة )سابقًا(  - بيانات  •

فــي  لإعــالم  الوطنــي  المجلــس   - )ســابقًا(  العــام  المديــر   •
اإلمارات العربية المتحدة

عضــو مجلــس اإلدارة )ســابقًا( -  هيئــة أبوظبــي للســياحة   •
والثقافة

عضو مجلس اإلدارة )سابقًا( -  شركة قصر اإلمارات.  •

تتمتــع مریــم غبــاش بخبــرة كبیــرة فــي مجــال حوكمــة الشــركات 
وباألخــص فــي الشــركات المدرجــة والشــركات الخاصــة. تشــغل 
الســیدة غبــاش حالًیــا منصــب عضــو مجلــس إدارة شــركة بتــرول 
اإلمــارات  وبنــك  للتوزیــع(  )أدنــوك  للتوزیــع  الوطنیــة  أبوظبــي 

للتنمیة وجلف كابیتال وجامعة زاید.

ــس إدارة  ــس مجل ــب رئی ــب نائ ــابق منص ــى الس ــغلت ف ــد ش وق
ــى لإســتثمار كمــا عملــت  ــة وشــركة أبوظب ــدار العقاری شــركة ال
أیضــًا فــى مجالــس إدارات كل مــن بنك أبوظبــى الوطنى ومصرف 
الھــالل وشــركة التكافــل الوطنیــة »وطنیــة«. وقــد كانــت تشــغل 
ــة فــى شــركة  ــر فــى إدارة الفــرص الخاصــة العالمی منصــب مدی

مجلس أبوظبى لإستثمار. 

ــن  ــاد م ــي اإلقتص ــوس ف ــة البكالوري ــم درج ــيدة مري ــل الس تحم
المتحــدة  بالواليــات  بنســلفانيا  جامعــة  فــي  وارتــون  كليــة 
األمريكيــة، كمــا انهــا قــد أتمــت بنجــاح برنامــج اإلدارة العامــة فــي 

كلية هارفارد لألعمال.

مريم سعيد أحمد غباش 
e& ،عضو مجلس اإلدارة

صالح عبدالله أحمد العبدولي 
e& ،عضو مجلس اإلدارة

معالي منصور إبراهيم أحمد المنصوري 
e& ،عضو مجلس اإلدارة

الســيد ميشــيل خريــج كليــة البوليتكنيــك ومعهــد باريــس تيــك 
École Polytechnique( لإتصــاالت وجامعــة باريــس دوفيــن

Télécom ParisTech and Paris Dauphine University( وقــد 
شغل/يشغل حاليًا المناصب اآلتية:

ــذي – شــركة إم ســي  رئيــس مجلــس اإلدارة والرئيــس التنفي  •
)MC Conseil( . كونسيل

الرئيــس والمديــر التنفيــذي )الســابق( – مجموعــة ســوفت بنــك   •
الدولية.

عضو مجلس اإلدارة – شركة فيليب موريس العالمية.  •

عضــو مجلــس اإلدارة - جمعيــة االتصــاالت الخلويــة واإلنترنــت   •
)CTIA( وهــي جمعيــة تجاريــة وطنيــة تمثل صناعــة االتصاالت 

الالسلكية في الواليات المتحدة.

الرئيس والمدير التنفيذي )السابق( – شركة سبرينت.  •

عضو مجلس اإلدارة )السابق( – شركة سبرينت.  •

الرئيس التنفيذي )السابق( – شركة ألتيس.  •

الرئيس التنفيذي للعمليات )السابق( - شركة ألتيس.  •

 – )الســابق(  التنفيــذي  والرئيــس  اإلدارة  مجلــس  رئيــس   •
SFR. مجموعة

وشــركة  الكاتيــل  شــركة   – )الســابق(  التنفيــذي  الرئيــس   •
لوسنت، بدءًا من أبريل 2013.

•  الرئيس التنفيذي )السابق( - فودافون أوروبا.

 – )الســابق(  التنفيــذي  والرئيــس  اإلدارة  مجلــس  رئيــس   •
مجموعة »تي دي إف« )مجموعة لخدمات الراديو والتلفزة(. 

ــب الرئيــس التنفيــذي )الســابق( - فرانــس  ــي ونائ ــر المال المدي  •
تيليكوم.

ميشيل كومبس
e& ،عضو مجلس اإلدارة
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ــوم  ــوس فــي العل ــد الرســتماني حاصــل عــىل بكالوري الســيد خال
المالية من جامعة جورج واشــنطن، واشــنطن دي ســي، بالواليات 

المتحــدة األمريكيــة، ويتقلــد حاليــًا المناصــب اآلتيــة:

رئيــس مجلــس اإلدارة والرئيــس التنفيــذي - مجموعة شــركات   •
عبــد الواحــد الرســتماني.

التابعــة  التنفيذيــة  اللجنــة  وعضــو  اإلدارة  مجلــس  عضــو    •
التجــاري. دبــي  بنــك   - اإلدارة  لمجلــس 

عضو مجلس اإلدارة - شركة دبي للتأمين.  •

تخــرج الســيد عبدالمنعــم الســركال مــن جامعــة بوينــت لومــا 
المتحــدة  الواليــات  بكاليفورنيــا،  دييغــو  ســان  فــي  نازاريــن 
األمريكيــة فــي عــام 1993 بدرجــة البكالوريــوس فــي إدارة األعمال 

- تخصــص اقتصــاد، ويشــغل حاليــًا المناصــب اآلتيــة:

مؤسس السركال أفنيو )منطقة الثقافة والفنون في دبي(.  •

العضو المنتدب - مؤسسة ناصر بن عبداللطيف السركال.  •

عضو مجلس اإلدارة - شركة البرج العقارية ذ.م.م.  •

للشــركات  ثــروات  منتــدى   - االستشــاري  المجلــس  عضــو   •
العائليــة.

عضو مجلس رعاة »آرت دبي«.  •

ــر  ــن المعاص ــات الف ــىل مقتني ــتحواذ ع ــة اإلس ــو مجموع عض  •
وفنــون الشــرق األوســط الحديثــة - المتحــف البريطانــي.

عضــو لجنــة االســتحواذ عــىل مقتنيــات مــن الشــرق األوســط   •
ــت. ــف تي ــا - متح ــمال إفريقي وش

عضو - متحف غوغنهايم الشرق األوسط.  •

عضو - متحف بومبيدو الشرق األوسط.  •

راعي - مجموعة بيغي غوغنهايم.  •

عبدالمنعم بن عيسى بن ناصر السركال
e& ،عضو مجلس اإلدارة

خالد عبدالواحد حسن الرستماني
e& ،عضو مجلس اإلدارة

عتيبة خلف أحمد العتيبة
e& ،عضو مجلس اإلدارة

درجــة  عــىل  العتيبــة  أحمــد  خلــف  عتيبــة  الســيد  حصــل 
البكالوريــوس فــي الحقــوق مــن جامعــة دمشــق ســنة 2001
وعــىل ترخيــص بمزاولــة مهنــة المحامــاة مــن وزارة العــدل بدولــة 

.  2004 ســنة  المتحــدة  العربيــة  اإلمــارات 

والهيئــات  اللجــان  مــن  العديــد  فــي  عتيبــة  الســيد  اشــترك 
والنــدوات القانونيــة عــىل الصعيديــن المحلــي والدولــي ومــن 
ــي  ــن ف ــة للمحامي ــة الوطني ــي اللجن ــو ف ــاركته كعض ــا مش أبرزه
رئيســًا  وقــد عمــل كذلــك  المتحــدة،  العربيــة  اإلمــارات  دولــة 
ــي  ــي الوطن ــك أبوظب ــة لبن ــرة القانوني ــي الدائ ــا ف ــم القضاي لقس

لمــدة عاميــن.

الســيد عتيبــة بــن خلــف العتيبــة شــريك بمكتــب العتيبــة وحمدان 
ــذي تأســس عــىل  بودبــس للمحامــاة واالستشــارات القانونيــة ال
يــده فــي عــام 2004 م. ويقــع المقــر الرئيســي للمكتــب فــي 
مدينــة أبوظبــي واتســع نشــاطه ونمــا لمناطــق أخــرى فــي الدولــة 
ــة مــن خــالل عــدد مــن الفــروع  ــه القانوني ــم خدمات ليقــوم بتقدي

منهــا فــرع مدينــة العيــن وفــرع إمــارة دبــي.



11

تقرير الحوكمة لسنة 2022

ee&& ،األمين العام ومقرر مجلس اإلدارة 2.3

يتمتــع الســيد حســن الحوســني بخبــرة طويلــة فــي العمــل القانونــي تزيــد عــىل ثــالث وعشــرين عامــًا شــغل 
خاللهــا عــددًا مــن المناصــب فــي القطاعيــن العــام والخــاص، فقــد بــدأ حياتــه العمليــة فــي قطاعــي النفــط 
ــدى شــركة االنشــاءات  ــًا ل ــه بهــا لتســع ســنوات عمــل خاللهــا مستشــارًا قانوني والغــاز حيــث اســتمر عمل
البتروليــة الوطنيــة ) NPCC( وهــي إحــدى أكبــر شــركات االنشــاءات البتروليــة فــي المنطقــة والشــرق 
األوســط. ثــم انتقــل الســيد حســن بعــد ذلــك للعمــل فــي القطــاع الحكومــي إلمــارة أبوظبــي حيــث تقلــد 

ــرًا إلدارة اللوائــح والتشــريعات العقاريــة. منصــب المستشــار العــام لدائــرة الشــؤون البلديــة ومدي

ــة  ــارات العربي ــة اإلم ــن جامع ــون م ــي القان ــوس ف ــة البكالوري ــىل درج ــل ع ــني حاص ــن الحوس ــيد حس الس
ــُم  ــدل، ومحك ــدى وزارة الع ــتغلين ل ــر المش ــن غي ــجل المحاميي ــي س ــد ف ــي مقي ــه محام ــا أن ــدة، كم المتح
تجــارُي معتمــد لــدى مركــز أبوظبــي للتوفيــق والتحكيــم التجــاري ) ADCCAC (، كمــا كان عضــوًا فــي لجنــة 
التحكيــم و التســويات بالحلــول البديلــة التابعــة لغرفــة التجــارة الدوليــة فــي دولة اإلمــارات العربيــة المتحدة 

 .)ICC UAE (

وبصفتــه أمينــًا عامــًا لـــ &e منــذ عــام 2012 ، يعمــل الســيد حســن الحوســني مستشــارًا للمجلــس في جميع 
المســائل التــي تتصــل بالشــؤون القانونيــة والحوكمــة. وفــي ســياق أدائــه لهــذه المهــام، فإنــه يحــرص عــىل 
تقديــم آراء قانونيــة تتســم باإلســتقاللية. هــذا ويرتكــز عملــه عــىل تطبيــق القوانيــن واللوائــح المعمــول 
ــة فــي مجــال  ــي أفضــل الممارســات العالمي ــة المتحــدة، باإلضافــة إىل تبن ــة اإلمــارات العربي بهــا فــي دول
حوكمــة الشــركات فيمــا يتصــل بعمــل مجلــس اإلدارة واللجــان المنبثقــة عنــه والقواعــد التــي تحكــم عمــل 
أعضــاء المجلــس مثــل تضــارب المصالــح والصفقــات مــع األطــراف ذات العالقــة وعــدم المنافســة ومــا 
يرتبــط بــكل ذلــك مــن افصاحــات دوريــة لضمــان النزاهــة والشــفافية والتقيــد بأحــكام القانــون كما يشــمل 
عملــه أيضــًا اإلمتثــال للقواعــد المنظمــة إلجتماعــات الجمعيــات العموميــة مثــل نصــاب انعقادهــا وإدارة 
مجرياتهــا والتصويــت عــىل قراراتهــا ومتابعــة تنفيذهــا باإلضافــة اىل القواعــد المنظمــة إلنتخابــات عضويــة 
المجلــس واســتبدال األعضــاء فــي حالــة االســتقالة أو شــغور المقعــد. باإلضافــة إىل ذلــك، يشــكل الســيد 
ــة األوراق  ــة وهيئ ــة للمجموع ــة واإلدارة التنفيذي ــن جه ــس م ــن المجل ــل بي ــة وص ــني حلق ــن الحوس حس

الماليــة والســلع والمســاهمين والجهــات الحكوميــة وغيرهــم مــن أصحــاب المصالــح مــن جهــة أخــرى.

قائمة تفصيلية توضح مهارات أعضاء المجلس والتنوع به: 3.3

معالي جاسم المهارات/الخبرات/التنوع
الزعابي 

عيسى 
كاظم

الشيخ أحمد 
الظاهري

هشام
القاسم

مريم
غباش

صالح 
العبدولي

معالي/ منصور 
المنصوري

ميشيل 
كومبس

عبدالمنعم 
السركال

خالد
الرستماني

عتيبة
العتيبة

خبرة في مجلس اإلدارة

خبرة في مجال االتصاالت
خبرة في تكنولوجيا 

المعلومات/ التكنولوجيا 
الرقمية/ األمن السيبرالي



رئيس تنفيذي/رئيس 
شركة

خبرة دولية
إدارة الموارد البشرية / 

التعويضات

الشؤون المالية / 
تخصيص رأس المال/ 

مالية الشركات


المعرفة المالية/ 
الحسابات (لجنة التدقيق 

أو خبير مالي)


إدارة المخاطر
الحكومة / السياسة 

العامة

التسويق / المبيعات
األنظمة والسياسة 

والعلوم البيئية

حوكمة الشركات
خبرة في مجال الحوكمة 

البيئية واالجتماعية

خبرة أكاديمية /تعليمية
قواعد  السلوك في مجال 

األعمال

القطاع العقاري
مدة واليته في مجلس 

21123852221188إدارة &e (بالسنوات)

اإلماراتاإلماراتاإلماراتفرنسااإلماراتاإلماراتاإلماراتاإلماراتاإلماراتاإلماراتاإلماراتالجنسية

ذكرذكرذكرذكرذكرذكرأنثىذكرذكرذكرذكرالجنس

4863514939584060535548العمر
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اجتماعات مجلس اإلدارة  4.3

عقــد مجلــس إدارة الشــركة ســتة اجتماعــات خــالل العــام 2022، ويوضــح الجــدول أدنــاه حضــور أعضــاء مجلــس اإلدارة 
لهــذه االجتماعــات:

 *قام مجلس اإلدارة بتمرير إثني عشر قرارًا خالل العام 2022 حيث اطلع عىل مواضيع هذه القرارات في التواريخ التالية:
3 فبراير و9 فبراير و25 فبراير و 1 مارس و 14 مارس و24 مارس و  28 مارس و 10 مايو  و 10 يونيو  )قراران( و 29 يونيو و 26 أغسطس.

13 ديسمبر1 نوفمبر1 أغسطس24 مايو25 أبريل24 فبرايراإلسم

 معالي/ جاسم محمد عبيد
الزعابي

 عيسى عبدالفتاح كاظم
المال

 الشيخ أحمد محمد
سلطان الظاهري

 هشام عبدالله قاسم 
القاسم

 مريم سعيد أحمد غباش
 صالح عبدالله أحمد

العبدولي

 معالي/ منصور إبراهيم
أحمد المنصوري

ميشيل كومبس
 عبدالمنعم بن عيسى بن

ناصر السركال

 خالد عبدالواحد حسن
الرئيسالرستماني أوكل 

عتيبة خلف أحمد العتيبة 



13

 تقرير الحوكمة لسنة 2022

اللجان المنبثقة عن 
مجلس اإلدارة

يتمتــع مجلــس إدارة &e بنمــوذج إداري مــرن يتيــح لــه فرصــة القيــام بأعمالــه بــكل يســر 
ــي  ــس اإلدارة وه ــن مجل ــان ع ــع لج ــاق أرب ــىل انبث ــوذج ع ــذا النم ــز ه ــوم ركائ ــهولة، وتق وس
لجنــة التدقيــق ولجنــة المخاطــر ولجنــة الترشــيحات والمكافــآت ولجنــة اإلســتثمار والشــؤون 
الماليــة. وتلعــب كل لجنــة دورًا جوهريــًا فــي مســاعدة المجلــس عــىل القيــام بالمهــام 
والواجبــات المنوطــة بــه فــي إدارة الشــركة بفعاليــة. ومــن الجديــر بالذكــر هنــا أن جميــع لجــان 
مجلــس اإلدارة خاليــة مــن أعضــاء اإلدارة التنفيذيــة ويترأســها عضــو مجلــس إدارة مســتقل 

ــر تنفيــذي. وغي
13

04
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اجتماعات لجنة التدقيق  2.4

عقدت اللجنة ثمانية اجتماعات خالل العام 2022 وقد كان حضور أعضاء اللجنة وفقًا لما هو مبين أدناه:

لجنة المخاطر  3.4

ــه بكفــاءة وفعاليــة حســب ميثاقهــا  انبثقــت لجنــة المخاطــر عــن مجلــس اإلدارة لمســاعدته عــىل القيــام بالمهــام المنوطــة ب
الــذي يعتبــر بمثابــة تفويــض مــن مجلــس اإلدارة لّلجنــة للقيــام بالمهــام المذكــورة فيــه والــذي يتفــق مــع القوانيــن والقــرارات 
واألحــكام النافــذة فــي الدولــة، وقــد أوضــح ميثــاق اللجنــة المهــام والصالحيــات الممنوحــة لهــا بشــكل مفّصــل وبّيــن كيفيــة 

تشــكيلها وشــروط انعقــاد اجتماعاتهــا والنصــاب القانونــي الواجــب توفــره لعقــد اجتماعاتهــا وآليــة اتخــاذ القــرارات. 

ــد  ــد مــن المهــام منهــا اإلشــراف عــىل أنظمــة إدارة المخاطــر فــي الشــركة وتقييــم فعاليــة وآليــات تحدي ــة بالعدي تقــوم اللجن
وقيــاس ومراقبــة المخاطــر وتحديــد أوجــه القصــور. كمــا تقــدم اللجنــة المشــورة لمجلــس اإلدارة فيمــا يتعلــق بتحديــد مــدى 
تقبــل المخاطــر ونطــاق المخاطــرة المقبــول للشــركة واســتراتيجية المخاطــرة، آخذًتــا فــي اإلعتبــار قَيــم الشــركة والصالــح العــام 
وكذلــك توجهــات الهيئــات التنظيميــة واإلقتصــاد الكلــي والتكنولوجيــا والبيئــة والجوانــب اإلجتماعيــة الحاليــة والمســتقبلية 
التــي قــد تتصــل بسياســات المخاطــر فــي الشــركة. هــذا وتجــري اللجنــة تقييًمــا منتظًمــا لقــدرة الشــركة عــىل تحمــل المخاطــر 
والتعــرض لهــا مــن خــالل االشــراف عــىل مراقبــة تعــرض الشــركة للمخاطــر ومقارنتهــا مــع نطــاق المخاطــر المقبــول لهــا وتقــدم 

التوصيــة المناســبة بشــأن إجــراءات تالفــي المخاطــر عــىل نحــو يضمــن عــدم تجــاوز الشــركة لهــذا النطــاق.

