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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
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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. 
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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.
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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.



24

e& االستدامة في

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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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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e& االستدامة في

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

عدد المحطات األساسية التي 
تعمل بحلول الطاقة الهجينة

2022                       2021                        2020                       2019                             2018
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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(
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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. 
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  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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e& االستدامة في

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.


