
 كلمة الرئيس التنفيذي
للمجموعة 

كان عام 2021 استثنائيًا،  فقد حققت خالله المجموعة أداًء ماليًا 
قويًا ونموًا في مختلف عملياتها.

نحن عىل مشارف فصل جديد ومثير في رحلة نمو e&، لصناعة مستقبل 
رقمي أكثر إشراقًا يسهم في تمكين المجتمعات. أشعر بالفخر بما تحقق 

من إنجازات عام 2021؛ وأتطلع إىل عام مثمر آخر.

وعىل مدار العام، استطاعت المجموعة أن تعزز قدرات االتصال عىل 
مستوى األفراد والمؤسسات والمجتمعات، ووسعت نطاق خدماتها 

الرقمية بشكل غير مسبوق. إذا كان محور االهتمام عام 2020 حول االلتزام 
بخدمة العمالء والحفاظ عىل قوة أداء الشبكات، فإن عام 2021 جاء للتركيز 
عىل إعادة تنظيم العمليات بحيث تصبح المجموعة أكثر مرونة وتنافسية، 

وأكثر تجاوبًا مع احتياجات العمالء. دخلت المجموعة في شراكات مثمرة 
مع حكومات وشركات لتنفيذ مشروعات ضخمة، وتمكنت من تسخير  
التقنيات مثل األمن السيبراني والسحابة، وإنترنت األشياء )IoT( والذكاء 

االصطناعي )AI( لتلبية تطلعات عمالئها. قمنا بإنشاء بنية تحتية موثوقة، 
ومنظومة ثرية لتمكين االبتكار وريادة األعمال. وقد تحقق ذلك بفضل 

كادرنا الوظيفي الذي أظهر احترافية في العمل الجاد والمتواصل، للحفاظ 
عىل تواصل األفراد والشركات والمجتمعات، وتقديم تجارب عمالء 

متميزة، وترقية تقنياتنا وخدماتنا.

االستجابة للواقع الجديد في العصر الرقمي
تعمل e& عىل تسريع تحولها إىل مجموعة تكنولوجيا رائدة عالميًا، 

تركز عىل العمالء، وقائمة عىل القدرات الرقمية، وذلك باالعتماد عىل 
النجاحات المحققة في ابتكار وتصميم وتنفيذ الحلول الرقمية للشركات 

والحكومات واألفراد، والشراكات االستراتيجية الصلبة، واستقطاب 
أفضل المواهب من منطقتنا والعالم.

عىل مدار عقود، تبوأنا مكانة ريادية في توفير أحدث التقنيات للعمالء. 
وفي السنوات األخيرة، كانت المجموعة الشريك الموثوق لرواد األعمال 

والمبتكرين. وعىل الدوام، حافظت المجموعة عىل مكانتها بصفتها 
الشريك الموثوق لالقتصادات وتنمية األعمال بالنسبة للحكومات 

ومختلف الشركاء.  

االحتفال باألداء القوي
حققت المجموعة أداًء قويًا في عام 2021 إضافة إىل العديد من اإلنجازات. 

ُتعد e& )مجموعة اتصاالت( اآلن أقوى عالمة تجارية في قطاع االتصاالت 
عىل مستوى العالم، وهي أول عالمة تجارية في االتصاالت في الشرق 

األوسط وأفريقيا تحقق هذا اللقب. ويعكس ذلك بشكل واضح قدرات 
االستجابة للمتغيرات، نتيجة لجهود الشركة الدؤوبة لدعم الطموحات 

وتمكين المجتمعات. لقد شهدت المجموعة أيضًا عامًا متميزًا نظرًا 
إىل جهود فرق العمل في تعظيم القيمة من جوهر أعمال االتصاالت، 

وترسيخ المكانة اإلقليمية، والتوسع من خالل عمليات االستحواذ 
المدروسة بعناية.

وأستعرض فيما يلي أبرز النتائج المالية:

ارتفعت اإليرادات الموحدة للمجموعة بنسبة 3.2% لتصل إىل 53.3 	 
مليار درهم إماراتي، وارتفع صافي األرباح الموحدة إىل 9.3 مليار درهم 

إماراتي، وهو ما يمثل أيضًا زيادة بنسبة 3.2% عىل أساس سنوي. 
وبلغت األرباح الموحدة قبل خصم الفوائد والضرائب واالستهالك 

واإلطفاء 26.7 مليار درهم إماراتي، مما يمثل زيادة سنوية بنسبة 

1.0% وأدت إىل تحقيق هامش أرباح قبل خصم الفوائد والضرائب 
واالستهالك واإلطفاء بنسبة %50.1.