تتألــف مــن أربعــة أعضــاء يتمتعــون بخبــرات واســعة فــي قطــاع االتصــاالت وإدارة المخاطــر. وقــد تــم اختيــار جميــع أعضــاء 
اللجنــة مــن أعضــاء مجلــس اإلدارة غيــر التنفيذييــن، مــن بينهــم ثالثــة أعضــاء مســتقلين )بمــن فيهــم رئيــس اللجنــة(. وال يوجــد 
ــة مــرة واحــدة عــىل األقــل كل ثالثــة أشــهر، وقــد تعقــد  ــة. تجتمــع اللجن ــة أي مــن أعضــاء اإلدارة التنفيذي ــة اللجن فــي عضوي
اجتماعــات إضافيــة كلمــا دعــت الحاجــة إىل ذلــك أو إذا دعــا لذلــك مجلــس اإلدارة أو رئيــس اللجنــة. هــذا ويقــر رئيــس اللجنــة 

الســيد/ هشــام عبداللــه القاســم بأنــه مســؤول عــن نظامهــا ومراجعــة آليــة عملهــا والتأكــد مــن فعاليتهــا.

12 ديسمبر27 أكتوبر20 أكتوبر28 يوليو21 أبريل23  فبراير14  فبراير8 فبراير اإلسم

مريم سعيد أحمد غباش
(رئيس اللجنة)

الشيخ أحمد محمد سلطان الظاهري

معالي/ منصور إبراهيم أحمد المنصوري

سالم سلطان الظاهري
(عضو خارجي)

لجنة التدقيق  1.4

فــي ســياق الســعي للوصــول إىل نمــوذج اإلدارة المــرن المشــار إليــه آنفــًا، تــم تشــكيل لجنــة التدقيــق لمســاندة مجلــس اإلدارة 
فــي العديــد مــن المجــاالت، ولتتــوىل المهــام والواجبــات المنوطــة بهــا حســب ميثاقهــا الــذي يعتبــر بمثابــة تفويــض مــن مجلــس 
اإلدارة للجنــة للقيــام بالمهــام المذكــورة فيــه وهــو يتوافــق مــع القوانيــن والقــرارات واألحــكام النافــذة فــي الدولــة. هــذا وقــد 
ــاد  ــروط انعق ــكيلها وش ــة تش ــن كيفي ــا بَي ــل، كم ــكل مفص ــا بش ــة له ــات الممنوح ــام والصالحي ــة المه ــاق اللجن ــح ميث أوض

اجتماعاتهــا والنصــاب القانونــي الواجــب توفــره لعقــد هــذه اإلجتماعــات وكيفيــة اتخاذهــا لقراراتهــا.

تســاعد لجنــة التدقيــق مجلــس اإلدارة فــي اإلشــراف عــىل الشــركة مــن خــالل العديــد مــن المهــام منهــا مراقبــة ســالمة ونزاهــة 
البيانــات الماليــة الخاصــة بالشــركة ووضــع وتطبيــق سياســة التعاقــد مــع مدقــق الحســابات الخارجــي والتأكــد مــن اســتقالليته 
ومراجعــة أنظمــة التدقيــق الداخلــي واإلمتثــال باإلضافــة إىل التحقــق والتأكــد مــن تطبيــق أنظمــة وسياســات التدقيــق الداخلــي 
واإلمتثــال. وتشــرف اللجنــة عــىل مهــام إدارة التدقيــق الداخلــي وإدارة اإلمتثــال لضمــان حســن أدائهــا لعملهــا. وتراقــب لجنــة 
التدقيــق أداء واســتقاللية المدققيــن الخارجييــن وتوصــي مجلــس اإلدارة بتعيينهــم أو انهــاء خدمتهــم. وفــي إطــار أداء مهامهــا، 
تعمــل لجنــة التدقيــق ضمــن قنــوات تواصــل مفتوحــة ومرنــة مــع مجلــس اإلدارة والمدققيــن الخارجييــن والمدققيــن الداخليين 
وموظفــي اإلمتثــال وكبــار الموظفيــن فــي  اإلدارة الماليــة فــي &e. عــالوة عــىل ذلــك ، تســاعد اللجنــة مجلــس اإلدارة فــي مراقبــة 

مــدى التــزام الشــركة بقواعــد الســلوك المهنــي.

ــار ثالثــة   ــة مــن أربعــة أعضــاء، تــم اختي ــة، وتتألــف اللجن ــة التدقيــق أي مــن أعضــاء اإلدارة التنفيذي ــة لجن ال يوجــد فــي عضوي
منهــم مــن أعضــاء المجلــس غيــر التنفيذييــن مــن بينهــم عضويــن مســتقلين )بمــا فــي ذلــك رئيــس اللجنــة(. أمــا العضــو الرابــع 
فهــو العضــو الخارجــي المســتقل الســيد ســالم الظاهــري الــذي يتمتــع بخبــرة تزيــد عــىل 28 عاًمــا فــي مجــال التدقيــق وقيــادة 
ــه معرفــة واســعة وعميقــة بالمنتجــات اإلســتثمارية. وقــد تخــرج بدرجــة بكالوريــوس فــي المحاســبة  وظائــف التدقيــق، ولدي
مــن كليــة متروبوليتــان ســتيت فــي دنفــر بالواليــات المتحــدة األمريكيــة، وهــو محاســب قانونــي معتمــد )CPA( كمــا أنــه يشــغل 
عضويــة جمعيــة المحاســبين القانونييــن المعتمديــن فــي إلينــوي والمعهــد األمريكــي للمحاســبين القانونييــن ومعهــد القيــادة 
ــن الداخلييــن ــاة فــي عــام 2015 مــن معهــد المدققي ــزة اإلنجــاز مــدى الحي  واإلدارة )المملكــة المتحــدة(. وقــد حصــل عــىل جائ

  .)IIA-UAE(

وتضــم اللجنــة كذلــك عضــوًا منتخبــًا مــن قبــل الجمعيــة العموميــة وهــو الشــيخ/ أحمــد الظاهــري. وتجــدر اإلشــارة إىل أن جميــع 
أعضــاء اللجنــة يتمتعــون بالمعرفــة والدرايــة فــي األمــور الماليــة والمحاســبية مــن خــالل شــهاداتهم األكاديميــة وعضوياتهــم 
فــي مجالــس إدارات كبــرى الشــركات والمؤسســات والمناصــب اإلداريــة والتنفيذيــة الرفيعــة التــي يشــغلونها والتــي تــم ذكرهــا 

فــي ســيرهم الذاتيــة.

وتضطلــع اللجنــة بالموافقــة عــىل خطــط التدقيــق الداخلــي وإدارة المخاطــر المؤسســية وأخالقيــات العمــل واالمتثــال كمــا أنهــا 
 )GHG( تشــرف عــىل تنفيــذ هــذه الخطــط. ويشــمل ذلــك، اإلشــراف عــىل تدقيــق خصوصيــة البيانــات وأمنهــا والغــازات الدفيئــة
ــا أخالقيــات العمــل  ــة قضاي ــاث واالمتثــال المتعلــق بالمورديــن. كمــا تراقــب اللجن وفــرق األجــور بيــن الموظفيــن الذكــور واإلن
واالمتثــال بقواعــد الســلوك المهنــي التــي تتضمــن أحكامهــا حظــر عمالــة األطفــال واالمتثــال باللوائــح والقوانيــن المعمــول بهــا. 
وتقــوم لجنــة التدقيــق بموافــاة مجلــس اإلدارة بجميــع األمــور ذات الصلــة بمــا فــي ذلــك المخاطــر الكبيــرة وأي اختــالل جوهــري 

فــي مجــال الرقابــة الداخليــة.

تجتمــع اللجنــة بشــكل ربــع ســنوي وكلمــا دعــت الحاجــة إىل ذلــك . هــذا ويقــر رئيــس اللجنــة الســيدة/ مريــم ســعيد أحمــد غبــاش 
بأنهــا مســؤولة عــن نظــام اللجنــة ومراجعــة آليــة عملهــا والتأكــد مــن فعاليتها.
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لجنة الترشيحات والمكافآت   5.4

ــة  ــاءة وفعالي ــه بكف ــة ب ــام المنوط ــام بالمه ــىل القي ــاعدته ع ــس اإلدارة لمس ــن مجل ــآت ع ــيحات والمكاف ــة الترش ــت لجن انبثق
ــع  ــق م ــذي يتف ــه وال ــورة في ــام المذك ــام بالمه ــة للقي ــس اإلدارة لّلجن ــن مجل ــض م ــة تفوي ــر بمثاب ــذي يعتب ــا ال ــب ميثاقه حس
ــة المهــام والصالحيــات الممنوحــة لهــا بشــكل  ــة، وقــد أوضــح ميثــاق اللجن القوانيــن والقــرارات واألحــكام النافــذة فــي الدول
مفّصــل وبّيــن كيفيــة تشــكيلها وشــروط انعقــاد اجتماعاتهــا والنصــاب القانونــي الواجــب توفــره لعقــد اجتماعاتهــا وآليــة اتخــاذ 

القــرارات. 

ونظــرًا ألن كادر الشــركة يعتبــر مــن الركائز األساســية التي تعول عليها الشــركة فــي ارتقائها وتحقيق األهــداف التي تصبو إليها، 
فــإن مــن مهــام اللجنــة األساســية إعــداد السياســات المتعلقــة بالعامليــن فــي الشــركة وتحديــد احتياجاتهــا مــن الكفــاءات عــىل 
مســتوى اإلدارة التنفيذيــة والموظفيــن وكذلــك السياســات الخاصــة بتعويضــات وحوافــز ورواتــب اإلدارة التنفيذيــة والعامليــن 
بالشــركة ومكافــآت مجلــس اإلدارة بالشــكل الــذي يضمــن تحقيــق أهدافهــا ويتناســب مــع أدائهــا. وتضطلــع اللجنة/المجلــس 
بالموافقــة عــىل التعويضــات والمكافــآت الخاصــة بالرئيــس التنفيــذي للمجموعــة واألعضــاء الرئيســين فــي اإلدارة التنفيذيــة 
العليــا، عــىل التوالــي. وفــي إطــار ممارســتها لمهامهــا، تأخــذ اللجنــة بعيــن االعتبــار إبقــاء إطــار التعويضــات تنافســيًا وعــاداًل بمــا 
يتناســب مــع اســتراتيجية الشــركة الراميــة لجــذب الكــوادر البشــرية العاليــة التأهيــل والكفــاءة والحفــاظ عليهــا لتحقيــق أفضل 
النتائــج. كمــا تطلــع اللجنــة عــىل مبــادرات الشــركة فــي مجــال المســاواة بييــن الجنســين والتنــوع عــىل مســتوى مجلــس اإلدارة 

وموظفــي الشــركة، وهــي تضطلــع أيضــًا باإلشــراف عــىل المخاطــر المتصلــة بالمــوارد البشــرية. 

عــالوة عــىل مــا تقــدم، فقــد أوكل المجلــس مهامــًا إضافيــة للجنــة فــي العــام 2022؛ لتســاعده بالشــؤون الحوكمــة البيئيــة 
واالجتماعيــة )ESG(. ومــن ضمــن هــذه المهــام، تقــدم اللجنــة المشــورة لمجلــس اإلدارة بشــأن البرامــج المتعلقة بذلك وتشــرف 
ــة  ــط المتعلق ــاخ والخط ــر المن ــب مخاط ــا تراق ــا أنه ــا كم ــق أهدافه ــي تحقي ــرز ف ــدم المح ــتدامة والتق ــتراتيجية االس ــىل اس ع
بالبيئــة واإلجــراءات التــي تتخذهــا الشــركة فــي مجــال البيئــة والمنــاخ، وتشــرف كذلــك عــىل إدارة المخاطــر الجوهريــة المتصلــة 
بشــؤون الحوكمــة البيئيــة واالجتماعيــة وكذلــك اســتراتيجيات إدارة هــذه المخاطــر وضوابطهــا. كمــا وقــد تــم تشــكيل لجنــة 

مــن الطاقــم اإلداري للمجموعــة لتســيير أعمــال اإلســتدامة وضمــان تنفيــذ المبــادرات ذات الصلــة.

ال يوجــد فــي عضويــة اللجنــة أي مــن أعضــاء اإلدارة التنفيذيــة، وهي تتألــف من أربعة من أعضــاء مجلس اإلدارة غيــر التنفيذيين، 
منهــم ثالثــة أعضــاء مســتقلين )مــن بينهــم رئيســها(. وتجتمــع اللجنــة بشــكل دوري وكلمــا دعــت الحاجــة إىل ذلــك. هــذا ويقــر 

رئيــس اللجنــة الســيد/ ميشــيل كومبــس بأنــه مســؤول عــن نظامهــا ومراجعــة آليــة عملهــا والتأكــد مــن فعاليتها.

اجتماعات لجنة المخاطر   4.4

عقدت اللجنة أربعة اجتماعات خالل العام 2022 وقد كان حضور اجتماعات اللجنة وفقًا لما هو مبين أدناه:

اجتماعات لجنة الترشيحات والمكافآت   6.4

عقدت اللجنة تسعة اجتماعات خالل العام 2022 وقد كان حضور أعضاء اللجنة وفقًا لما هو مبين أدناه:

*تم عقد هذا االجتماع عىل ثالث جلسات منفصلة

لجنة اإلستثمار والشؤون المالية  7.4

جــاء تشــكيل لجنــة اإلســتثمار والشــؤون الماليــة لتســاند المجلــس فــي أعمالــه المتعلقــة باســتثمارات المجموعــة عــىل 
المســتويين المحلــي والدولــي ذلــك أن مجموعــة اتصــاالت تعــد مــن كبــرى الشــركات التــي تســتثمر فــي مجــال االتصــاالت فهــي 
شــركة مســاهمة فــي العديــد مــن الشــركات مثــل “اتصــاالت المغــرب“ و “اتصــاالت مصــر“ و “موبايلــي“ وغيرهــا الكثيــر، األمــر 
الــذي اســتوجب انبثــاق هــذه اللجنــة عــن مجلــس اإلدارة لتتــوىل هــذه المهــام باإلضافــة إىل الشــؤون الماليــة األخــرى التــي تعــد 

جوهريــًة لنجــاح الشــركة وتقدمهــا.

وقــد ُأعــد لهــذه اللجنــة ميثــاق ُيَبِيــن المهــام والواجبــات المنوطــة بهــا، ويحــدد الحــاالت التــي يحــق للجنــة اتخــاذ القــرارات التــي 
تراهــا مناســبة بشــأنها، كمــا يحــدد الحــاالت التــي يقتصــر فيهــا دور اللجنــة عــىل إصــدار التوصيــات لمجلــس اإلدارة التخــاذ القــرار 
ــات المنصــوص  ــام بالمهــام والواجب ــة للقي ــة تفويــض مــن مجلــس اإلدارة للجن ــاق بمثاب ــر هــذا الميث المناســب بشــأنها، ويعتب

عليهــا فيــه.

ال يوجــد فــي عضويــة اللجنــة أي مــن أعضــاء اإلدارة التنفيذيــة، فهــي تتألــف مــن خمســة أعضــاء غيــر تنفيذييــن، وقــد تــم اختيــار 
أربعــة منهــم مــن بيــن أعضــاء المجلــس المســتقلين )مــن بينهــم رئيــس اللجنــة(. وتجتمــع اللجنــة ســتة مــرات فــي الســنة وكلمــا 
دعــت الحاجــة إىل ذلــك. هــذا ويقــر رئيــس اللجنــة معالــي / جاســم محمــد عبيــد الزعابــي بأنــه مســؤول عــن نظامهــا ومراجعــة 

آليــة عملهــا والتأكــد مــن فعاليتهــا.

3 أكتوبر 4 يوليو7 أبريل31 يناير اإلسم

 هشام عبدالله قاسم القاسم
(رئيس اللجنة)

عيسى عبدالفتاح كاظم المال

صالح عبدالله أحمد العبدولي

خالد عبدالواحد حسن الرستماني

 14اإلسم
فبراير 

21 
فبراير

 20-18
أبريل*

 25
أبريل

 14  
يوليو 

 28  
يوليو 

 25
أكتوبر

 24
نوفمبر 

 13
ديسمبر

ميشيل كومبس
(رئيس اللجنة)

  عيسى عبدالفتاح
كاظم المال

 معالي/ منصور إبراهيم أحمد
المنصوري

عتيبة خلف أحمد العتيبة
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7اإلسم
 فبراير

  5
أبريل

  25
مايو

 28
يونيو

 26
يوليو

 21
سبتمبر

 22
سبتمبر

 18
أكتوبر

 29
نوفمبر

  معالي جاسم محمد عبيد الزعابي
(رئيس اللجنة)

هشام عبدالله قاسم القاسم

مريم سعيد أحمد غباش

ميشيل كومبس

 عبدالمنعم بن عيسى بن ناصر
السركال

اجتماعات لجنة اإلستثمار والشؤون المالية   8.4

عقدت اللجنة تسعة اجتماعات خالل العام 2022 وقد كان حضور أعضاء اللجنة وفقًا لما هو مبين أدناه:
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05
تتكــون مكافــآت أعضــاء المجلــس مــن مبلــغ مقطــوع يوصــي بــه مجلــس اإلدارة إىل الجمعية 
العموميــة للموافقــة عليــه. وقــد ربــط النظام األساســي لـــلشركة الصــادر بموجب قــرار مجلس 
ــركة  ــأداء الش ــس اإلدارة ب ــاء مجل ــآت أعض ــه( مكاف ــنة 2015 )وتعديالت ــم 29 لس ــوزراء رق ال
حيــث حــدد ســقف هــذه المكافــآت بـــ 0.5% مــن الربــح الصافــي للســنة الماليــة المنتهيــة بعــد 

خصــم كل مــن اإلســتهالكات واإلحتياطيــات.

هــذا وقــد بلغــت مكافــآت أعضــاء المجلــس المدفوعــة عــن الســنة الماليــة 2021 فــي مجملها 
ــس اإلدارة للعــام 2022 فقــد بلغــت  ــآت أعضــاء مجل ــا. أما مكاف ــا إماراتًي 17,980,522 درهًم
32,594,000 درهم إماراتــي وهــو مــا نســبته 0.33% تقريًبــا مــن صافــي األربــاح بعــد خصــم 
اإلحتياطيــات واإلســتهالكات. وشــملت مكافــآت عــام 2022 عضويــة مجلــس اإلدارة والمهــام 

والمســؤوليات اإلضافيــة التــي اضطلــع بهــا فــي لجــان المجلــس. 
17

 مكافآت
مجلس اإلدارة
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فيما يلي المبالغ التي استلمها أعضاء لجان المجلس لقاء هذه المهام والمسؤوليات اإلضافية:

جميع القيم بالدرهم اإلماراتي.

نظــًرا لحجــم العمــل والوقــت الــذي يكرســه أعضــاء لجنــة اإلســتثمار والشــؤون الماليــة، يتلقــى كل عضــو 880,000   •
ــي. درهــم إمارات

يتلقــى كل عضــو مــن أعضــاء لجــان المجلــس األخرى مبلــغ وقــدره 528,000 درهم إماراتــي لقاء المهام والمســؤوليات   •
اإلضافيــة التــي يتــم االضطــالع بهــا فــي هــذه اللجــان.

