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تشهد الشركة مرحلة بارزة في تاريخها، مع تحولها من 
مجموعة اتصاالت إىل &e - مجموعة تكنولوجيا رائدة 

عالميًا، تستثمر من أجل خلق إمكانات ال محدودة، باالعتماد 
عىل قدرات اتصال ذكية وفائقة السرعة، وفرص شراكات 

مثمرة.

عالوة عىل ذلك، حققت &e العديد من اإلنجازات المتميزة خالل عام 
2021، وشهدت المجموعة أداًء ماليًا غير مسبوق، األمر الذي يمهد 

الطريق لمستقبل رقمي واعد.
 

وال تظهر بوادر التباطؤ عىل االنتعاشة الرقمية التي نتجت عن 
الجائحة. واليوم، يواجه قطاع  االتصاالت خيارين، إما االستمرار في 

الوضع ذاته وتقديم نفس الخدمات، أو التقدم واالبتكار من أجل 
ضمان استمرارية األعمال، واألهم من ذلك، تحقيق النمو.

وقد عملت المجموعة عىل اغتنام جميع الفرص المتاحة من أجل 
االرتقاء بقدرات االتصاالت لتطوير الجيل التالي من التقنيات، بما 
يعود بالنفع عىل العمالء، والمجتمعات التي نقدم لها الخدمات، 

والعالم بأسره. 

وهذه الجوانب تظهر بوضوح من خالل األدء المتميز، حيث  ارتفعت 
القيمة السوقية للمجموعة إىل أعىل مستوياتها عىل اإلطالق، في 
الوقت الذي تمتلك فيه واحدة من أسرع الشبكات وأكثرها تطورًا 

عىل مستوى العالم، بينما أسهمت استثمارات المجموعة في إيصال 
شبكة األلياف الضوئية إىل المنازل في تعزيز المكانة العالمية 

الرائدة لدولة اإلمارات في هذا المجال. وتّوجت الجهود المبذولة من 
خالل الحصول عىل لقب أقوى عالمة تجارية في قطاع االتصاالت 

عىل مستوى العالم، مع تحقيق الصدارة في قائمة فوربس الشرق 
األوسط وشمال أفريقيا ألعىل 10 شركات مدرجة قيمًة في دولة 

اإلمارات.

تعزيز القيمة والعوائد
يسعدني في هذا الصدد إلقاء الضوء عىل النمو المسجل في أعمال 

المجموعة، حيث حققت نموًا في اإليرادات الموحدة بنسبة %3.2، 
وصافي أرباح موحدة قدرها 9.3 مليار درهم إماراتي. إضافة إىل ذلك، 
شهدت أعمال المجموعة في األسواق الدولية نموًا ثابتًا في اإليرادات. 

ويعكس األداء القوي عبر عمليات &e مدى نجاح نموذج األعمال، 
ووضوح الرؤية واألهداف.

كما شهدت أسهم الشركة أداء غير مسبوق، ما عزز القيمة المحققة 
للمساهمين، وأدى ارتفاع العائد عىل السهم إىل 1.07 درهم إماراتي 

للمرة األوىل إىل دعم سعر السهم والقيمة السوقية، حيث قفز سعر 
السهم بنسبة 88% إىل 31.7 درهم، بينما المست القيمة السوقية 

حاجز 75 مليار دوالر، مقارنة بـ 40 مليارًا عام 2020.

وبينما نمضي نحو مستقبل واعد، سنضاعف جهودنا ونؤكد االلتزام 
بتحقيق مصلحة المساهمين والعمالء.

القواعد االستراتيجية لتمكين نموذج 
أعمال يحاكي المستقبل

انطالقًا من السجل الحافل باإلنجازات البارزة التي شهدتها &e حتى 
اآلن، نحن واثقون من قدرتنا عىل قيادة أجندة التحول الرقمي. نموذج 
األعمال الجديد يعزز جاهزية المجموعة للمستقبل، ويحتفي بتاريخها 

العريق، ويدعم قدرتها عىل االستفادة من الفرص المتاحة من خالل 
قطاعات األعمال الرئيسية. 

ويبقى قطاع االتصاالت جوهر عمليات &e بقيادة اتصاالت اإلمارات 
في السوق المحلية، والشركات التابعة لقيادة العمليات في األسواق 

الدولية، وستدعم اإلرث الغني للمجموعة في مجال االتصاالت، مع 
تعزيز قدرات الشبكة القوية، وزيادة القيمة إىل أقصى حد لمختلف 
شرائح العمالء. كما ان للمجموعة خطط طموحة تسعي لتنفيذها 

وتهدف للتوسع في أسواق جديدة، واالستمرار في تعزيز األداء 
التشغيلي في 16 سوقًا تتواجد بها في الوقت الحالي.