قدمت المجموعة عبر نطاق وجودها الجغرافي أداًء ماليًا قويًا مقارنة 	 
بالعام 2020 بالرغم من التحديات المستمرة في األسواق الدولية 

المختلفة، مثل التدابير الوقائية المتخذة ومعدالت التعافي من جائحة 
كوفيد-19. وُيعزى النمو القوي في اإليرادات إىل التعافي في دولة 

اإلمارات العربية المتحدة، والتحسن المستمر في العمليات الدولية. 
كما شهدت دولة اإلمارات انتعاشًا قويًا بفضل النمو في خدمات 

الهاتف المتحرك والخدمات الرقمية.
حققت اتصاالت مصر نموًا في اإليرادات بنسبة 21%. وشهدت عمليات 	 

مجموعة اتصاالت باكستان نموًا في جميع اإليرادات بنسبة %6.

بالنظر إىل اإلنجازات المحققة في مجالي االستدامة والتنويع، ارتفع 
تصنيف e& الخاص بالحوكمة البيئية واالجتماعية وحوكمة الشركات 

 BBB من )MSCI( عىل مؤشر مورغان ستانلي كابيتال إنترناشيونال ESG
إىل A، ما يعكس جهود االستدامة المستمرة بعد إطالقها إطار عمل 

االستدامة والسياسات المعززة بما يتماشى مع أفضل الممارسات 
الدولية. وألول مرة في دولة اإلمارات العربية المتحدة، قمنا بتطبيق إطار 

عمل للمساواة بين الجنسين في مستويات الدخل. 

وفي إطار جهود الحفاظ عىل البيئة، تتطلع e& إىل تسريع تخفيض 
الكربون من أنشطتها المختلفة عن طريق تقليل الغازات الدفيئة بحلول 

عام 2030. ومع المضي باتجاه مستقبل رقمي مشرق، سنواصل بذل 
الجهود لتوفير منتجات وخدمات آمنة وفعالة ومستدامة، تساعد في 

التخفيف من التغير المناخي. 

تحقيق التطلعات المستقبلية من 
خالل قطاعات األعمال  

تعطي إنجازات عام 2021 مؤشرات قوية عىل أن المجموعة في وضع جيد 
إلعادة تنظيم عملياتها المختلفة من خالل التطور الذي شهدته والتحول 

إىل e&. كما أن إنشاء قطاعات أعمال متخصصة تشكل ركائز المجموعة 
)االتصاالت، e& الحياة، e& المؤسسات، e& االستثمار(، سيخدم شرائح 
العمالء والمساهمين بشكل أفضل؛ من خالل الحفاظ عىل مكانتنا في 

رسم مالمح المستقبل، بما يمّكن المجتمعات ويسهم في تقدمها.

نحن مستعدون لتنمية حجم عملياتنا، والعمل في مناطق جغرافية 
جديدة، وبناء شراكات فريدة من نوعها، وتحسين نماذج األعمال، وتنويع 

مصادر اإليرادات لتحقيق القيمة المضافة. وتعمل e& إليجاد نماذج 
أعمال جديدة وسريعة النمو في الفضاء الرقمي لكل من قطاعي 

المستهلكين والشركات، لتسريع النمو. وسنقوم بتنفيذ المرحلة التالية 
من التحول األساسي لعمليات اتصاالت اإلمارات من خالل تقديم تجارب 

عمالء رقمية متميزة. 
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الثقة بمستقبل رقمي واعد
تضع المجموعة التحول الرقمي والتقنيات المتقدمة في صميم أعمالها 

لمواصلة مشوار النمو، ولذلك، ستعمل عىل دمج قدرات االتصاالت 
والتكنولوجيا لما فيه مصلحة جميع الشركاء. وال بد من مواكبة التطورات 
الحاصلة في القطاع لالستفادة من المشروعات المثمرة، والشركات التي 

تحقق قيمة مضافة. وستوفر e& للعمالء كامل القدرات التي يتيحها 
العالم الرقمي في جميع القطاعات.

تثّمن المجموعة دعم القيادة الرشيدة بدولة اإلمارات، التي تشكل 
مصدر إلهام لرؤيتنا بمواكبة المستقبل رقميًا. وسأبقى ممتنًا لمستثمرينا 
ومساهمينا وعمالئنا إليمانهم برؤيتنا وهدفنا، وقدرتنا عىل تحقيق هذه 

الرؤية. 

نؤكد مجددًا عزم المجموعة عىل المضي قدمًا لتحقيق المزيد، واالرتقاء 
بأعمالها إىل آفاق تقنية جديدة، وتعزيز قدرتها عىل المنافسة بصفتها 

مجموعة عالمية للتكنولوجيا واالستثمار.

حاتم دويدار
الرئيس التنفيذي للمجموعة

“لقد شهدت 
المجموعة عامًا 

متميزًا نتيجة 
لجهودنا في 

تعظيم القيمة من 
أعمالنا، ترسيخ 

المكانة اإلقليمية، 
وانماء الخدمات 

المجاورة عضويًا 
ومن خالل عمليات 

االستحواذ”
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