ــي  ــة، فيحــق لهــذا العضــو الحصــول عــىل 352,000 درهــم إمارات ــر مــن لجن إذا كان عضــو المجلــس عضــًوا فــي أكث  •
ــة. ــام اإلضافي ــذه المه ــل ه مقاب

يتم دفع عالوة إضافية لرئيس اللجنة تبلغ %20.  •

لم يتلق أعضاء المجلس بداًل عن حضور جلسات اللجان.  •

عضو المجلس
لجان المجلس

لجنة اإلستثمار 
والشؤون المالية

لجنة الترشيحات 
والمكافآت

لجنة المخاطرلجنة التدقيق

1,056,000معالي/ جاسم الزعابي

528,000352,000 عيسى كاظم

880,000422,000هشام القاسم 

880,000422,000 مريم غباش

528,000صالح العبدولي

528,000352,000معالي/ منصور المنصوري

880,000422,000ميشيل كومبس

528,000الشيخ أحمد الظاهري

880,000عبدالمنعم السركال

528,000خالد الرستماني

528,000عتيبة العتيبة 
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06
ــكام  ــرض األح ــياق ع ــي س ــركة ف ــهم الش ــداول بأس ــة للت ــكام العام ــر األح ــذا التقري ــاول ه تن
العامــة التــي وضعــت لتطبيــق قواعــد الحوكمــة واإلنضبــاط المؤسســي. وتنظــم هــذه 
ــه  ــااًل لمــا تقتضي ــة للشــركة امتث ــاألوراق المالي ــن ب السياســة تعامــالت األشــخاص المطلعي
متطلبــات الحوكمــة واإلفصــاح النافــذة فــي الدولــة وأفضــل الممارســات العالميــة فــي هــذا 

الصــدد.

ــس إدارة  ــاء مجل ــس وأعض ــا رئي ــام به ــي ق ــالت الت ــر التعام ــن التقري ــم م ــذا القس ــاول ه يتن
الشــركة وأزواجهــم وأوالدهــم فــي أوراقهــا الماليــة لكونهــم يخضعــون لهــذه األحــكام حســب 
تعريــف األشــخاص المطلعيــن الــذي يشــمل كاًل مــن رئيــس مجلــس اإلدارة وأعضــاء المجلس 
واإلدارة العليــا وكل مــن يتــاح لــه اإلطــالع عــىل المعلومــات الجوهريــة للشــركة قبــل نشــرها.

ــة أو  ــات -إيجابي ــة معلوم ــا أي ــة بأنه ــات الجوهري ــاله المعلوم ــورة أع ــكام المذك ــِرُف األح وُتَع
ســلبية - يمكــن أن تؤثــر عــىل ســعر األوراق الماليــة الخاصــة بالشــركة وبالتالــي تؤثــر عــىل قــرار 

المســتثمرين فيمــا يتعلــق ببيــع أو شــراء األوراق الماليــة.

التعامالت باألوراق 
المالية للشركة
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يوضــح الجــدول أدنــاه تعامــالت أعضــاء مجلــس اإلدارة الحالييــن وزوجاتهــم وأوالدهــم فــي األوراق الماليــة للشــركة 
خــالل العــام 2022 باإلضافــة إىل عــدد األســهم التــي فــي حوزتهــم وفقــًا لســجالت األســهم الصــادرة فــي نهايــة العــام:

 اإلسم
 المنصب/ 

صلة القرابة

األسهم
المملوكة في 
2022/12/31

إجمالي األسهم
المباعة في 

2022

إجمالي األسهم
المشتراة في 2022

2,010,35769,5372,079,894رئيس المجلسمعالي/ جاسم محمد عبيد الزعابي

عيسى عبدالفتاح كاظم المال

 نائب رئيس
000المجلس

241,59500زوجته

الشيخ أحمد محمد سلطان الظاهري
14,51900عضو المجلس

459,22400زوجته

هشام عبدالله قاسم القاسم

000عضو المجلس

110,00000زوجته

4,20200ابن

5,30200ابن

5,30200ابنة

5,85200ابنة

4,20200ابنة

4,75200ابنة

000عضو المجلس مريم سعيد أحمد غباش

30,18400عضو المجلسصالح عبدالله أحمد العبدولي

000عضو المجلسمعالي/ منصور إبراهيم أحمد المنصوري

000عضو المجلسميشيل كومبس

2,688,56100عضو المجلسعبدالمنعم بن عيسى بن ناصر السركال

319,98300عضو المجلسخالد عبدالواحد حسن الرستماني

12,31300عضو المجلسعتيبة خلف أحمد العتيبة 
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07
يتــوىل فريــق اإلدارة التنفيذيــة تصريــف األعمــال اليوميــة للشــركة ومزاولــة الصالحيــات 
التــي فوضهــا بهــا مجلــس إدارة الشــركة وفقــا لألصــول المرعيــة وبمــا يتماشــى مــع أفضــل 
ممارســات الحوكمــة. وتيســيرًا ألداء اإلدارة لمهامهــا، منــح المجلــس تفويضــًا لــإدارة شــمل، 
عــىل ســبيل المثــال ال الحصــر، التوقيــع عــىل المســتندات البنكيــة وتعييــن الموظفيــن وتمثيــل 
والعقــود  اإلتفاقيــات  توقيــع  الرســمية وكذلــك  وغيــر  الرســمية  الجهــات  أمــام  الشــركة 
والصفقــات. عــالوة عــىل مــا تقــدم، فقــد وضعــت الشــركة قواعــد واضحــة ومعتمــدة مــن 
قبــل مجلــس اإلدارة ترســم الحــدود التــي يســمح لــإدارة التنفيذيــة التصــرف ضمنهــا فيمــا 

ــإدارة فــي 21 مــارس 2024.  ــي ل ــة التفويــض الحال ورد أعــاله. وتنتهــي صالحي

وقــد تبنــت الشــركة فلســفة تقــوم عــىل ربــط األجــر بــاألداء، حيــث يحــق لجميــع الموظفيــن - 
بمــا فــي ذلــك أعضــاء اإلدارة التنفيذيــة - الحصــول عــىل مكافــآت تشــجيعية ) أو مــا يطلــق 
عليــه بالمكافــآت قصيــرة األجــل( بنــاًء عــىل السياســة ذات الصلــة. وقــد تــم تضميــن أهــداف 
طموحــة فــي بطاقــات األداء الخاصــة بــكل عضــو مــن أعضــاء اإلدارة التنفيذيــة، ويوافــق 
ــات األداء. ــىل بطاق ــاء - ع ــب االقتض ــآت - حس ــيحات والمكاف ــة الترش ــس اإلدارة أو لجن مجل
ــذي يتــم تحقيقــه نســبة  ــز تقييــم األداء والمكافــآت التشــجيعية عــىل اإلنجــاز ال وتقــوم ركائ
لبطاقــة األداء. ومــن الجديــر بالذكر هنــا أن بطاقة األداء الخاصة بالرئيــس التنفيذي للمجموعة 
للعــام 2022 قــد تضمنــت العديــد مــن األهــداف مــن بينهــا الحوكمــة البيئيــة والمجتمعيــة.

اإلدارة التنفيذية
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رواتب ومكافآت اإلدارة التنفيذية   1.7

فيمــا يأتــي بيــان تفصيلــي لكبــار الموظفيــن التنفيذييــن فــي &e وتواريــخ تعيينهــم باإلضافــة إىل مجمــوع الرواتــب والمكافــآت 
المدفوعــة لهــم عــن العــام 2022:

التوطين في الشركة والتنوع بين الجنسين   2.7

لطالمــا كانــت رعايــة المواهــب اإلماراتيــة وتمكيــن قــادة المســتقبل مــن أولويــات الشــركة وهــو مــا أفضــى إىل تنامــي نســبة 
بشــكل ســنوي خــالل الســنوات الثــالث الماضيــة، فقــد ارتفعــت النســبة مــن 50% فــي 2020 إىل 51% فــي 2021، ووصلــت 

نســبة توطيــن إىل 52% فــي 2022. 

ــا نقــدر أيًضــا التنــوع بيــن الجنســين. و إذ تعمــل الشــركة عــىل ضمــان تســاوي الفــرص، لــم تدخــر  باإلضافــة إىل التوطيــن فإنن
الشــركة جهــًدا لضمــان المســاواة بيــن الجنســين فــي سياســاتها وممارســاتها. لــذا شــهدت الشــركة نمــوًا ســنويًا فــي التنــوع بيــن 
الجنســين خــالل الســنوات الثــالث الماضيــة. وارتفعــت نســبة الــكادر النســائي العامــل فــي الشــركة لتحقــق مســتوى قياســًيا 

حيــث وصلــت إىل مــا نســبته 25% فــي عــام 2022. 

جميع القيم بالدرهم اإلماراتي

يحــق للموظفيــن أيًضــا الحصــول عــىل مزايــا إضافيــة أخــرى مثــل التأميــن الطبــي ومكافــأة نهايــة الخدمــة أو مخصصــات التقاعــد )حســب االقتضــاء( والخصومــات المتصلــة بالهاتــف. وتشــمل المبالــغ   .1
المذكــورة فــي هــذا البنــد البــدالت الخاصــة بالمهــام اإلضافيــة.

تشمل تكاليف التعليم المستردة وبدل اإلجازة وبدل السفر إىل الموطن األصلي.  .2

تشمل التعويضات اآلجلة التي تم دفعها.  .3

انضم الرئيس التنفيذي لـ &e انترناشونال للشركة في مارس 2022.  .4

 e& الهيكل التنظيمي لمجموعة

تاريخ اإللتحاق المنصب
بالشركة

اجمالي الراتب 
السنوي والبدالت1

بدالت أخرى2
المكافآت 
التشجيعية

2022

2015/9/275,653,892342,1959,200,000الرئيس التنفيذي للمجموعة

الرئيس التنفيذي للشؤون المالية 
2013/8/13,239,616149,5042,920,000للمجموعة

1998/9/22,840,429195,94033,720,000الرئيس التنفيذي لعمليات المجموعة

الرئيس التنفيذي للشؤون القانونية 
2010/12/261,629,49616,955990,000واالمتثال

الرئيس التنفيذي للموارد البشرية 
2020/11/242,477,96797,7452,740,000للمجموعة

e& 2021/8/293,144,000296,0005,830,000الرئيس التنفيذي التصاالت من

2,290,000—2022/3/12,747,390الرئيس التنفيذي لـ &e انترناشونال4

2013/11/33,094,113273,4254,215,000الرئيس التنفيذي لـ &e المؤسسات

1993/6/193,600,117110,00033,870,000الرئيس التنفيذي لـ &e الحياة 

مجلس اإلدارة

لجنة اإلستثمار 
والشؤون المالية

الموارد البشرية 
للمجموعة

الشؤون القانونية 
واإلمتثال

e& االستثماراتصاالت من e& &e انترناشونال &e المؤسسات

الشؤون المالية عمليات المجموعة
للمجموعة

استراتيجية
المجموعة

لجنة الترشيحات 
والمكافآت

لجنة التدقيق

 المخاطر والتدقيق 
الداخلي للمجموعة

األمين العام
للمجموعة

لجنة المخاطر

الرئيس التنفيذي 
للمجموعة

&e الحياة
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لــم تقــم &e بإجــراء أيــة صفقــات مــع أطــراف ذات عالقــة خــالل العــام 2022 وفقــًا ألحــكام 
الصفقــات مــع األطــراف ذات العالقــة الــواردة فــي  قــرار رئيــس مجلــس ادارة هيئــة األوراق 
الماليــة والســلع رقــم )3/ر.م( لســنة 2020 بشــأن اعتمــاد دليــل حوكمــة الشــركات المســاهمة 

العامــة.

أمــا فيمــا يتصــل بالصفقــات مــع األطــراف ذات العالقــة وفقــًا للمعاييــر الدوليــة إلعــداد 
التقاريــر المحاســبية )IFRS(، فيرجــى الرجــوع للتقريــر الســنوي للشــركة عــىل الرابــط أدنــاه:

https://eand.com/en/investors/annual-reports.jsp

الصفقات مع 
األطراف ذات 

العالقة
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مجلــس إدارة الشــركة هــو الجهــة المســؤولة عــن نظــام الرقابــة الداخليــة فــي الشــركة وعــن 
مراجعتــه بشــكل ســنوي والتأكــد من فعاليتــه. لذا، تبنى مجلــس إدارة الشــركة مهامًا وهياكل 
ــية  ــر المؤسس ــام إدارة المخاط ــق مه ــي إىل تطبي ــدف الرام ــق اله ــأنها تحقي ــن ش ــة م حوكم

بشــكل فعــال وضمــان كفــاءة وفعاليــة أوجــه الرقابــة الداخليــة فــي الشــركة.

تتبنــى الشــركة، فــي ســياق تطبيقهــا لمقتضيــات الرقابــة والتدقيــق عــىل النحــو األمثــل، 
نمــوذج “الخطــوط الثالثــة“ المعمــول بــه عالميــًا. وعليــه، فــإن نظــام الرقابــة والتدقيــق الداخلي 

للشــركة يتكــون مــن العناصــر الثالثــة اآلتيــة:

09
الرقابة والتدقيق 

الداخلي



25

 تقرير الحوكمة لسنة 2022

إدارات الخطوط األمامية للعمل  .1

يحكــم عمــل خــط الدفــاع األول القواعــد واإلجــراءات وأخالقيــات العمــل التــي اعتمدهــا مجلــس اإلدارة ووقعهــا ســائر 
الموظفيــن باإلضافــة إىل الصالحيــات الموكلــة لهــذه الدوائــر. ويقــع عىل عاتق هــذه الدوائر اكتســاب المهارات المناســبة 
ووضــع الضوابــط والنظــم واإلجــراءات التشــغيلية لتحقيــق اإلمتثــال بالسياســات والصالحيــات والقيــام بــإدارة المخاطــر 

بالشــكل الســليم.

خط الدفاع الثاني  .2

إدارة المخاطر المؤسسية  1.2  

تعــد إدارة المخاطــر المؤسســية جــزءًا مــن خــط الدفــاع الثانــي وهــي مســؤولة عن تحديــد ومراقبــة المخاطر 
الرئيســة عــىل مســتوى الشــركة وكذلــك اإلشــراف عــىل عمليــات التأكيــد التــي تضمــن فعاليــة أطــر الرقابــة 
الداخليــة وعملهــا. وتعمــل إدارة المخاطــر المؤسســية جنًبــا إىل جنــب مــع إدارات الرقابــة المتخصصة األخرى 

التــي تشــترك معهــا فــي ذات الغــرض وهــو المســاهمة فــي خلــق بيئــة رقابيــة قويــة.

السلوك المهني واإلمتثال   2.2  

تشرف إدارة السلوك المهني واإلمتثال عىل قواعد السلوك المهني وأنظمة اإلمتثال ومتطلباتها وتراقبها.

وتدعــم هــذه اإلدارة جميــع المبــادرات التــي تهــدف إىل إيجــاد ثقافــة تقــوم ركائزهــا عــىل الســلوك المهنــي 
وااللتــزام باالمتثــال عنــد اتخــاذ القــرار، ويشــمل ذلــك عــىل ســبيل المثــال ال الحصــر:

تعزيز ثقافة النزاهة والسلوك المهني في سائر أعمال &e وشركاتها العاملة.  •

 •  تصميم وتنفيذ برنامج للسلوك المهني واإلمتثال بحيث يعمل بفعالية عىل تحديد وتقييم وتالفي المخاطر 
المتعلقة باالمتثال.  

•  توفير المعلومات والتدريب ونشر التوعية بغرض تعزيز ثقافة اإلمتثال وترسيخها. 

تقديم المشورة وتوظيف الخبرات في الشركة فيما يتصل بشؤون السلوك المهني واإلمتثال.  •

تــرأس هــذه اإلدارة الســيدة/ بــروك مــاري ليندســي ، وهــي خبيــرة فــي مجــال االتصــاالت والقانــون. وتعمــل 
ــمبر 2021.  ــذ ديس ــة &e  من ــال لمجموع ــة واإلمتث ــؤون القانوني ــذي للش ــس تنفي ــي كرئي ــيدة/ ليندس الس
ــروك  ــيدة ب ــاق الس ــل التح ــة لـــ &e. وقب ــات الدولي ــام للعملي ــار الع ــب المستش ــك، منص ــل ذل ــت قب وتول
بمجموعــة &e فــي 2010، عملــت فــي شــركات محامــاة دوليــة ومســتقلة مرموقــة. تشــغل الســيدة 
ليندســي حالًيــا عضويــة مجلــس إدارة شــركة خزنــة داتــا ســنترز ومجموعــة iMENA. كمــا أنهــا كانــت عضــوًا 
فــي مجلــس إدارة شــركة الثريــا لالتصــاالت وعضــوًا فــي مجلــس إدارة اتصــاالت نيجيريــا ولجنتهــا. الســيدة 
ليندســي حاصلــة عــىل بكالوريــوس فــي القانــون والمحاســبة مــن جامعــة بونــد فــي أســتراليا. وهــي تتــوىل 

ــر 2022. مهــام مســؤول االمتثــال فــي &e منــذ يناي

إدارة التدقيق الداخلي  .3

توفــر إدارة التدقيــق الداخلــي - والتــي تعــد خــط الدفــاع الثالــث فــي الشــركة – تأكيــدات ورؤى موضوعيــة بشــأن كفــاءة 
وفاعليــة إدارة المخاطــر والرقابــة الداخليــة وإجــراءات الحوكمــة.

ويقــود مهــام إدارة المخاطــر المؤسســية والتدقيــق الداخلــي فــي الشــركة الســيد/ محمــد دكانــدار الــذي يتمتــع بخبــرة 
ــو عــى 26 عامــًا فــي مجــال الحوكمــة وإدارة المخاطــر واإلمتثــال والتأميــن والتدقيــق الداخلــي فــي  ودرايــة واســعة ترب

شــركات مرموقــة ســيما العاملــة فــي قطــاع االتصــاالت.

والســيد دكانــدار محاســب قانونــي ومدقــق داخلــي معتمــد، وهــو كذلــك مرخــص فــي مضمــار التقييــم الرقابــي الذاتــي. 
وتجــدر اإلشــارة إىل أن الســيد دكانــدار يتــوىل منصــب الرئيــس التنفيــذي إلدارة المخاطــر والتدقيــق الداخلــي للمجموعــة 

منــذ انضمامــه للشــركة فــي عــام 2016.

ــس  ــة لمجل ــي تابع ــة فه ــن اإلدارة التنفيذي ــام ع ــتقالل الت ــي باإلس ــق الداخل ــية والتدقي ــر المؤسس ــع إدارة المخاط تتمت
إدارة الشــركة الــذي فــوض بــدوره لجنــة التدقيــق باإلشــراف عــىل مهــام اإلمتثــال والتدقيــق الداخلــي، كمــا فــوض لجنــة 
المخاطــر باإلشــراف عــىل مهــام إدارة مخاطــر الشــركة التابعــة إلدارة المخاطــر المؤسســية والتدقيــق الداخلــي. وتشــمل 

المهــام اإلشــرافية آنفــة الذكــر للجنتيــن، عــىل ســبيل المثــال ال الحصــر، مــا يلــي: 

بيــان المخاطــر الخاصــة بالمجموعــة والتــي تعكــس المخاطــر الرئيســة عــىل مســتوى المجموعــة وشــركاتها العاملــة   •
ف لتقبــل وتحمــل المخاطــر. ككل وذلــك وفــق مســتوى ُمعــرَّ

إطار يحدد آلية تقديم تقارير منتظمة لإدارة وللجنة المخاطر بشأن مستجدات المخاطر وذلك للمساعدة في اتخاذ   • 
إجراءات مناسبة تحد من التعرض للمخاطر غير المقبولة للشركة.  

إطــار يحــدد آليــة تقديــم تقاريــر منتظمة لــإدارة وللجنة التدقيق بشــأن اإلمتثال وذلك للمســاعدة في اتخــاذ إجراءات   • 
مناسبة تحد من حاالت عدم اإلمتثال غير المقبول للشركة.