تركز “&e الحياة” عىل تعزيز تجربة العمالء من خالل هدفها بأن تكون 
 e& جزءًا ال يتجزأ من حياتهم اليومية. لقد وضعت ركيزة األعمال

الحياة خططًا قوية لتصبح الالعب الرائد في منظومة المستهلك، 
لتجعل العالم في متناول يديه؛ من خالل منصات االتصال الذكية في 

مجال الترفيه وتجارة التجزئة والخدمات المالية.

ستكون “&e المؤسسات” القوة الدافعة وراء التحول الرقمي 
للحكومات والشركات والمؤسسات؛ وذلك من خالل حلولها التقنية 
 )IoT( المتقدمة في مجال األمن السيبراني والسحابة وإنترنت األشياء
والذكاء االصطناعي )AI(، إضافة إىل تنفيذ المشاريع الضخمة. حيث 
ستخلق “&e المؤسسات” قيمة حقيقية لألعمال مع استمرارها في 

االستفادة من خبرتها في الريادة الرقمية، وامتالك جميع مكامن 
القوة التي يجب أن تتمتع بها بصفتها شريك اتصاالت عالمي موثوق.

أما “&e االستثمار” فهي ركيزة نمو بالنسبة للمجموعة من خالل 
قيادة عمليات االستحواذ واالندماج الجديدة، بما يتماشى مع رؤيتها 

لالستثمار في األفكار التي تصنع المستقبل، من خالل التركيز 
عىل تعظيم القيمة للمساهمين، وقدرات البنية التحتية، وتعزيز 

الحضور العالمي. وفي الوقت الذي تقوم  فيه المجموعة بتحديث 
قطاعاتها بما يتماشى مع أهدافها المتمثلة في التوسع الجغرافي، 

والتعمق في السوق، وتنفيذ المشروعات المربحة، ستواصل السعي 
الستكشاف أوجه جديدة لتعزيز نمو األعمال. 

قيادة التغيير من أجل تحقيق النمو
يتطلب الفصل الجديد من رحلة &e الحفاظ عىل المرونة لتحقيق 

المزيد من اإلنجازات، وقيادة التغيير من أجل النمو. وندرك متطلبات 
اسكتشاف مجاالت التكنولوجيا الواعدة، بما يحافظ عىل المرونة 

ويعزز قدرة المجموعة في البحث عن إمكانات جديدة.

سنواصل في &e العمل بكل شفافية لتحقيق رؤيتنا القائمة عىل 
جعل المستحيل ممكنًا، بما يؤدي إىل قيادة مستقبل رقمي أكثر 

إشراًقا لتمكين المجتمعات، وتسريع توليد القيمة من خالل االبتكار 
والرقمنة.

تنطلق المجموعة عىل مسار نموها المستقبلي من موقع ريادي، 
تعمل فيه عىل تعظيم قيمة العمليات في دولة اإلمارات، وتعزيز 

الريادة من خالل توسيع التواجد اإلقليمي، وتنمية الفرص الرقمية 
المتاحة، ومواصلة العمل الطموح إليجاد قيمة مستدامة؛ وذلك من 
خالل تعزيز االستثمارات الذكية في قطاعي التكنولوجيا واالتصاالت. 
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وأتوجه بخالص الشكر والتقدير لقيادتنا الرشيدة الملهمة، التي 
توفر دعمًا ال محدود لتحقيق النجاحات المتتالية. إنه لشرف كبير أن 

تحظى المجموعة بكل أدوات التمكين، لتوسيع آفاق نموها، وتحويل 
مسارها إىل تحول رقمي أكثر شمولية، وبناء واقع جديد لنا جميعًا من 

خالل الجيل التالي من قدرات االتصال والتقنيات المتطورة.

 ،e& وأود أن أعرب أيضًا عن امتناني للكوادر البشرية المتميزة في
وهم مصدر فخر لنا بكل خطوة نخطوها في مسيرتنا. إن روح 

المشاركة والتعاون لدينا تزداد تألقًا؛ وذلك بفضل عمالئنا وشركائنا، 
وسنواصل المضي قدمًا في مهمتنا المتمثلة في ريادة التقنيات 

المتقدمة، وبناء شراكات رائعة واستكشاف فرص من شأنها أن تغّير 
العالم نحو األفضل. 

وبينما نعمل معًا من أجل صناعة مستقبل رقمي واعد، أثق بقدرة 
المجموعة عىل مواصلة تحقيق نتائج متميزة من خالل خطط التحول 

المدروسة.

 “تشهد الشركة 

مرحلة بارزة في 
تاريخها، مع تحولها 

من مجموعة 
اتصاالت إىل 

&e - مجموعة 
تكنولوجيا رائدة 

عالميا”

الزعابي  محمد  جاسم 
 رئيس مجلس اإلدارة
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