سياسات وإجراءات امتثال مالئمة الستيفاء اإللتزامات القانونية والتنظيمية.  •

آليات التحقق من اإللتزام بالسياسات واإلجراءات الخاصة باإللتزامات القانونية والتنظيمية.  •

ثقافــة التعامــل مــع المخاطــر وتحقيــق اإلمتثــال والتــي تقــوم عــىل التطويــر المســتمر لكفــاءة العمليــات والتوعيــة   •
ــإدارة المخاطــر. ب

واصلــت اإلدارة ريادتهــا فــي مجــال التدقيــق الداخلــي خــالل العــام 2022 مــن خــالل مشــاركة موظفيهــا الرئيســيين فــي 
“المؤتمــر االفتراضــي الثالثــي األبعــاد لجمعيــة المدققيــن الداخلييــن فــي دولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة “ و “مؤتمــر 
ــق  ــازت إدارة المخاطــر المؤسســية والتدقي ــد ف ــن. وق ــع عشــر” كأعضــاء / متحدثي ــن الســنوي الراب ــن الداخليي المدققي
الداخلــي بجائــزة الممارســة الرائــدة مــن جمعيــة المدققيــن الداخلييــن فــي دولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة خــالل عــام 
2022. كمــا ســبق لــإدارة وأن فــازت بجوائــز فــي “مؤتمــر المعهــد الدولــي للمدققيــن الداخلييــن” و “المؤتمــر اإلقليمــي 
التاســع لكبــار المســؤولين التنفيذييــن للتدقيــق” فــي عــام 2020. وقــد تــم اإلعــالن عن فــوز اإلدارة بـــ “الممارســات الرائدة 
فــي مجــال التدقيــق الداخلــي لعــام 2019 – فــي مجمــل الحقــول” عــن الفئــة الخاصــة وذلــك خــالل “المؤتمــر اإلقليمــي 
الســنوي لمعهــد المدققيــن الداخلييــن” فــي عــام 2019 ، وجائــزة “أفضــل الممارســات” الشــاملة فــي “المؤتمــر الخامــس 
لكبــار المســؤولين التنفيذييــن للتدقيــق الداخلــي” فــي عــام 2015 كمــا فــازت فــي مجــال الحوكمــة والمخاطــر واإلمتثــال 
ــي” فــي عــام 2017. وتعــد  ــار المســؤولين التنفيذييــن للتدقيــق الداخل ــة الخاصــة خــالل “المؤتمــر الســابع لكب عــن الفئ
ــه يرســخ اعتمــاد الممارســات  هــذه المشــاركات والجوائــز ترجمــًة لســعي اإلدارة نحــو التميــز والتطــور المســتمر كمــا أن

والمعاييــر المطبقــة.

الرقابة الداخلية

ــع  ــية م ــر متماش ــات إدارة المخاط ــاء ممارس ــركة إلبق ــل الش ــرق عم ــع ف ــع جمي ــية م ــر المؤسس ــاون إدارة المخاط تتع
ــي اعتمدهــا مجلــس اإلدارة للمجموعــة ككل. كمــا  ــاق إدارة المخاطــر المؤسســي ة والسياســات وأطــر العمــل الت ميث
تقــوم اإلدارة بتزويــد إدارة الشــركة ولجنــة التدقيــق ولجنــة المخاطــر بضمانــات مناســبة تفضــي إىل أن المخاطــر الكبيــرة 

التــي تؤثــر عــىل الشــركة قــد تــم تحديدهــا وتقييمهــا وتالفيهــا – إذا اقتضــت الحاجــة - بغــرض معالجتهــا.

وتقوم إدارة الرقابة الداخلية بمساعدة إدارة الشركة ولجنة المخاطر في:

التركيــز عــىل المخاطــر الرئيســية التــي قد تؤثر عىل تحقيــق األهداف التشــغيلية والمالية واإلســتراتيجية واألهداف   • 
المتصلة باإلمتثال.  

تقليــل وقــوع األحــداث المفاجئــة للحــد األدنــى مــن خــالل إجــراء تحديــد مســتمر للمخاطــر الحاليــة أو التــي قــد تظهر   • 
مستقباًل وإدارت هذه المخاطر.  

التعامل بفعاليه أكبر مع البيئات االقتصادية والتنافسية التي تتسم بالتغير.  •

زيادة كفاءة وفعالية العمليات.  •

اتخاذ القرارات القتناص الفرص التي قد تؤدي إىل تحقيق المكاسب.  •
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كما تساعد اإلدارة ولجنة التدقيق في اآلتي:
نشر المزيد من التوعية بشأن اإلمتثال والمخاطر وتعزيز قدرة الشركة عىل اإلستجابة لذلك.  •

رفع كفاءة وفعالية العمليات.  •
اإلضطالع بمسؤولياتها القانونية والتنظيمية واإلجتماعية.  •

تنسيق األمور التنظيمية وشؤون اإلمتثال بشكل فعال.  •

ويقوم إطار العمل الخاص بإدارة المخاطر المؤسسية عىل تنفيذ واستدامة اآلتي:
إطار عمل فعال إلدارة مخاطر المشاريع.  •

فريــق إلدارة مخاطــر المشــاريع تتوفــر لديــه المــوارد والمهــارات الالزمــة لضمان تحديــد المخاطر الرئيســية والتعامل   • 
معها بالشكل الصحيح.  

التدقيق الداخلي

توفــر إدارة التدقيــق الداخلــي خدمــات استشــارية وضمانــات تتســم باإلســتقاللية والموضوعيــة والمصممــة عــىل نحــو 
يحقــق قيمــة مضافــة ويرفــع كفــاءة العمليــات فــي الشــركة، فضــاًل عــن أنهــا تســاعد الشــركة فــي تحقيــق أهدافهــا عبــر 
اعتمــاد نهــج شــامل يقــوم عــىل التنبــؤ بالمخاطــر المتعلقــة بعمــل الشــركة وتحديــد ماهيتهــا وترتيــب أولوياتهــا ومراقبــة 
ــة التكلفــة  ــة اقتصادي ــط داخلي ــك تســهيل تنفيــذ ضواب ــدى الشــركة وتيســير إدارتهــا وكذل مخاطــر العمــل الرئيســة ل

ومعاييــر اإلمتثــال المتصلــة بهــذه الضوابــط.

تخضــع إدارة اإلمتثــال للضوابــط اإللزاميــة التــي نــص عليهــا إطــار الممارســات المهنيــة الدوليــة للمدققيــن الداخلييــن 
ــادئ األساســية للممارســة المهنيــة  ــط المب ــي للمدققيــن الداخلييــن. وتشــمل هــذه الضواب الصــادر عــن المعهــد الدول

ــي. ــر الدوليــة للممارســة المهنيــة للتدقيــق الداخل للتدقيــق الداخلــي وأخالقيــات العمــل والمعايي

ــات فــي الشــركة بمــا يتماشــى مــع إطــار التدقيــق  ــط والنظــم والعملي ــة وكفــاءة الضواب وتقــوم اإلدارة بتقييــم فعالي
ــر عــن ذلــك. ــًا وتقــوم برفــع التقاري الداخلــي المعتمــد دولي

وتفخــر اإلدارة بجعــل الشــركة تحــرز مركــز الصــدارة كأول شــركة مدرجــة فــي الســوق المالــي فــي اإلمــارات تجتــاز التقييــم 
الخارجــي للجــودة بنجــاح؛ وهــو التقييــم الــذي أجــراه المعهــد العالمــي للمدققيــن الداخلييــن حيــث حــازت فيه الشــركة عىل 
أعــىل تقييــم فــي مضمــار اإلمتثــال العــام فــي المجــاالت الثــالث: معاييــر ضبــط المواصفــات ومعاييــر األداء وأخالقيــات 
ــد  ــام 2019 تفي ــي ع ــرى ف ــرة أخ ــإدارة م ــهادة ل ــن ش ــن الداخليي ــة للمدققي ــة الدولي ــت الجمعي ــد منح ــذا وق ــل. ه العم

باســتيفائها لجميــع معاييــر التدقيــق الداخلــي بنســبة %100.

األمور الهامة المتعلقة بالرقابة واإلمتثال والتدقيق

تضطلــع دائــرة إدارة المخاطــر المؤسســية والتدقيــق الداخلــي بالتعامــل مــع المشــكالت أو المخاطــر الهامــة الــواردة فــي 
الحســابات والتقاريــر الســنوية التــي تشــمل عــى ســبيل المثــال ال الحصــر األمــور اآلتيــة:

التأكــد مــن وضــع خطــط عمــل ومعالجــات لجميع المخاطــر الهامة - إن وجــدت –وأن تحدد هذه الخطط األشــخاص   • 
الذين ستناط بهم مسؤولية إتمامها والجدول الزمني إلنجازها.  

مراقبة عملية تنفيذ الخطط المتفق عليها ورفع تقارير منتظمة عن وضعها للجنة التدقيق.  •
إجراء مراجعات للمتابعة إذا اقتضت الحاجة.  •

وتقــوم اإلدارة بتزويــد لجنــة التدقيــق بتقييــم ســنوي حــول كفــاءة وفعاليــة أوضــاع الرقابــة الداخليــة فــي &e. باإلضافــة 
إىل ذلــك، ترفــع إدارة المخاطــر المؤسســية والتدقيــق الداخلــي تقاريــر إىل اإلدارة ولجنــة التدقيــق كل ثالثــة أشــهر عــىل 
األقــل بشــأن أوضــاع الرقابــة الداخليــة، بمــا فــي ذلــك اإلبــالغ عــن أي مســائل رقابيــة مهمــة وبيــان فــي التقــدم المحــرز فــي 

معالجــة أوجــه القصــور.

فيما يلي بعض األمثلة عىل التأكيدات الخاصة بالتدقيق التي قدمتها/ ستقدمها إدارة التدقيق الداخلي للعام 2022:

حوكمة خصوصية البيانات وأمنها أ . 

ــة  ــون حماي ــااًل بقان ــة العمــالء إمتث ــات وخصوصي ــة البيان ــذ برنامــج حماي ــي فــي تنفي ــق الداخل تشــارك إدارة التدقي  •
البيانــات اإلماراتــي. والعمــل جــار اآلن عــىل قــدم وســاق فــي هــذا البرنامــج.

تقــوم اللجنــة التوجيهيــة ألمــن معلومــات الشــركة )CISSC( بقيــاس فعاليــة برامــج األمــن بانتظــام بغــرض الوقــوف   •
عــىل تطويرهــا بشــكل مســتمر وتيســير تنفيــذ سياســات أمــن المعلومــات. ويشــارك رئيــس إدارة التدقيــق الداخلــي 

فــي جميــع اجتماعــات اللجنــة بصفــة مراقــب.

توافــق لجنــة التدقيــق عــىل الخطــة الســنوية للتدقيــق الداخلــي والتــي تشــمل عمليــات تنفيــذ سياســة أمــن   •
ــات تدقيــق متعــددة ألنظمــة إدارة أمــن المعلومــات  ــي كل عــام بإجــراء عملي ــق الداخل المعلومــات. ويقــوم التدقي
ــد مــن عمليــات التدقيــق عــىل نظــم أمــن  فــي مختلــف عمليــات &e. وتجــري إدارة التدقيــق الداخلــي ســنويًا العدي
المعلومــات فــي الشــركة وتقــوم بمراقبــة وتتبــع تنفيــذ إجــراءات الرقابــة المتفــق عليهــا فــي ضــوء نتائــج عمليــات 
التدقيــق، وتشــرف لجنــة التدقيــق عــىل مســتجدات ذلــك عــىل أســاس ربــع ســنوي لضمــان تنفيــذ اإلجــراءات فــي 

ــة. ــات والخصوصي ــة بالمعلوم ــر المتعلق ــًا للمخاط ــب تفادي ــت المناس الوق

التدقيق المتعلق بالحوكمة البيئية والمجتمعية  ب . 

تزمع إدارة التدقيق الداخلي إجراء تدقيق عىل األمور المتعلقة بالحوكمة البيئية والمجتمعية في عام 2023. ويشمل 
نطاق التدقيق التنوع بين الجنسين في األجور والترقيات وتدقيق الغازات االحتباس الحراري.

التقارير األخرى ج . 

ــي،  ــق الداخل ــية والتدقي ــر المؤسس ــل إدارة المخاط ــن قب ــق م ــة التدقي ــر للجن ــي تقاري ــع إثن ــم رف ــام 2022 ، ت ــالل الع خ
وتضمنــت هــذه التقاريــر: أواًل، تقريــر ســنوي يلخــص أنشــطة إدارة المخاطــر المؤسســية والتدقيــق الداخلــي خــالل العــام. 
ــق.  ــق والتحقي ــة بالتدقي ــطة الخاص ــن األنش ــر ع ــا، تقري ــي. ثالًث ــق الداخل ــأن التدقي ــنوية بش ــع س ــر رب ــة تقاري ــا، أربع ثانًي
باإلضافــة إىل مــا تقــدم، فقــد رفــع ســتة تقاريــر للجنــة المخاطــر مــن قبــل إدارة المخاطــر المؤسســية خــالل العــام 2022، 
وتضمنــت هــذا التقاريــر: أواُل، أربعــة تقاريــر عــن بيــان مخاطــر الشــركة. ثانًيــا، تقريــر الرقابــة الداخليــة. ثالًثــا، تقريــر بشــأن 

إطــار تقبــل المخاطــر ومســتوى تقبــل المخاطــر فــي المجموعــة.

هــذا وتعمــل إدارة الســلوك المهنــي واإلمتثــال عــىل تقديــم تأكيــًدا مســتقاًل وموثوًقــا ضمــن إطــار زمنــي مناســب بشــأن 
جــدوى وكفــاءة وفعاليــة الضوابــط التــي تضمــن االلتــزام بالمتطلبــات القانونيــة ومعاييــر الســلوك المهنــي بمــا فــي ذلــك 

عــىل ســبيل المثــال ال الحصــر :

رفع تقييم سنوي حول كفاءة وفعالية برنامج السلوك المهني واإلمتثال.  •

رفــع التقاريــر إىل اإلدارة ولجنــة التدقيــق عــن مســتجدات برنامــج الســلوك المهنــي واإلمتثــال بمــا فــي ذلــك اإلبــالغ   •
عــن أي مخاطــر امتثــال هامــة واألمــور التــي تتصــل بعــدم اإلمتثــال والرقابــة وكذلــك مســتجدات اإلجــراءات المتخــذة 

لمعالجــة أوجــه القصــور.

وقد رفعت إدارة السلوك المهني واالمتثال ثمانية تقارير للجنة التدقيق ، شملت اآلتي:

تقرير سنوي يلخص أنشطة اإلدارة خالل العام.  )1(
أربعة تقارير ربع سنوية حول السلوك المهني واإلمتثال.  )2(

تقريران يستعرضان برنامج اإلمتثال.  )3(
تقرير مخاطر بشأن اإلمتثال عىل مستوى الدولة.  )4(

هذا وتجدر اإلشارة إىل أن إدارة المخاطر المؤسسية والتدقيق الداخلي وإدارة اإلمتثال ليست عىل دراية بأي مشاكل 
جوهرية تواجهها الشركة لم يتم اإلفصاح عنها في البيانات المالية الموحدة للعام 2022 .
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10
نبذة موجزة

أســندت القوانيــن واألنظمــة الســارية للجمعيــة العموميــة الموافقــة عــىل تعييــن المدقــق 
الخارجــي للشــركة وتحديــد أتعابــه، كمــا أنهــا اشــترطت أال يتجــاوز تعييــن نفــس المدقــق 
الخارجــي ســت ســنوات متتاليــة عــىل أن يتــم اســتبدال شــريك التدقيــق بعــد انقضــاء الســنة 
الثالثــة. وتقــوم الجمعيــة العموميــة للشــركة بالموافقــة ســنوًيا عــىل تعييــن المدقــق 
ــراءات  ــام إج ــد إتم ــس إدارة &e بع ــن مجل ــة م ــىل توصي ــاًء ع ــه بن ــد أتعاب ــي وتحدي الخارج
المناقصــة التــي تشــرف عليهــا إدارة التدقيــق الداخلــي وإدارة المخاطــر المؤسســية. وقــد 
وافــق اجتمــاع الجمعيــة الــذي عقــد فــي 5 أبريــل 2022 عــىل تعييــن الســادة شــركة “كــي 
بيــه ام جــي لــوار جلــف ليمتــد“ كمدققيــن خارجييــن للشــركة للعــام 2022، وتتــوىل هــذه 
الشــركة مهــام التدقيــق منــذ عــام 2018. وتجــدر اإلشــارة هنا إىل أن الســيد/ مبين تشــاودري 

يتــوىل مهــام شــريك التدقيــق منــذ اســتبدال الشــريك الســابق فــي عــام 2021.

مدقق الحسابات 
الخارجي
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تتألــف “كــي بيــه إم جــي“ مــن شــبكة عالمية مــن المكاتب التي تقــدم خدمات التدقيــق والضرائب والخدمات االستشــارية 
بمهنيــة واحترافيــة لمجموعة واســعة من القطاعــات الصناعية والحكومية وكذلك القطاعــات غير الربحية.

تــزاول “كــي بيــه إم جــي“ أعمالهــا فــي 143 دولــة وإقليــم ويعمــل أكثــر مــن 216,000  شــخص فــي الشــركات األعضــاء 
حــول العالــم. وتتمتــع هــذه الشــركات بعضويتهــا بشــركة “كــي بيــه إم جــي الدوليــة“ أو لهــا ارتباطــات بهــا، و“كــي بيــه 
إم جــي الدوليــة“ هــي شــركة إنجليزيــة خاصــة محــدودة بالضمــان، تعمــل كمنســق يهــدف لتحقيــق المنفعــة لجميــع 

الشــركات األعضــاء فــي “كــي بيــه إم جي“ولكنهــا ال تقــدم خدمــات احترافيــة للعمــالء.

تتبــع شــركتا “كــي بيــه إم جــي“ العضوتيــن فــي اإلمــارات وعمــان لشــركة “كــي بيــه إم جــي لــوار جلــف“ التــي أسســت فــي 
عــام 1973 ، وتضــم هــذه شــركة فــي مكاتبهــا الســتة 2,160 موظــف بمــن فيهــم 190 شــريك ومديــر تنفيــذي. تقــدم 
الشــركة خدمــات التدقيــق والضرائــب واالستشــارات لمجموعــة واســعة مــن العمــالء المحلييــن والدولييــن فــي جميــع 
ــر  ــي المخاط ــي تالف ــاعدهم ف ــا تس ــا كم ــع عمالئه ــب م ــا إىل جن ــركة جنًب ــل الش ــاد. وتعم ــال واالقتص ــات األعم قطاع

وتحديــد الفــرص.

تفخــر “كــي بيــه إم جــي“ بتقديرهــا لتنــوع القيــم وعمليــة المشــاركة كوســيلة إليجــاد ثقافة إيجابيــة ومشــجعة األمر الذي 
حــدا بهــا إىل الحــرص عــىل اجتــذاب األفــراد المتحمســين الذيــن يجمعهــم هــدف مشــترك أال وهــو “غــرس الثقــة والقــدرة 
عــىل التغييــر“ عنــد عمالئهــم وفــي المجتمعــات التــي يعيشــون ويعملــون فيهــا. وحيــن تحتــدم التغيــرات اإلقتصاديــة 
ــري متســلحة  ــه إم جــي” تنب ــن يطــرأ اضطــراب مــا عــىل الصناعــة، فــإن “كــي بي وفــي خضــم التقــدم التكنولوجــي وحي
بخبرتهــا العميقــة وامتداداتهــا العالميــة وبصيرتهــا النافــذة وجســارة عزمهــا للعمــل جنًبــا إىل جنــب مــع عمالئهــا ســواء 
فــي وقتنــا الراهــن أو فــي المســتقبل. ومــن خــالل تواجدهــا فــي جميــع أنحــاء العالــم، تواصــل “كــي بيــه إم جــي” البنــاء 

عــىل نجاحــات الشــركات األعضــاء لديهــا بفضــل رؤيتهــا الواضحــة والحفــاظ عــىل قيمهــا ومتعامليهــا.

خدمات وأتعاب وتكاليف التدقيق الخارجي

نورد أدناه التفاصيل المتعلقة بأتعاب المدقق الخارجي والخدمات اإلستشارية األخرى للعام 2022:

ــة  ــق ومراجع ــاء تدقي ــك لق ــام 2022 ، وذل ــن الع ــي ع ــم إمارات ــي 2,439,771 دره ــق الخارج ــف التدقي ــت تكالي بلغ  •
البيانــات الماليــة الســنوية والمرحليــة الموحــدة والخدمــات الخاصــة بهيئــة األوراق الماليــة والســلع والتــي تعــرف 

اختصــارًا بـــ “إكــس بــي آر إل“.

بلغــت أتعــاب مدقــق حســابات الشــركة عــن العــام 2022 لقــاء الخدمــات غيــر المتعلقــة بمهــام التدقيــق 1,477,555   •
ــق  ــات تدقي ــل وخدم ــطة األج ــة المتوس ــندات العالمي ــث الس ــاب تحدي ــذه األتع ــملت ه ــد ش ــًا، وق ــًا إماراتي درهم

ــة. ــات التنظيمي ــات الهيئ ــة بمتطلب ــة المتعلق ــات المالي البيان

بلغــت أتعــاب التدقيــق المدفوعــة والمســتحقة عــن الخدمــات التــي قدمــت خــالل العــام 2022 مــن قبــل شــركات   •
تدقيــق أخــرى - غيــر مدققــي حســابات الشــركة - 8,137,187 درهًمــا إماراتًيــا وذلــك لقــاء خدمــات استشــارية قامــت 

ــاه: بتقديمهــا الشــركات أدن

برايس ووتر هاوس كوبرز   -1

ديلويت أند توش الشرق األوسط  -2

3-  إرنست ويونغ

أردنت لالستشارات المالية والمحاسبة  -4

التحفظات التي ضمنها مدقق الحسابات الخارجي في القوائم المالية
المرحلية والسنوية الموحدة للعام 2022

لم يورد مدقق الحسابات الخارجي أية تحفظات في القوائم المالية المرحلية والسنوية الموحدة للعام 2022 .
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خــالل العــام 2022، تلقــت الشــركة خمســة قــرارات بارتــكاب مخالفــات مــن هيئــة تنظيــم 

االتصــاالت والحكومــة الرقميــة فــي الدولــة. وكانــت هــذه المخالفــات عــى النحــو اآلتــي:

قراران متعلقان باستالم مكالمات احتيال من خارج الدولة.  •

قراران متعلقان بمتطلبات تسجيل المشتركين.  •

قرار متعلق بمتطلبات حماية المشتركين.  •

ــات عــىل نحــو يحــوز رضــا  وقــد خصصــت الشــركة المــوارد الالزمــة للوفــاء بهــذه المتطلب
هيئــة تنظيــم االتصــاالت والحكومــة الرقميــة. واليــزال العمــل جاريــا عــىل معاجلــة هــذه 
ــن  ــوع أي م ــرار وق ــة دون تك ــة للحيلول ــة كافي ــط رقابي ــذ ضواب ــب تنفي ــات إىل جان المتطلب

هــذه المخالفــات.

المخالفات
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يعــد الوفــاء بالتزاماتنــا فــي مجــال الحوكمــة البيئيــة واالجتماعيــة )ESG( أمــًرا بالــغ األهميــة 
لتعزيــز تجربــة العمــالء ومضاعفــة القيمــة لمســاهمينا ودعــم المجتمعــات التــي نعمــل بها. 

ــا  ــىل التزامه ــتثمار ع ــا واالس ــال التكنولوجي ــي مج ــًا ف ــدة عالمي ــة &e الرائ ــد مجموع وتؤك
بمبــادئ الحوكمــة البيئيــة واالجتماعيــة المؤسســية، التــي تدعــم رحلتهــا فــي قيــادة التحول 

الرقمــي واالتصــال بهــدف الوصــول إىل مســتقبل مشــرق ومســتدام للجميــع.

ــذ جــدول  وتعكــس اســتراتيجية االســتدامة الخاصــة بالمجموعــة، مــدى اهتمامهــا بتنفي
ــي تتخذهــا فــي  ــة الت ــا والخطــوات العملي ــق االســتدامة فــي أعماله أعمــال خــاص بتحقي
ــة للمؤسســات أحــد ركائزهــا األساســية  هــذا المجــال والتــي تعــد المســؤولية االجتماعي
ممــا يحقــق أهدافهــا فــي تمكيــن المجتمعــات رقميــًا وتعزيــز التأثيــر االجتماعــي اإليجابــي 

ودفــع االبتــكار.

تظــل تنميــة المجتمــع عــىل رأس أولويــات المجموعــة حيــث حرصت في مطلــع العام 2022 
ــدة  ــج األجن ــم برام ــم ودع ــن التعلي ــا بتمكي ــذ التزامه ــىل تنفي ــاء ع ــار الوب ــرة انتش ــالل فت خ
الوطنيــة لدولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة وتمكيــن الجمعيــات الخيريــة والمنظمــات غيــر 
ــدم فــي  ــرع بال ــة للتب ــن العــام والخــاص كمــا نفــذت حمل ــة فــي كل مــن القطاعي الحكومي

جميــع أنحــاء البــالد وتعــد هــذه الحملــة األوىل مــن نوعهــا فــي تلــك الفتــرة الحرجــة. 

مساهمة اتصاالت 
من &e في تنمية 
المجتمع المحلي 
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وتهــدف &e إىل دعــم مختلــف شــرائح المجتمــع: األطفــال والشــباب والمــرأة وأصحــاب الهمــم، وذلــك عبــر المشــاركة فــي 
الفعاليــة التــي نظمتهــا هيئــة تنميــة المجتمــع لالحتفــال باليــوم العالمــي لكبــار الســن، وتهــدف هــذه الفعاليــة إىل زيــادة 
الوعــي العــام بالفــرص والتحديــات التــي يواجههــا المســنين وتســليح األســر وأفــراد المجتمــع المحيطيــن بهــم بالمعرفــة 

الالزمــة للتعامــل مــع تلــك التحديــات.

ــتعين  ــل، وتس ــي العم ــا ف ــباب ودمجه ــات الش ــن طاق ــتفادة م ــىل االس ــًا ع ــة دائم ــرص المجموع ــار، تح ــذا اإلط ــي ه وف
فــي كل عــام بمجموعــة مــن المتطوعيــن العامليــن معهــا خــالل معــرض جيتكــس. وفــي جيتكــس جلوبــال 2022، تــم 
تنســيب أكثــر مــن 45 متطوعــة ومتطوًعــا فــي قطاعــات مختلفــة مــن المنصــة اإللكترونيــة وقدمــوا عروًضــا توضيحيــة 

لكبــار الشــخصيات مــن زوار الجنــاح وكذلــك الــزوار مــن الشــركات وشــركاء األعمــال والعامــة.

وتعــزز شــراكات المجموعــة فــي األنشــطة الرياضيــة والشــبابية التزامها بدعــم األحداث الرياضيــة الكبرى عىل المســتويين 
المحلــي والعالمــي وهــو مــا يزيــد مــن اتســاع قاعــدة العمــالء لديها. 

وتندرج استثماراتنا المجتمعية ضمن الفئات التالية: 

التنمية االجتماعية والمجتمعية  .1

الثقافة والبيئة  .2

االبتكار والتعليم والصحة  .3

الرياضة والشباب  .4

األنشطة والمبادرات التي أطلقتها مجموعة &e أو شاركت بدعمها في مجال المسؤولية المجتمعية خالل العام 2022:

التنمية االجتماعية والمجتمعية

تحدي اإلمارات للفرق التكتيكية SWAT( 2022( لشرطة دبي.  •

مبادرة “دبي تبادر لتوزيع مياه الشرب النقية”.  •

مبادرة خبز السبيل الذي أطلقها مركز محمد بن راشد الستشارات الوقف والهبة.  •

دعم مؤسسة نور دبي.  •

دعم الهالل األحمر اإلماراتي.  •

مبادرة المليار وجبة خالل شهر رمضان.  •

اللقاء الخاص بالتوعية حول مرض التوحد لموظفي المجموعة.   •

أطلقنا Wider Web لتسهل طريقة التصفح والتعامل مع اإلنترنت للمصابين بالتوحد.   •

يوم زايد للعمل اإلنساني.  •

مؤسسة الفجيرة لتنمية المناطق.  •

مؤسسة تحقيق أمنية.  •

توفير نظام توظيف شامل.  •

خصم 60% لحاملي بطاقة بركة الدار.  •

 FM, UNOC,( والفريق التقني والفريــق اإلداري في المجموعة لألقســام )HSE( جــوالت فريــق صحــة وســالمة البيئــة  •
Mobile Planning( عــىل مــدار الســاعة لضمــان اســتمرار الخدمــات بالرغــم مــن األمطــار الغزيــرة والفيضانــات فــي 

اإلمــارات الشــمالية.

.)NFTs( اإلمارات للرموز القابلة لالستبدال Smile  •

اليوم العالمي لكبار السن.  •

المشاركة في معرض التوظيف.  •

حملة »أنتم األيادي الدافئة« للهالل األحمر اإلماراتي.  •

قيمة المساهمة: 3.1 مليون درهم.

الثقافة والبيئة
مهرجان البطيح الثقافي في الشارقة.  •

مؤتمر عجمان الدولي السادس للبيئة.  •

مهرجان رمضان عجمان.  •

مسابقة دبي الدولية للقرآن الكريم.  •

أيام الشارقة الثقافية.  •

هاكاثون FutureNow مع جامعة وولونجنج بدبي.  •

حملة زكاة لمدينة الشارقة للخدمات اإلنسانية.  •

حملة عيد األضحى.  •

يوم المرأة اإلماراتية.  •

ــاالت  ــركة االتص ــود ش ــًة لجه ــتان، تكمل ــة باكس ــت لجمهوري ــاعدات قدم ــة مس ــالل حزم ــن خ ــة م ــة العاجل اإلغاث  •
.)PTCL( الباكســتانية 

مهرجان المربعة للفنون بعجمان.  •

.Smile إضافة طبيعة اإلمارات إىل تطبيق  •

المشاركة في مؤتمر األمم المتحدة السابع والعشرين للتغير المناخي )COP27( في شرم الشيخ.   •

ــي قامــت بهــا ــة حــول االســتدامة الت ــل غــرس األشــجار وجلســات التوعي ــة مــع Goumbook مث ــادرات البيئي المب  • 
&e المؤسسات. 

قيمة المساهمة: 1.3 مليون درهم.
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اإلبتكار والتعليم والصحة

برنامج شهر اإلبتكار.  •

جلسة حول الذكاء االصطناعي.  •

جائزة اتصاالت لمعرض كتاب الطفل.  •

معرض عجمان الدولي للتعليم والتدريب.  •

معرض Bett للتعليم والتكنولوجيا 2022.  •

تهنئة بالعيد ويوم الطبيب اإلماراتي.  •

حملة التبرع بالدم في مختلف إمارات الدولة.  •

جلسة توعية افتراضية حول األمن السيبراني.  •

رســائل التهنئــة مــن ديــوان ولــي العهــد إىل خــط الدفــاع األول وعائالتهــم بمناســبة عيــد األضحــى تقديــرًا   •
لجهودهــم أثنــاء الجائحــة. 

حملة »بالعلم نمكن« للهالل األحمر اإلماراتي.   •

حملة »سقيا الماء« للهالل األحمر اإلماراتي.  •

زيارة المدارس والجامعات إىل معرض جيتكس.  •

.GEMS اليوم التوعوي لمؤسسة  •

معرض الشارقة الدولي للكتاب 2022.  •

الشراكة والتعاون األكاديمي والصناعي مع جامعة ولونجونج.  •

التوعية التربوية ألصحاب الهمم بالشراكة مع معهد اإلثراء السلوكي لألطفال من ذوي الهمم.   •

يوم الرموز اإلماراتي.  •

يوم التوعية بسرطان الثدي.  •

.CPaaS هاكاثون لتدريب الطالب وتقديم قدرات منصة  •

.Smile إضافة حملة خبز السبيل إىل تطبيق  •

قيمة المساهمة: 4.4 مليون درهم

الرياضة والشباب

لجنة دوري المحترفين.  •

اتحاد اإلمارات لكرة القدم.  •

بطولة الدوائر الحكومية لكرة القدم في عجمان.  •

مهرجان الشيخ منصور بن زايد آل نهيان لسباق الخيول.  •

فريق اإلمارات للدراجات موسم 2022.  •

قيمة المساهمة: 17 مليون درهم

 وبذلك، بلغت المساهمات المالية لمبادرات المسؤولية المجتمعية في العام 2022 ما قيمته
25.8 مليون درهم إماراتي.
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فــي ضــوء مســاعيها النتهــاج أفضــل وســائل االتصــال مــع مســاهميها والمجتمــع 
اإلســتثماري، قامــت المجموعــة بإنشــاء إدارة عالقــات المســتثمرين لتكــون بمثابــة البوابــة 
الرئيســية للتواصــل معهــم. تعمــل هــذه اإلدارة مــن خــالل منصــات مختلفــة مثــل الموقــع 
اإللكترونــي للشــركة، وتطبيــق عالقــات المســتثمرين والموقــع اإللكترونــي لســوق أبوظبــي 
لــألوراق الماليــة ) ADX (. وينشــر عــىل  هــذه المنصــات المعلومــات المتعلقة بالشــركة مثل 
إفصاحاتهــا الماليــة وأهــم األحــداث والتطــورات وتقاريــر مجلــس اإلدارة وتقاريــر الحوكمــة 
ــر االســتدامة وهيــكل المســاهمين. وبفضــل مــا تقــدم مــن تواصــل وافصاحــات،  وتقاري
تحافــظ الشــركة عــىل مواكبــة أفضــل الممارســات الدوليــة فــي هــذا المجــال وتتوافــق مــع 

أحــكام قواعــد الحوكمــة.

ــرة فــي  ــع بخب ــذي يتمت ــه رامــز الحســنية ال ــرأس قســم عالقــات المســتثمرين الســيد نزي ي
القطــاع المالــي والقطــاع الخــاص لمــا يربــو عــى أربعــة وعشــرين عاًمــا، قضــى منهــا إثنــي 
عشــر عامــًا فــي إدارة عالقــات المســتثمرين فــي &e. كمــا أن الســيد نزيــه حاصــل عــى درجــة 
ــز  ــة وهــو حائ ــات المتحــدة األمريكي ــة بابســون فــي الوالي الماجســتير فــي اإلدارة مــن كلي

.)CFA( عــىل شــهادة محلــل مالــي معتمــد

فيما يلي وسائل التواصل الخاصة بالمستثمرين:

إدارة عالقات المستثمرين:
المكتب الرئيسي، ص. ب. 3838 
ir@eand.com :البريد اإللكتروني

 https://eand.com :الموقع اإللكتروني

قسم شؤون المساهمين:
السيدة/ إنجي زكي

هاتــف رقــم: 26182661 971+ )تــم تفعيــل خاصيــة البريــد الصوتــي بعــد ســاعات العمــل 
الرســمية وخــالل العطــل الرســمية(

shares@eand.com :البريد اإللكتروني

عالقات المستثمرين



34

 تقرير الحوكمة لسنة 2022

لجنة االمتثال بأحكام التداول بأسهم الشركة

فــي مســعى مــن الشــركة لضمــان تنفيذ سياســة الشــركة لتــداول المطلعين، والتــي تنظم تــداول األشــخاص المطلعين 
واالمتثــال للقواعــد واللوائــح المعمــول بهــا فــي الدولــة، تعمــل &e عــىل إدارة ومتابعــة واإلشــراف عــىل تــداول وملكيــة 

المطلعيــن مــن خــالل لجنــة االمتثــال بأحــكام التــداول بأســهم الشــركة.

تضــع السياســة ارشــادات بشــأن التعامــل فــي األوراق الماليــة للشــركة لألشــخاص المطلعيــن عــىل معلومــات داخليــة (
أي المعلومــات الهامــة غيــر المتاحــة للعامــة والتــي لهــا تأثيــر عــىل ســعر الســهم وينســحب ذلــك عــىل جميــع الموظفيــن 
ــق وأقاربهــم. كمــا تحــدد السياســة  ــة التدقي ــس اإلدارة ولجن ــق عليهــم هــذه الصفــة وعــىل أعضــاء مجل ــن تنطب الذي
ــاء حيازتهــم لمعلومــات  المعمــول بهــا اجــراءات الشــركة فــي جميــع األمــور المهمــة المتعلقــة بتــداول المطلعيــن أثن

داخليــة. هــذا وتهــدف السياســة إىل الحفــاظ عــىل ســمعة ونزاهــة الشــركة وجميــع األشــخاص المرتبطيــن بهــا.

ــة  ــة متعلق ــات داخلي ــازة معلوم ــاء حي ــركة أثن ــة للش ــي األوراق المالي ــداول ف ــا الت ــول به ــة المعم ــر السياس ــا تحظ كم
بالشــركة أو الشــركات التابعــة لهــا أو الشــركات الشــقيقة أو الشــركات األخــرى التــي تربطهــا بهــا عالقــات تعاقديــة أو 

ــرام صفقــات. قــد تكــون منخرطــة فــي تفــاوض معهــا بشــأن اب

ــا لمعلومــات  ــاء حيازته ــة ألي شــركة أخــرى أثن ــداول فــي األوراق المالي ــن الت ــل، تحظــر السياســة عــىل المطلعي وبالمث
هامــة غيــر متاحــة للعامــة عــن تلــك الشــركة ويكــون قــد تــم الحصــول عليهــا فــي ســياق عمــل المطلــع أو المطلعــة مــع 
الشــركة. باإلضافــة إىل ذلــك، فــان السياســة المذكــورة تحظــر عــىل المطلعيــن تــداول هــذه المعلومــات مــع أي شــخص 
آخــر بمــا فــي ذلــك األقــارب واألصدقــاء. عــالوة عــىل ذلــك، يحظــر عــىل المطلعيــن وفــق السياســة المعمــول بهــا، التــداول 
فــي أســهم الشــركة خــالل فتــرات حظــر التــداول التــي تفرضهــا هيئــة األوراق الماليــة والســلع وســوق أبوظبــي لــألوراق 
ــندات  ــا س ــة به ــن” المدرج ــت دبل ــدا “يورونكس ــة أيرلن ــي بورص ــة ف ــن ذات الصل ــح والقواني ــة إىل اللوائ ــة باإلضاف المالي
&e وكذلــك عنــد حصــول أحــداث محــددة مثــل التفــاوض عــىل عمليــات اإلندمــاج أو اإلســتحواذ أو تحويــل الملكيــة أو 

التقاضــي أو القــرارات التنظيميــة أو غيرهــا مــن األحــداث الهامــة.

هــذا ويتعيــن عــىل جميــع المطلعيــن الحصــول عــىل موافقــة مســبقة مــن “لجنــة االمتثال بأحــكام التــداول“ قبــل التداول 
في أســهم أو ســندات الشــركة.

ويجــوز للمطلعيــن تــداول األوراق الماليــة للشــركة عندمــا تكــون نافــذة التــداول مفتوحــة بعــد الحصــول عــىل موافقــة 
خطيــة مــن “لجنــة االمتثــال بأحــكام التــداول“.

وعــىل هــذا الصعيــد، يــدرك أعضــاء المجلــس واإلدارة التنفيذيــة العليــا للشــركة التزاماتهــم المتعلقــة باإلفصــاح عــن 
تداولهــم فــي أســهم الشــركة، وهــم ملتزمــون تماًمــا بجميــع المتطلبــات التــي وضعــت مــن قبــل هيئــة األوراق الماليــة 

والســلع وســوق أبوظبــي لــألوراق الماليــة و”يورونكســت دبلــن”.

ــداول  ــزام بقواعــد الت ــة اإللت ــداول بأســهم الشــركة “ عــىل وضــع اإلجــراءات ومراقب ــال بأحــكام الت ــة االمتث تعمــل “لجن
ــل مجلــس إدارة الشــركة. وتتكــون  ــذ السياســة باشــراف عــام مــن قب ــداوالت وتنفي ــة الت ــن ومراقب ــل المطلعي مــن قب
ــي  ــق الداخل ــر والتدقي ــذي إلدارة المخاط ــس التنفي ــة والرئي ــة للمجموع ــؤون المالي ــذي للش ــس التنفي ــن الرئي ــة م اللجن
ــم  ــد كري ــيد/ محم ــة الس ــس اللجن ــر رئي ــتثمرين. ويق ــات المس ــس لعالق ــب الرئي ــركة ونائ ــام الش ــن ع ــة وأمي للمجموع

ــه. ــه والتأكــد مــن فعاليت ــة عمل ــه آللي ــة وعــن مراجعت بنيــس بمســؤوليته عــن نظــام اللجن

تلعــب اللجنــة دوًرا مهًمــا فــي اإلشــراف عــىل جميــع ممارســات المطلعيــن عــىل مســتوى الشــركة، وتتمثــل المســؤوليات 
الرئيســة للجنــة فــي مــا يلــي:

التطوير واإلشراف عىل جميع الممارسات المتصلة بتداول المطلعين عىل مستوى الشركة. أ . 

مراقبة مدى فعالية الضوابط والتقييمات بحيث يتم اعتماد أفضل ممارسات وسياسات تداول المطلعين. ب . 

إجراء مراجعات دورية لممارسات تداول المطلعين. ت . 

اعتماد إجراءات عالجية لمواجهة أوجه القصور غير المنظورة. ث . 

ضمــان اعــداد واإلحتفــاظ بســجل خــاص وشــامل للمطلعيــن يوفــر تفاصيلهــم وملكيتهــم وتداولهــم فــي   ج . 
األوراق المالية للشركة واإلفصاحات والموافقات ذات الصلة.

مراقبة التداول واإلشراف عليه. ح . 

التواصل مع هيئة األوراق المالية والسلع وسوق أبوظبي لألوراق المالية بشأن األمور ذات الصلة. خ . 

دعــم حمــالت التوعيــة لجميــع الموظفيــن والمديريــن التنفيذييــن وأعضــاء مجلــس اإلدارة بشــأن أهميــة التــداول   د . 
من قبل المطلعين واإلجراءات المتبعة وأفضل الممارسات.

ضمان االمتثال بالقواعد واللوائح المعمول بها. ذ . 

مراجعة حاالت انتهاك السياسة والتوصية باالجراءات التأديبية حيالها. ر . 

مراجعة السياسة بشكل دوري. ز . 

خــالل عــام 2022، قامــت اللجنــة بتطويــر منصــة للخدمــات الرقميــة وبنــاء قاعــدة بيانــات قويــة لتعامــالت المطلعيــن 
والتــي يجــري تحديثهــا باســتمرار .
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يحــق لجميــع مســاهمي الشــركة التصويــت عــىل قــرارات الجمعيــة العموميــة كافــة ســواًء 
كانــت قــرارات عاديــة أم خاصــة. هــذا وتوافــي الشــركة المســاهمين بآليــة التصويــت عــىل 
هــذه القــرارات فــي إعــالن الدعــوة. كمــا يفصــل القانــون والنظــام األساســي للشــركة بعــض 

القــرارات التــي تســتوجب موافقــة مــن المســاهم الخــاص عليهــا أيضــًا.

ويعــرف النظــام األساســي للشــركة القــرار الخــاص بأنــه القــرار الــذي يســتلزم موافقــة 
الجمعيــة العموميــة بأغلبيــة أصــوات ثالثــة أربــاع األســهم الممثلــة فــي اجتمــاع الجمعيــة 
العموميــة للشــركة وهــو ما يتماشــى مــع أحكام القوانيــن والتشــريعات ذات الصلة النافذة 
فــي الدولــة. هــذا وتصــدر القــرارات الخاصــة بشــأن أمــور معينــة وفقــًا لمــا هــو محــدد فــي 
النظــام األساســي للشــركة  والقوانيــن والتشــريعات النافــذة. وقــد عقــدت الشــركة اجتمــاع 

الجمعيــة العموميــة فــي 5 أبريــل 2022 وأصــدرت خاللــه القــرارات الخاصــة اآلتيــة:

وافقــت الجمعيــة العموميــة عــىل تخصيــص ميزانيــة ال تزيــد عــن 1% مــن متوســط   •
صافــي أربــاح الشــركة فــي الســنتين الماضيتيــن )2020-2021( لتقديــم مســاهمات 
ــد الجهــات التــي  طوعيــة ألغــراض خدمــة المجتمــع وفوضــت مجلــس اإلدارة بتحدي

ــغ لهــا. ســيتم تخصيــص وصــرف هــذه المبال

الموافقــة عــىل تعديــل بعــض أحــكام النظــام األساســي للشــركة بمــا يتماشــى مــع   •
المرسوم بقانون اتحادي رقم 32 لسنة 2021 في شأن الشركات التجارية.

القرارات الخاصة
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15
تــدرك “اتصــاالت مــن  &e” أهميــة االبتــكار لنمــو وتطــور جميــع الصناعــات والمؤسســات. 
ولــذا ، حرصــت “اتصــاالت مــن &e” عــىل تجســيد ثقافــة االبتــكار بغيــة الحفــاظ عــىل قدرتها 
ــدة تعمــل عــىل تحســين  ــات جدي ــات وتقني ــم منتجــات وعملي التنافســية مــن خــالل تقدي

الكفــاءات وزيــادة المرونــة وزيــادة اإليــرادات.

شــهد النظــام البيئــي لالتصــاالت بعــد كوفيــد تغيــرات كبيــرة ودائمــة ، حيــث تواصــل 
الشــركات والمســتهلكون عــىل حــد تولــي اختيــار التجــارب الرقميــة األولولويــة ممــا أفضــى 
اىل زيــادة الطلــب عــىل خدمــات النطاقــات العريضــة والهاتــف المتحــرك التــي تتســم 

بالموثوقيــة و الجــودة العاليــة واالبتــكار.

فــي عــام 2022 ، ظلــت “اتصــاالت مــن  &e” وفيــة لوعدهــا بمواصلــة االبتــكار حيــث قامــت 
بتســريع حملتهــا االبتكاريــة فــي جميــع أجــزاء عملياتهــا، وممــا ســاعدها فــي تحقيــق ذلــك 
أنهــا وضعــت نصــب عينيهــا أن االســتراتيجية االبتكاريــة ال تقــوم فقــط عــىل تبنــي التقنيــات، 
ولكــن أيًضــا عــىل تبنــي ثقافــة االبتــكار وتشــكيل مفاهيمهــا فــي المؤسســة ككل. وفــي 
قــادم األيــام، ســتواصل “اتصــاالت مــن &e” البحــث عــن طــرق أفضــل للتشــغيل والتواصــل 

وتقديــم مــردودات قيمــة لعمالئهــا ومســاهميها.

المبادرات اإلبتكارية
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االبتكارات الداخلية

االبتكار في العمليات والمعالجات

تواصــل “اتصــاالت مــن &e” اســتخدام التقنيــات المتقدمــة لتحســين عملياتهــا. وفــي عــام 2022 ، أصبــح الــذكاء   .1
:”e& ـ “اتصــاالت مــن الصناعــي وتطبيقــات األتمتــة المتقدمــة مركــزا رئيســيا لـــباكورة محــركات الــذكاء الصناعــي لــ

 )RPA( بنشــر تقنيــات أتمتــة العمليــات الروبوتيــة )e& Business( ”األعمــال e& قامــت “اتصــاالت مــن أ.    
عنهــا.   الخدمــة  وفصــل  العمــالء  حســابات  فحــص  فعاليــة  لتحســين   )AI( الصناعــي  الــذكاء  وعمليــات 

ــي  ــذكاء االصطناع ــتخدام ال ــال باس ــن االحتي ــف ع ــا للكش ــا نظام ــال” أيض ــن &e األعم ــاالت م ــت “اتص أطلق ب.    
لتحليــل المعلومــات التاريخيــة مثــل الديــون المعدومــة وأنمــاط تســديد المســتحقات ومدة اشــتراكات العمالء 
.)SIM( لتجنــب االحتيــال فــي الحــاالت المتعلقــة باالشــتراكات الجديــدة واســتبدال شــرائح الهاتــف المتحــرك

ــي  ــع ف ــن &e” بالتوس ــاالت م ــت “اتص ــالء، قام ــة العم ــتهلكين ورعاي ــات المس ــن مبيع ــال كل م ــي مج وف ج.    
اســتخدام  التطبيقــات اآلليــة التــي تعتمــد عــىل الــذكاء الصناعــي:

 RPA هنــاك أكثــر مــن 400 عمليــة تغطــي 120 حالــة اســتخدام تدار حاليــا بواســطة التقنيــات الروبوتية أ:  
والتــي تديــر المهــام اليدويــة المتكــررة ذات الحجــم الكبيــر فــي كل مــن خدمــة العمــالء والمبيعــات.

رفع مستوى المساعد االفتراضي المدعوم بالذكاء الصناعي في عمليات رعاية العمالء. ب:  

ــر خدمــة الـــ واتــس آب  ــا عب ــاة الواتــس آب “etisalat by e& WhatsApp” لخدمــة عمالئن إطــالق قن ج:   
بشــكل أســرع وأكثــر كفــاءة، مــع تحســينات ملحوظــة فــي معدالت إتمــام التفاعــل الشــامل وتقييمات 

رضــى العمــالء.

تمكين التعافي من الكوارث لزيادة تحسين فعالية منصة التشغيل الروبوتي للعمليات الخاصة بنا. د.  

ــول اىل  ــالزم للوص ــت ال ــل الوق ــأنه أن يقل ــن ش ــال م ــات األعم ــع منتج ــار تجمي ــد إلط ــام جدي ــع: نظ ــار التجمي إط  .2
.%90 إىل  بنســبة تصــل  المحوريــة  للخدمــات  الســوق إلطــالق حــزم 

إدخــال تقنيــة ســوهو لقطــاع المنــازل والمكاتــب الصغيــرة: قدمــت شــركة “اتصــاالت مــن &e” تقنيــة سوســو    .3
لقطــاع المنــازل والمكاتــب الصغيــرة )SOHO( الســتهداف العمــالء الصغــار جدا والشــركات الناشــئة ذات العروض 

المخصصــة.

عــىل مســتوى المجموعــة ، أطلقنــا مركــز  الصحــة والســالمة والبيئــة )HSE(  للتميــز وهــو  األول مــن نوعــه فــي المنطقــة، 
ــن  ــر تجــارب إخــالء تحاكــي الواقــع )VR( للموظفي ــق )AR( عب ــول الواقــع المعــزز فــي مكافحــة حري ــك لتقدســم حل وذل
والمقاوليــن ولرســم خرائــط للمبانــي اإللكترونيــة والمبانــي الشــاهقة للموظفيــن ألغــراض تدريــب الموظفيــن ومراقبــي 
الحرائــق. نواصــل توســيع اســتخدام التقنيــات الروبوتيــة RPA فــي المؤسســة ككل مــن أجل تحســين الكفــاءة، وفي هذا 
االطــار تــم تقديــم تقنيــة RPA هــذا العــام لفحــص صحــة أكثــر مــن 2000 حســاب مــن حســابات المرافــق واعتمادهــا. 
وخــالل وبــاء كوفيــد-19، قدمنــا مــع تطبيــق الحصــن عمليــات متكاملــة للتحقــق مــن فحوصــات PCR  والتحكــم فــي 
ــات  ــر التقنيــة الروبوتيــة RPA، ممــا أتــاح تكامــال مباشــرا سلســا ومكــن مــن الوصــول إىل بيان الوصــول اىل المنافــذ عب

الموظفيــن المتعلقــة بحالــة كوفيــد19- وجــدري القــردة فــي قواعــد البيانــات الحكوميــة.

وعــىل صعيــد إدارة أســطول المركبــات الخاصــة بمجموعــة&e، فقــد أدخلنــا عمليــة آليــة لحجــز المركبــات بتنفيــذ تقنيــة 
الوصــول إىل المركبــات مــن خــالل تركيــب انظمــة تقنيــة تحديــد الهويــة عبر تــرددات الراديو )RFID( ا في أســطول ســيارات 
 .e& الشــركة، ممــا يتيــح للموظفيــن الوصــول إىل المركبــات باســتخدام بطاقــة هويــة الموظــف الصــادرة مــن مجموعــة
أدت هــذه األتمتــة إىل االســتغناء عــن إصــدار المفاتيــح يدويــا وتحســين مســتوى الســالمة للمركبــات ذلــك أن النظــام 
 .e& الخــاص بالموظــف ويصــادق عــىل بيانــات فحــص هويــة المســتخدم المصــرح به فــي نظــام مجموعة RFID يقــرأ رقــم
وفضــال عــن ذلــك، يتيــح النظــام التفويــض المســبق برحــالت المركبــات عبــر عمليــة آليــة تتيــح للمســتخدمين التســجيل 

المســبق لرحلتهــم ممــا يوفــر إدارة أفضــل للمركبــات والرحــالت مــن قبــل مســتخدمي مركبــات الشــركة.

االبتكار عىل مستوى الشبكة
ريــادة الشــبكة العالميــة: االتصــاالت الثابتــة والمتنقلــة: حافظــت “اتصــاالت مــن &e” عــىل مكانــة اإلمــارات العربية    .1
المتحــدة بيــن أعــىل شــركتين عالميــا فــي تصنيــف ســرعة بيانــات اإلنترنــت Mobile Ookla( )Speed وعــززت مكانــة 
اإلمــارات العربيــة المتحــدة إىل المرتبــة 4 عــىل مســتوى العالــم إىل جانــب كونهــا األوىل في منطقة الشــرق األوســط 

وشــمال إفريقيــا ألول مــرة فــي مضمــار ســرعة النطاقــات العريضــة الثابتــة.

الخدمــات الصوتيــة عبــر تقنيــة الراديــو الجديــدة المتعــددة البائعيــن للجيــل الخامــس )VoNR): تــم إطــالق هــذه    .2
التكنولوجيــا متعــددة البائعيــن  لتعــزز تجربــة العمــالء مــن خــالل ضمــان مســتوى أفضل مــن االســتمرارية والجودة 

للخدمــات الصوتيــة.

ــر أول  ــاس بتوفي ــى ي ــة مرس ــع هيئ ــاون م ــن &e” وبالتع ــاالت م ــت “اتص ــة: قام ــاف الضوئي ــوت باأللي ــط اليخ رب   .3
مشــروع تجــاري يربــط اليخــوت باألليــاف الضوئيــة  كجــزء مــن متطلبــات حــدث الفورمــوال 1.

اســتيفاء تقنيــة التقســيم الموجــي المكثــف المتعــدد االرســال لوصــالت النقــل (DWDM): أدى اســتخدام هــذه    .4
ــر. ــد للعقــد والوصــالت بشــكل كبي ــل وقــت التزوي ــة اىل تقلي التقني

ابتكار القنوات
ــة تكامــل واعتمــاد بطاقــة UAE Pass: توفــر  منصــة UAE Pass  للعمــالء مــن المســتهلكين والشــركات  حمل  .1
مســتوى إضافــي مــن األمــان. عــالوة عــىل ذلــك ، يتيــح التكامــل الســلس لبطاقــة UAE Pass للعمــالء الوصــول 
بأمــان إىل القنــوات الرقميــة للخدمــة الذاتيــة ، والتــي تعــد أيضــا محــركا أساســيا فــي تعزيــز تجربــة العمــالء الذيــن 

ــد تســجيلهم. يســعون إىل تجدي

توســيع ميــزات وإمكانيــات تطبيــق “My etisalat”: حظــي تطبيــق “My etisalat” بطــرق دفــع جديــدة واضيــف   .2
اليــه قســم جديــد ذي مزايــا قابلــة للتحكــم هــو قســم “صفقــات مــن أجلــك”. باإلضافــة إىل ذلــك ، يمكــن لعمــالء 
“اتصــاالت مــن &e”  اآلن انجــاز مجموعــة أوســع مــن المهــام عبــر هواتفهــم الذكيــة. مــن الجديــر بالذكــر أن تطبيــق 

“My etisalat” وصــل إىل مســتويات قياســية مــن حيــث االنتشــار والرضــا.

التبنــي المتزايــد لقنــوات المبيعــات الرقميــة: مدفوعــا بحمــالت مختلفــة مثــل “اإلنترنــت أفضــل”، ازدادت معــدالت   .3
ــا. ــة بنحــو 4 أضعــاف تقريب ــوات المبيعــات الرقمي ــال عــىل اســتخدام قن النمــو الســنوية فــي االقب

ــارات  ــد مــن الخي ــد العمــالء بمزي توســيع قســم الصفقــات الشــخصية “قــدم عرضــك الخــاص” (MYOO): تزوي  .4
ــة لبرمجــة الصفقــات للدفــع اآلجــل لتحصيــل قيمتهــا فــي الوقــت الفعلــي واالســتمتاع بهــا عــىل الفــور.  والمرون

ــة. ــة التجرب ــة طيل ــا المتقدم ــزة آلي ــم االجه ــة تعل ــة خاصي ــذه التقني ــتخدم ه تس

اســتمرار طــرح متاجــر الجيــل التالــي: تــم ادخــال 75 متجــرًا مــن متاجــر الجيــل التالــي فــي جميــع أنحــاء اإلمــارات   .5
العربيــة المتحــدة بحلــول نهايــة عــام 2022. توفــر المتاجــر تجربــة بيــع بالتجزئــة جديــدة تمامــا مــع تركيــز قــوي عــىل 

الخدمــة الذاتيــة.

زيــادة اعتمــاد محطــات المســاعدة الذاتيــة (SAS): زاد اعتمــاد هــذه القنــوات بمقــدار 15 نقطــة مئويــة عىل أســاس   .6
ســنوي.

مكتــب المســاعدة الموحــد لألعمــال: تــم إطــالق مكتــب مســاعدة موحــد لعمــالء األعمــال ذوي الخدمــات   .7
ــي  ــي ورقــم مجان ــد اإللكترون ــث يقــدم الدعــم عــىل مــدار الســاعة مــن خــالل البري ــب ، حي المصممــة حســب الطل

مخصــص وفريــق متخصــص مــن مستشــاري الخدمــة.

 ”e& ــعمالء “اتصــاالت مــن مكتــب المســاعدة العالميــة لألعمــال: تــم إطــالق مكتــب مســاعدة دعــم شــامل لـ  .8
الدولييــن وهــو متــاح عــىل مــدار الســاعة.
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االبتكار في مضمار المنتجات
حافظــت “اتصــاالت مــن &e” عــىل التزامهــا بتقديــم أفضــل وأحــدث المنتجــات لعمالئهــا، حيــث بــادرت فــي عــام 2022 
بتكثيــف حملتهــا الرقميــة مــن خــالل توســيع طيــف خدماتهــا الرقميــة لتلبيــة احتياجــات نمــط الحيــاة الحديثــة لعمالئهــا.

اإلطــالق التجــاري لـــ GoChat Messenger، وهــو تطبيــق مكالمــات شــامل )الــكل في واحــد( بالصــوت والفيديو   .1
ــدة مــن  ــوع مــن االســتخدامات الفري ــة الوصــول إىل طيــف متن ــا، ويتيــح للمســتخدمين مرون ــره مجان ويتــم توفي
ــتخدم  ــون مس ــل إىل 2.5 ملي ــث وص ــرعة ، حي ــتخدام GoChat بس ــىل اس ــال ع ــع االقب ــد. ارتف ــق واح ــالل تطبي خ

ــة عــام 2022. مســجل بنهاي

تطبيــق ســمايلز: واصلت“اتصــاالت مــن &e” توســيع حضورهــا فــي ســوق االســتخدامات الرقميــة الجــذاب الــذي   .2
تبلــغ نســبة االشــغال فيــه 100%، وكان العــام الماضــي عامــا آخــر من االنجــازات لتطبيق ســمايلز بفضــل االعتبارات 

اآلتيــة:

التوســع الســريع فــي مجــال توصيــل الطعــام والــذي ســجل نمــوا ال يضاهــى منــذ إطــالق طلــب الطعــام عبــر  أ.  
ــت فــي عــام 2021. اإلنترن

التوســع فــي المســاحة التــي تشــغلها البقالــة عبــر اإلنترنــت مــن خــالل االســتحواذ عــىل elGrocer واحــداث  ب.  
ــة بقالــة كاملــة  ــر مفهــوم »متجــر داخــل المتجــر«، ممــا يتيــح تجرب التكامــل بينهــا وبيــن تطبيــق ســمايلز عب

ــدة. ــة المتح ــارات العربي ــي اإلم ــن ف ــع المقيمي ــة Smiles لجمي ــل عالم ــغيل تحم التش

وتبعــا لمــا تقــدم، تجــاوز عــدد المســتخدمين المســجلين فــي تطبيــق ســمايلز 3.3 مليــون مســتخدم بحلــول  ج.  
ــام 2022. ــة ع نهاي

الدخــول إىل مــا وراء الكــون بفضــل إطــالق “e& universe” » فــي جايتكــس جلوبــال 2022، حيــث تــم البــدء بـــ   .3
.GITEX و   Concert Arena و   Arena Zone و   Smart Home Zone

إطــالق منصــة »GoWell« للياقــة البدنيــة والتعافــي: تــم إطــالق المرحلــة األوىل مــن »اتصــاالت مــن &e« مــن   .4
برنامــج الصحــة اإللكترونــي مــع ميــزات رئيســية مثل«اعــرف حالتــك الصحيــة«و »حــدد أهدافــك« و »احصــل عــىل 

مكافــأة عــىل إنجازاتــك«.

إطــالق منصــة OTT للرياضــات اإللكترونيــة مــن Arena، وهــي منصــة تســتهدف المشــاركة المجتمعيــة،   .5
والمنافســة عــىل جميــع المســتويات، واســتهالك محتــوى األلعــاب ، وهــي متاحــة عبــر باقــات االشــتراك المجانيــة 
ــال. ــن االنتق ــر وزم ــدة التأخ ــل م ــىل تقلي ــدرة ع ــل الق ــا ، مث ــن المزاي ــعة م ــة واس ــز بمجموع ــي تتمي ــة الت والمدفوع

توفيــر تأميــن ميســر: بــات بمقــدور اتصــاالت مــن خــالل منصتهــا الجديــدة المبتكــرة للتأميــن والتــي تضــم العديــد   .6
ــة تأميــن متطــورة مــع إصــدار فــوري لعقــد التأميــن. المنصــة فــي  مــن منتجــات التأميــن الرقميــة، أن توفــر تجرب
وضــع توســيع مســتمر لمحفظتهــا مــن خــالل إضافــة طيــف جديــد مــن الخدمــات مثــل منتجــات التأميــن الصحــي 

والســيارات والســفر.

مســاحات المعيشــة الذكيــة: بــادرت “اتصــاالت مــن &e” اىل التعــاون مــع سامســونج و وأمازون في قطــاع تقنيات    .7
مســاحات المعيشــة الذكيــة األمــر الــذي أتــاح لـــ “اتصــاالت مــن &e” بــأن تصبــح المــوزع الرئيســي لمجموعــة كاملة 
مــن أجهــزة سامســونج الذكيــة ، وأن تقــدم الطيــف الكامــل مــن مجموعــة أجهــزة سامســونج وأن توفــر كذلــك 
الطيــف الكامــل لتقنيــة أمــازون eero 6 و eero Pro 6 Wi-Fi1، باإلضافــة إىل أجهــزة ايكــو المنزليــة الذكيــة ألول 
مــرة فــي اإلمــارات العربيــة المتحــدة. تتوفــر األطيــاف المختلفــة مــن تقنيــات وأجهــزة مســاحات المعيشــة الذكيــة 

فــي جميــع متاجــر البيــع بالتجزئــة واإللكترونيــة.

تقنيــة eLife Ultra: وهــي الجيــل التالــي مــن ملــف خدمــات “اتصــاالت مــن &e”  الشــتراكات اإلنترنــت المنزلــي،    .8
ــي  ــي. وف ــط الرقم ــت  وللتراب ــر االنترن ــل عب ــارات  للتواص ــة االم ــي دول ــر ف ــات األس ــة احتياج ــة لتلبي ــي مصمم وه
غضــون بضعــة أشــهر مــن إطالقهــا، أصبحــت »eLife Ultra« عالمتنــا البــارزة للخدمــات الثابتــة باســتقطابها لنحــو 

ــدة. ــة الجدي ــتراكات الثابت ــن االش 85% م

توســيع طيــف خطــط “New Freedom”: تقديــم خطــة بيانــات جديــدة ال تتوقــف إىل جانــب بيانــات محليــة غيــر   .9
ــة. محــدودة وخطــط مكالمــات مرن

الدخــول إىل المحتــوى لمشــتركي الدفــع اآلجــل: حزمة نمــط حياة جديدة توفــر للعمالء بيانــات مخصصة للمحتوى    .10
المفضــل لديهــم عبــر أربــع فئــات: الموســيقى واأللعــاب والفيديو واالتصــال )لوســائل التواصــل االجتماعي(.

واصــل إماراتــي: وهــو تطبيــق يمكــن عمالءنــا اإلماراتييــن مــن إنشــاء خطــط شــخصية رقميــًا مــع اتصــال حصــري    .11
ومزايــا رقميــة.

ــر مــن حلــول لنطاقــات  بزنــس أون: وهــو أول حــل  لخدمــة “وصل-و-شــغل” طرحتــه “اتصــاالت مــن &e” ويعتب   .12
ــا. ــة بن ــبكة 5G الخاص ــن ش ــتفادة م ــد االس ــأنه أن يزي ــن ش ــال وم ــالء األعم ــة لعم ــة التكلف ــة االقتصادي العريض

بيزنــس بــرو: هــو الجيــل التالــي مــن حلــول اإلنترنــت الشــاملة التــي أطلقتهــا “اتصــاالت مــن &e” لمســاعدة    .13
الشــركات الصغيــرة والمتوســطة فــي جهــود الرقمنــة، كمــا توفــر بيزنيــس بــرو  اتصــااًل ذكيــًا وآمنــًا عالــي الســرعة 

ــة. ــبكة المتقدم ــان الش ــات أم ــوت وخدم ــورة والص ــاالت بالص ــع اتص م

ــر أول شــبكة 5G خاصــة فــي اإلمــارات العربيــة  شــبكات 5G الخاصــة: قامــت شــركة “اتصــاالت مــن &e” بتوفي   .14
ــيين. ــن الرئيس ــا التجاريي ــد عمالئه ــام 2022 ألح ــي ع ــدة ف المتح

المنتجــات والخدمــات الرقميــة للشــركات الصغيــرة والمتوســطة: قامــت شــركة “اتصــاالت مــن &e” بتوســيع    .15
ــك: ــي ذل ــا ف ــام 2022 ، بم ــي ع ــطة ف ــرة والمتوس ــركات الصغي ــاع الش ــدة لقط ــروض الجدي ــن الع ــد م ــالق العدي واط

الخدمــات الرقميــة للشــركات الصغيــرة والمتوســطة: بمــا فــي ذلــك إيــداع ضريبــة القيمــة المضافــة  أ.  
الرقمــي. واألمــن  الرقميــة  والالفتــات 

الحضــور المكتبــي: تقديــم خدمــة صوتيــة تســتند إىل “االتصــال الموحــد كخدمــة )UCaaS(” للشــركات  ب.  
الصغيــرة والمتوســطة، لتحــل محــل الخدمــة الصوتيــة القديمــة. تأتــي هــذه الخدمــة كحزمــة مكونــة اســم 

.eStore ــي ــزن االلكترون ــزات المخ ــال ومي المج

ــر مــن 30 مــن بائعــي  ــت أكث ــا “البرمجيات-كخدمــة” )SaaS( ؛ وقــد ادخل ســوق SaaS: توســيع طيــف مزاي ج.  
ــع  ــام الدف ــحابي بنظ ــتراك الس ــًا لالش ــن 159 عرض ــر م ــت أكث ــة، وقدم ــي الخدم ــن )ISVs( ف ــج الفرديي البرام

ــوري. الف

التســويق الرقمــي: خدمــة مــدارة تقــدم إلدارة حمــالت العمــالء عــىل وســائل التواصــل االجتماعــي عبــر  د.  
الرئيســية. االجتماعــي  التواصــل  منصــات 

 Video Surveillance-as-s-Service المراقبــة بالفيديــو 2: تــم توســيع عرض منتــج المراقبة بالفيديــو  كخدمــة  ه.  
)VSaaS( بطرازات جديدة من الكاميرات عالية المواصفات مع ميزات األمان والكشف الذكي المتقدمة.

قمنــا فــي “&e المؤسســات )e& enterprise(” بتوســيع محفظتنــا عيــر تعزيزهــا بطيــف مــن حلــول األعمــال المتقدمــة 
 NICE مــن نوعــه بالشــراكة مــع شــركة »)CCaaS( المتطــورة. وفــي عــام 2022 ، أطلقنــا أفضــل »مركز-اتصــال- كخدمــة
)الرائــدة عالمًيــا فــي مجــال الــذكاء االصطناعــي CCaaS( لمســاعدة عمــالء “&e المؤسســات”  عــىل التعامل مــع تحديات 
 ”Engage X“ تكنولوجيــا مراكــز االتصــال الخاصــة بهــم وتحســين تجربــة العمــالء. باإلضافــة إىل ذلــك ، أطلقنــا وحــدة
ضمــن “&e المؤسســات” والتــي توفــر منصــة اتصــال كخدمــة )CPaaS( لتصميــم رحلــة مــن التجــارب حســب احتياجــات  

المســتخدم النهائــي بمــا يوفــر لــه اتصــاالت سلســة ومتعــددة القنــوات.

وخــالل العــام نفســه، دخلنــا فــي تحالــف اســتراتيجي مــع شــركة DataRobot لعمــل إطالق حصــري ألول عــرض »للذكاء-
الصناعي-كخدمــة )AIaaS(« فــي منطقــة الشــرق األوســط وشــمال إفريقيــا، ويتســم هــذا العــرض بأنــه ســحابي  وشــامل 
لبنــاء وتدريــب وتشــغيل وإدارة حلــول الــذكاء الصناعــي واكتســاب اآلالت للخبــرة والتعلــم وتوســيع دورة حيــاة الــذكاء 
ــة بترتيبــات الــذكاء الصناعــي الداخليــة. تمّكــن هــذه الخدمــة المؤسســات  الصناعــي بجــزء بســيط مــن التكلفــة مقارن
الحكوميــة والخاصــة مــن تنفيــذ حلــول الــذكاء الصناعــي التــي تعتمــد عــىل حالــة االســتخدام وإنشــاء قيمــة تجاريــة بأقــل 

قــدر مــن اإلســتثمار فــي خبــرات الــذكاء االصطناعــي.
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قامــت شــركة Help AG، وهــي ذراع األمــن الســيبراني لدينــا والمدعومــة مــن “&e المؤسســات”، بإطــالق خدمــة 
الحمايــة مــن المخاطــر الرقميــة )DRP( التــي يتــم توفيرهــا عبــر الخدمــات الســحابية بالكامــل ممــا يتيــح التتبــع الشــامل 
للمخاطــر، ودمــج طريقــة الويــب العميقــة وغيــر المكشــوفة مــع معالجــة رائــدة فــي الســوق تقلــل مــن المخاطــر الرقميــة 
ــالوة  ــة. ع ــدات الخارجي ــن التهدي ــة م ــه والحماي ــوب في ــر المرغ ــاف غي ــر االنكش ــد مخاط ــق تحدي ــن طري ــات ع للمؤسس
عــىل ذلــك، أطلقــت Help AG مؤخــرًا تقنيــة Cloud للحمايــة الســحابية SOC لتحديــث العمليــات األمنيــة للبنــى التحتيــة 
للمؤسســات الكبيــرة فــي المنطقــة مــن خــالل الحلــول القائمــة عــىل التحليــالت والكشــف عــن التهديــدات غيــر المعروفة 
وتوفيــر قــدرة فائقــة عــىل اكتشــاف البيانــات الشــاذة عــن النســق، وتصنيــف مخاطــر المســتخدمين والكيانــات للدفــاع 

فــي النهايــة عــن الهجمــات عــىل أصــول المؤسســات.

قمنــا فــي “e& money” برقمنــة رحلــة إدخــال تطبيقنــا مــن خــالل تجربــة رقميــة بنســبة 100%. بــات بمقــدور العمــالء 
التســجيل فــي تطبيــق “e& money” بســرعة كبيــرة، حيــث أن تطبيــق “تعــرف عــىل عميلك )KYC(” وســرعة جمــع البيانات 
والبنيــة التحتيــة الخــالء الطــرف وإبــراء الذمــة تتيــح للعمــالء إكمــال جميــع احتياجــات KYC دون الحاجــة إىل زيــارة متجــر 
فعلــي. كمــا قمنــا بإثــراء نظــام الدفــع لدينــا مــن خــالل إضافــة قســائم شــراء الهدايــا بمــا فــي ذلــك 30 قســيمة ألعــاب 
مختلفــة بأســعار تنافســية، وكذلــك إضافــة مؤسســات جديــدة يتــم تســديد فواتيرهــا مــن خــالل التطبيــق )مثــل هيئــة 
كهربــاء وميــاه دبــي وشــركة أبوظبــي للتوزيــع وشــركة العيــن للتوزيــع( ، عــالوة عــىل تمكيــن العمــالء مــن إضافــة األمــوال 
ــة المفتوحــة، والتــي يتــم قبولهــا عــىل نطــاق واســع وتنمــو  باســتخدام بطاقــة الخصــم المباشــر والخدمــات المصرفي

بمعــدل هائــل شــهريًا.

 ،metaverse عــىل FIFA لبــث كأس العالــم ifland ومــع beIN sports عقدنــا شــراكة مــع ،”evision“ فــي رؤيــة اإلمــارات
ــا أدى  ــزة. كم ــات المتمي ــار الرياض ــي مضم ــرة ف ــة غام ــب تجرب ــذي يجل ــوق ال ــي الس ــه ف ــن نوع ــق األول م ــو التطبي وه
االســتحواذ عــىل Stazplay مــن قبــل رؤيــة اإلمــارات إىل تعزيــز أوجــه التــآزر فــي المحتــوى والتكنولوجيــا وإطــالق حلــول 
النظــام األساســي ذات العالمــات البيضــاء بقــدرات متقدمــة مــن خــالل إطــالق تطبيقــات جديــدة مثــل Shoq فــي 

ــعودية.  ــي الس ــالق MobilyTV ف ــادة إط ــر ، وإع ــي مص ــتان، و Twist TV ف باكس

كمــا أصبحــت emasala Simply South التــي تــم إطالقهــا حديثــًا مــن قبــل رؤية اإلمــارات ضمن أكثر 5 قنوات مشــاهدة 
مــن قبــل عمــالء “اتصــاالت مــن &e” فــي دولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة، والتــي تبــث أفــالم مــن جنــوب آســيا مباشــرة 
بعــد طرحهــا فــي دور العــرض )الســينما(. وعــالوة عــىل ذلــك، اســتحوذت Starzplay ، بدعــم مــن رؤيــة اإلمــارات وتطبيــق 
إدارة البيانــات “ADM” ، عــىل الحقــوق الحصريــة للسلســلة األوىل مــن بطولــة كــرة القــدم اإليطاليــة )Series A( وأطلقــت 
قنــوات “Starzplay Sports” عبــر منطقــة الشــرق األوســط وشــمال إفريقيــا لتدخــل فــي مضمــار االســتحواذ المباشــر 
ــة اإلمــارات “evision” عــىل كأس آســيا  ــر المشــهد اإلعالمــي فــي المنطقــة. كمــا اســتحوذت رؤي عــىل الرياضــة وتغيي
وكأس العالــم للكريكيــت لتعزيــز مكانتهــا لتصبــح “موطــن الكريكيــت” الحصــري فــي منطقــة الشــرق األوســط وشــمال 
إفريقيــا مــن خــالل قنــوات Cric Life المخصصــة التــي تســتضيف أكثــر مــن 50 مجلســًا للكريكيــت. كمــا وســعت رؤيــة 

اإلمــارات حقــوق Starzplay فــي منطقــة الشــرق األوســط وشــمال إفريقيــا.

اإلبتكارات الخارجية
تواصــل “اتصــاالت مــن &e” االضطــالع بدورهــا الرامــي اىل التمكيــن مــن االبتــكار فــي اإلمــارات العربيــة المتحــدة، ولهــذا 
ــاول  ــا واالبتــكار فــي متن ــدة لجعــل التكنولوجي دخلــت فــي عــام 2022 فــي  شــراكة مــع مؤسســات عامــة وخاصــة رائ

شــريحة أوســع وتشــمل هــذه الشــراكات مــا يلــي:

برنامــج الشــركات الناشــئة اإلماراتيــة: برنامــج تــم إطالقــه بالتعــاون مــع وزارة االقتصــاد احتفــااًل باليــوم الوطنــي الـــ 51    .1
لدولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة ، ويقــدم مزايــا حصريــة للشــركات اإلماراتيــة الناشــئة عــىل حــزم اإلنترنــت وخطــط 

الهاتــف المحمــول ومايكروســوفت 365 وغيــر ذلــك الكثيــر.

 ، ”e& ــن ــاالت م ــن “اتص ــة م ــاهمة قوي ــة: بمس ــا المتقدم ــة والتكنولوجي ــع وزارة الصناع ــتراتيجية م ــراكات اس ش   .2
تهــدف الشــراكة إىل دعــم وتمكيــن الشــركات المصنعــة فــي اإلمــارات مــن رقمنــة ونشــر النســخة الرابعــة  للتطبيقات 

الصناعيــة المتقدمــة.

التعــاون مــع مكتــب الــذكاء الصناعــي: تعاونــت “اتصــاالت مــن &e” مــع مكتــب الــذكاء الصناعــي لدعــم المبرمجيــن    .3
فــي دولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة طيلــة رحلــة التحــوالت الرقميــة الشــركات الناشــئة.

ــالل  ــن خ ــع م ــي المجتم ــة ف ــتخدامات الرقمي ــىل اإلس ــال ع ــريع اإلقب ــكار وتس ــة االبت ــات” تنمي ــل “&e المؤسس تواص
 FutureNow( Open « التعــاون والشــراكات المثمــرة عبــر برنامجهــا »االبتــكارات المفتوحــة عبــر منصــة المســتقبل اآلن

.)Innovation Program

ــا لالستكشــاف والتعــاون مــع األعمــال التــي فــي طــور التوســع  ــا 35 تحدًي ــة تطبيــق FutureNowCalls، أطلقن وبرعاي
ــة باإلضافــة إىل إتمــام شــراكات رئيســية مــع شــركة Dubai Future Accelerator وشــركة   ــواًل صناعي والتــي توفــر حل
Fintech Hive وشــركة HUB 71 وشركـــــــــة Plug&Play وقــد قمنــا أيًضا بتوســيع نطاق تطبيــق FutureNowCalls من 
خــالل تعاوننــا مــع  شــركة HUB71 إلطــالق أول مركــز للــذكاء الصناعــي المتميــز )AI CoE( فــي أبــو ظبــي، والــذي ســيوفر 
ــرات،  ــوارد والخب ــر الم ــالل توفي ــن خ ــي. وم ــن أبوظب ــا م ــيع نطاقه ــا وتوس ــم بناؤه ــي يت ــذكاء الصناع ــول ال ــة لحل منص
ســيغير المركــز مســتقبل الــذكاء الصناعــي، ويدعــم نظامــا إيكولوجيــًا مبتكــرًا ومزدهــرًا، ويعــزز المواهــب المحليــة، ويعــزز 

النمــو االجتماعــي واالقتصــادي للبــالد.

ــا 10 ورش عمــل للمطوريــن ورواد األعمــال واثنيــن مــن Hackathons بالتعــاون مــع جامعــة  وفــي عــام 2022 ، أطلقن
Wollongong وجامعــة Manipal. الهــدف مــن ورش العمــل هــذه هــو دعــم مجتمــع المبرمجيــن والمطوريــن فــي 
الجامعــات، بينمــا نقــوم بتعزيــز وتشــجيع اســتخدام القــدرات اإللكترونيــة من خــالل منصــة Engage X الخاصة بنا. ســيتم 
 ”SmartHub“ تمديــد المزيــد مــن الكابــالت تحــت البحــر فــي كلبــاء فــي المســتقبل لتشــكيل محطــة ربــط واتصــال ذكيــة
ــة   ــز مكان ــىل تعزي ــرة ع ــة  الفجي ــع محط ــب م ــًا إىل جن ــل جنب ــة ولتعم ــر للمنطق ــال آخ ــز اتص ــح مرك ــىل أن تصب ــادرة ع ق

“مجموعــة &e”  كمركــز اتصــال رقمــي رائــد فــي المنطقــة.

 )API( ــات ــة التطبيق ــي  لبرمج ــط البين ــدات الرب ــر وح ــة عب ــوالت الرقمي ــم التح ــىل دع ــة )Smart CPaaS(  ع ــل منص تعم
حيــث تضطلــع بدعــم كافــة التفاعــالت بيــن النظــام والمســتخدم  عــىل مســتوى الناقــل مــن خــالل الرســائل القصيــرة 
والصــوت ومكالمــات الفيديــو. تتيــح المنصــة لعمــالء األعمــال الدمــج الكامــل لوظائــف المنصــة  للمشــاركة والتفاعــل 
مــع قاعــدة عمالئهــم مــع الحفــاظ عــىل التحكــم الكامــل وبصــورة أفضــل. تــم تصميــم كمــا أن الخدمــات المقدمــة مــن 
هــذه المنصــة والتــي يتــم توفيرهــا  مــن خــالل الشــراكة قــد صممــت عــىل نحــو يدعــم األحجــام الكبيــرة مــن المعالجــات 

لــكل مــن المشــغلين والمؤسســات.

ابتكارات أخرى
ــا أكثــر  ــا لتسســير دفــة العمــل نحــو التعــاون باإلضافــة إىل توفيــر زواي ــا تصميــم مســاحة العمــل فــي مكتبن لقــد أعدن

ــز. هــدوءًا إلجــراء األنشــطة التــي تتطلــب اإلهتمــام والتركي

أتمتــة شــطب المخــزون - قامــت فــرق إدارة المســتودعات والمــواد بأتمتــة عمليــة شــطب األصــول الثابتــة مــن البدايــة 
ــات  ــة الشــطب وإعــادة تصميمهــا، يمكــن إجــراء عملي ــة عملي ــة مــن خــالل تطبيــق أوراكل. ومــن خــالل أتمت إىل النهاي

التصفيــة / بيــع الخــردة بشــكل أســرع كثيــرًا، ممــا يتيــح الحصــول عــىل ســعر أفضــل أثنــاء بيــع المخــزون.

هــذا وقــد أطلقنــا “e& capital” لإســتثمارات الرأســمالية لتكــون بمثابــة ذراع اإلســتثمار التكنولوجــي لمجموعــة 
&e ولتضطلــع بدعــم التحــول والتوســع خــارج نطــاق النشــاط األساســي للمجموعــة ولتكــون فــي جانــب التناغــم مــع 
االتجاهــات العالميــة المســتجدة وتســتثمر فــي الشــركات الناشــئة فــي مجــال تكنولوجيــا اإلبتــكار وتوفــر لهــا الدعــم، 

ــك أن هــذا يحمــل بشــائر القــدرة عــىل تشــكيل اإلقتصــاد الرقمــي للمســتقبل. ذل



 تقرير الحوكمة لسنة 2022

40

16
ــركةوأداءه  ــهم الش ــة س ــة بملكي ــات المتصل ــر المعلوم ــن التقري ــم م ــذا القس ــاول ه يتن

ــام 2022 . ــالل الع خ

المعلومات العامة

سعر سهم &e في عام 2022   1.16

ُيظهر الجدول أدناه بيانًا بسعر سهم الشركة خالل العام 2022 :

اإلغالق األدنى األعىلاإلفتتاحالتاريخ 

2022-133.033.232.733.1

2022-233.035.033.035.0

2022-336.037.035.937.0

2022-435.035.834.835.0

2022-530.030.329.730.3

2022-627.127.426.026.1

2022-727.527.927.227.9

2022-825.926.125.725.7

2022-923.423.823.023.4

2022-1025.425.825.025.8

2022-1124.525.824.125.8

2022-1223.423.422.822.9

مالحظة: أسعار األسهم الواردة في الجدول وفقًا آلخر يوم في الشهر.
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توزيع ملكية المساهمين    4.16

يظهر الجدول أدناه نسبة تملك مختلف فئات المساهمين في الشركة في نهاية العام 2022 :

حجم ملكية األسهم    5.16

يظهر الجدول أدناه نسبة المساهمة في الشركة بالمقارنة مع رأسمالها في عام 2022:

المساهم
نسبة األسهم المملوكة

المجموعحكومةشركاتأفراد

91.4%61.5%4.3%25.6%إماراتي

0.2%0.00%0.2%0.02% خليجي

0.03%0.00%0.00%0.03%عربي

8.3%0.00%8.3%0.01%أجنبي

100.0%61.5%12.9%25.7%المجموع

عدد األسهم المملوكةعدد المساهمينالبيان
نسبة األسهم المملوكة

من رأس المال

1.1%10,55392,324,670أقل من 50,000

من 50,000 ألقل من 
500,0002,681433,305,318%5.0

من 500,000 ألقل من 
5,000,0007571,108,240,925%12.7

81.2%5,000,0001137,062,883,087 فأكثر

100.0%14,1048,696,754,000المجموع

المساهمون الذين يملكون 5% فأكثر من أسهم الشركة    2.16

ُيظهر الجدول أدناه بيانات مساهمي الشركة ممن تبلغ ملكيتهم 5% فأكثر من أسهم الشركة خالل العام 2022 :

أداء سهم اتصاالت    3.16

االتصــاالت قطــاع  ومؤشــر  العــام  الســوق  مؤشــر  مــع  بالمقارنــة  الشــركة  ســهم  أداء  أدنــاه  الرســومات   تظهــر 
خالل العام 2022 :

نسبة الملكيةعدد األسهمالمساهم

60%5,218,052,400جهاز اإلمارات لإلستثمار
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األحداث الهامة

واصلــت مجموعــة &e تحقيــق مســتويات غيــر مســبوقة مــن التقــّدم، فــي عــاٍم اســتثنائّي 
ــز بقــوة األداء واإلنجــازات البــارزة. وكشــفت خاللــه المجموعــة عــن هويتهــا وعالمتهــا  تمّي
ــي وتكثيــف االســتثمار فــي  ــز حضورهــا الدول ــدة، ومضــت ُقدمــًا فــي تعزي ــة الجدي التجاري
ــة  ــا وإضاف ــدات أعماله ــع وح ــي جمي ــتراتيجي ف ــدم اس ــق تق ــب تحقي ــتقبل، إىل جان المس

قيمــة مســتدامة لجميــع أصحــاب المصلحــة.
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شهر سبتمبرشهر مايو

شهر فبراير

شهر يونيو

شهر يوليو
شهر ديسمبر

شهر يناير

االستثمار في فودافون
ــة  ــهم مجموع ــن أس ــة 9.8% م ــىل حص ــة &e ع ــتحوذت  مجموع اس
ــا  ــز حضوره ــا لتعزي ــق تطلعاته ــار تحقي ــي إط ــة، ف ــون العالمي فوداف

ــي. الدول

ــبة  ــي نس ــة ف ــا العالمي ــظ بريادته ــدة تحتف ــة المتح ــارات العربي اإلم
ــازل ــة بالمن ــاف الضوئي ــبكة األلي ــط ش رب

بفضــل اســتثمار مجموعــة &e المســتمر فــي تطويــر البنيــة التحتيــة 
لشــبكة األليــاف الضوئيــة واإلتصــاالت، تبــوأت دولــة اإلمــارات المركــز 
 ،)FTTH( األول ألعــىل معــدالت ربــط شــبكة األليــاف الضوئيــة بالمنــازل

لتواصــل بذلــك ريادتهــا العالميــة منــذ عــام 2016 فــي هــذا المجــال.

الكبــرى لســباق الســيارات  شــراكة مــع جائــزة االتحــاد للطيــران 
أبوظبــي فــي   1 للفورمــوال  بريكــس«  »جرانــد 

أعلنــت مجموعــة &e عــن شــراكة اســتراتيجية متعــددة الســنوات 
ــك شــريكًا  ــح بذل ــي إلدارة رياضــة الســيارات، لتصب مــع شــركة أبوظب
مؤسســًا لســباق جائــزة اإلتحــاد للطيــران الكبــرى للفورمــوال 1 فــي 
ــرق  ــة الش ــي منطق ــر ف ــي األكب ــدث الرياض ــد الح ــذي يع ــي، وال أبوظب
الرقميــة  والخبــرات  الترفيهيــة  التجــارب  أفضــل  ويجلــب  األوســط 

للمواطنيــن والمقيميــن وخاصــة محبــي رياضــات الســيارات.

»e&« كشف النقاب عن الهوية/العالمة التجارية الجديدة
تظهــر الهوية/العالمــة التجاريــة الجديــدة عــزم المجموعة عــىل اإللتزام 
بالتحــّول إىل كيــان عالمــي ضخــم للتكنولوجيــا واإلســتثمار األمــر الذي 

ســيعمل عــىل تســريع رحلــة التحــّول الرقمــي وتمكيــن المجتمعات.

Wio إطالق البنك الرقمي
دخلــت &e فــي شــراكة مــع شــركة »ADQ« القابضــة وشــركة »ألفــا 
األول إلطــالق منصــة مصرفيــة  أبوظبــي  وبنــك  القابضــة«  ظبــي 

.Wio رقميــة جديــدة تحمــل اســم

ــاالت  ــال االتص ــي مج ــة ف ــة تجاري ــوى عالم ــاالت« كأق ــج »اتص تتوي
فــي العالــم

أصبحــت »اتصــاالت« أّول عالمــة تجاريــة في منطقة الشــرق األوســط 
وأفريقيــا تحظــى بهــذا التكريــم العالمــي مــن قبــل »برانــد فاينانــس« 
فــي منافســة مــع العالمــات التجاريــة الـــ500 األعــىل قيمــًة فــي 
ــا  ــاوز قيمته ــي تتج ــة الت ــا التجاري ــة عالمته ــل محفظ ــم. وبفض العال
12.5 مليــار دوالر فــي مجــال االتصــاالت، حافظــت الشــركة عــىل لقــب 
العالمــة التجاريــة األعــىل قيمــة فــي قطــاع االتصــاالت عــىل مســتوى 
منطقــة الشــرق األوســط وأفريقيــا وأقــوى عالمــة تجاريــة فــي جميــع 

القطاعــات.

االستحواذ عىل »إل جروسر«
أتّمــت &e عمليــة اإلســتحواذ عــىل شــركة »إل جروســر« ممــا عــزز 
أال وهــو تطبيــق »بســمات«  للتســّوق  المتميــزة  مكانــة منصتهــا 

.)Smiles(
تأسيس »خزنة«

اســتكملت مجموعــة &e وشــركة »جــي 42« عمليــة دمــج مراكــز 
البيانــات الخاصــة بهــا فــي دولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة، ممــا 
أســفر عــن تأســيس أكبــر مــزّود لمراكــز البيانــات فــي الشــرق األوســط 
مــن خــالل مشــروع مشــترك جديــد يحمــل العالمــة التجاريــة »خزنــة«.

«GoChat Messenger» إطالق تطبيق
أطلقــت »اتصــاالت مــن &e« تطبيــق GoChat Messenger فــي 
دولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة، وهــو تطبيــق مجانــي متكامــل 

والمرئيــة. الصوتيــة  للمكالمــات 

شهر أكتوبر

االستحواذ عىل ستارز بالي أرابيا
اســتكملت شــركة رؤيــة اإلمــارات )E-Vision( وشــركة )ADQ( القابضة 
)وهــي شــركة اســتثمارية قابضــة مقرهــا أبوظبــي(، بنجــاح اإلســتحواذ 
عــىل نســبة 57% مــن »ســتارز بــالي أرابيــا«، وهــي منصــة رائــدة فــي 
ــزّود  ــب وم ــد الطل ــو عن ــاهدة الفيدي ــتراكات مش ــات اش ــم خدم تقدي

لخدمــات بــث الفيديــو فــي الشــرق األوســط وشــمال أفريقيــا.

االستحواذ عىل »سمارت وورلد«
أعلنــت »&e المؤسســات« )e& enterprise( عــن اســتحواذها الناجــح 
بنســبة 100% عــىل شــركة »ســمارت ورلــد«، إحــدى الشــركات الرائــدة 
فــي توفيــر الحلــول التكنولوجيــة وتكامــل األنظمــة في دولــة اإلمارات 
مظلــة تحــت  ورلــد«  »ســمارت  وســتعمل  المتحــدة،  العربيــة 
e& enterprise IOT“ المؤسســات« بعالمــة تجاريــة جديدة هــي e&«

.”and AI

الرأســمالية  اســتثماراتها  صنــدوق  عــن  اإلســتثمار)   e&) إعــالن 
الصفقــات وأحــدث 

الصفقــات  أحــدث  عــن  النقــاب  االســتثمار«   e&« كشــفت شــركة
والــرؤى حــول الخطــط الموضوعــة مــن قبــل مجموعــة &e للمضــي 
لترســيخ  المنشــودة،  وطموحاتهــا  أهدافهــا  تحقيــق  نحــو  قدمــًا 
مكانتهــا المرموقــة كتجّمــع عالمــي للتكنولوجيــا واالســتثمار، وذلــك 
مــن خــالل صنــدوق اســتثماراتها الرأســمالية الــذي تبلــغ قيمتــه 250

مليــون دوالر أمريكــي.

«e& money» إىل «eWallet» تغيير الهوية/العالمة التجارية
e& money هــو تطبيــق مالــي فائــق التميــز يوفــر منصــة تكنولوجيــة 
مبتكــرة ومتكاملــة تلبــي اإلحتياجــات الماليــة لجميــع األفــراد ســواء 
ــن  ــًا والمعتمدي ــن مصرفي ــة أو المعالي مــن ذوي الحســابات المصرفي
عــىل طــرق ســداد بديلــة، باإلضافــة إىل أصحــاب المتاجــر والمشــاريع.

شهر نوفمبر

ــىل  ــة األع ــة اإلماراتي ــة التجاري ــب »العالم ــوز بلق ــة &e تف مجموع
ــام 2022 ــة للع قيم

حصلــت مجموعــة &e )المعروفــة ســابقًا باســم اتصــاالت( عــىل 
ــة عــن  ــة األعــىل قيمــة فــي الدول ــة اإلماراتي لقــب العالمــة التجاري
هــذا العــام وفــق تصنيــف الوكالــة الرائــدة عالميــًا فــي بيانــات 
القائمــة فــي  e& التســويق والتحليــالت حيــث تصــدرت مجموعــة

ــارات. ــة اإلم ــي دول ــات ف ــع الفئ جمي

GoWell إطالق منصة مكافآت اللياقة والصحة البدنية
الصحــة  مجــال  فــي  خطواتهــا  أوىل  عــن  e& مجموعــة  أعلنــت 
الرقميــة للمســتهلكين عبــر إطــالق منصــة اللياقة والصحــة البدنية 
GoWell المخّصصــة لتمكيــن المشــتركين مــن تحقيــق أهدافهــم 
فــي الحيــاة الصحيــة واللياقــة مــن خــالل تحفيزهــم بمجموعــة مــن 

المكافــآت حوافــز اإلســترداد النقــدي.

ــر  ــي مؤتم ــاركة ف ــالل المش ــي خ ــاد المناخ ــق الحي ــزام بتحقي االلت
المنــاخ »كــوب 27«

بالعمــل ضمــن إطــار الحيــاد المناخــي بحلــول  e& التزمــت مجموعــة
عــام 2030 خــالل مشــاركتها فــي مؤتمر المناخ »كــوب 27«، لتصبح 
أول شــركة مــن القطــاع الخــاص فــي دولــة اإلمــارات تنضــم إىل 
ــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة  مشــروع الُمســّرعات المســتقلة لدول
للتغيــر المناخــي، مــن أجــل تســريع جهودهــا حيــال العمــل المناخــي 

ودعــم اســتراتيجية دولــة اإلمــارات للوصــول إىل الحيــاد المناخــي.

زيادة االستثمار في مجموعة فودافون
أعلنــت &e عــن رفــع حصتهــا فــي مجموعــة فودافــون إىل 11% مــن 

رأس مــال الشــركة الُمصــدر.

ــي اإلدارة  ــا ف ــن قدراته ــات (e& enterprise) تحس &e المؤسس
الســحابية

المؤسســات )e& enterprise( مشــروعًا مشــتركًا مــع  e& أّسســت
شــركة »بيســبين جلوبــال« لتقديــم خدمــات ســحابية احترافيــة 
ُمــدارة فــي منطقــة الشــرق األوســط وتركيــا وأفريقيــا وباكســتان.

حفاظ مجموعة &e عىل تصنيفها اإلستثماري المتقدم
ثّبتــت وكالــة ســتاندرد آند بورز جلوبال تصنيفها االئتماني االســتثماري 
المتقــدم لمجموعــة &e بواقــع AA- مــع نظــرة مســتقبلية مســتقرة، 

ويعــزى ذلــك إىل الدعائم الراســخة والقوية للشــركة.

رئيس مجلس اإلدارة رئيس لجنة الترشيحات والمكافآترئيس لجنة التدقيق الرئيس التنفيذي للمخاطر
والتدقيق الداخلي للمجموعة
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