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 تقرير "نحو م�ضتقبل اأف�ضل" على الإنترنت:
www.bt.com/betterfuture

في هذا التقرير الموجز:لقراءة التقرير على �ضبكة الإنترنت:

نفخر بتكريمنا من قبل:التقرير ال�سنوي لعام 2012

يوف���ر تقرير ال�ض���ركة الكام���ل عبر الإنترن���ت معلومات 
اأوف���ى حول اأداء ال�ض���ركة في ع���ام 2012. حيث تجدون 
فيه مجموعة م���ن الأخبار التي تظهر كيفية ا�ض���تخدام 
ال�ض���ركة لروؤاه���ا وتقنياتها ومهاراتها لتقديم الأف�ض���ل 

والمفيد للعمالء والمجتمعات المختلفة حول العالم. 

تقرير »نحو م�ستقبل اأف�سل« لعام 2012 
الملخ�ص التنفيذي

كلمة الرئي�س والرئي�س التنفيذي

اإ�ضتراتيجية ال�ضركة "نحو م�ضتقبل اأف�ضل"

توا�ضل اأف�ضل

الأف�ضل بتكلفة اأقل

حياة اأف�ضل

بيان هيئة القيادة

كيف كان اإنجاز ال�ضركة هذا العام

�ضركة اأف�ضل
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ي�ضل���ط تقري���ر »نحو م�ضتقب���ل اأف�ض���ل« ال�ضوء على 
مدى التقدم الذي اأحرزته ال�ضركة في �ضعيها لتكون 

�ضركة رائدة م�ضوؤولة وم�ضتقرة.
وتعر����س ال�ضرك���ة ف���ي ه���ذا الملخ����س الوجيز ما 
اأنجزته لغاية عام 2012 عبر اأربعة مجالت رئي�ضية 
وه���ي – توا�ضل اأف�ضل، الأف�ض���ل بتكلفة اأقل، حياة 
اأف�ض���ل، �ضركة اأف�ضل – وكيف ت�ضاعد ال�ضركة على 

خلق م�ضتقبل اأف�ضل لها وللم�ضاهمين فيها.

�ساركنا تقاريرنا
التقرير ال�ضنوي على الإنترنت

www.bt.com/annualreport
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2 كلمة كل من رئي�ص جمل�ص الإدارة
والرئي�ص التنفيذي 

ا�سرتاتيجيتنا نحو م�ستقبل اأف�سل

لن ليفنغ�ستون 
الرئي�س التنفيذي

لقراءة المزيد على الإنترنت:
بيان لجنة الريادة 

تاأثيراتنا القت�ضادية
ال�ضمان 

موؤ�ضر المبادرة العالمية للتقارير

قائمة  اإلى  وم�ضتقرة"  م�ضوؤولة  رائدة  �ضركة  تكون  "اأن  مبداأ  دخل  خلت،  �ضنة  منذ 
اأولوياتنا ال�ضتراتيجية. فما الذي حققناه منذ ذلك الحين؟ وما الذي علينا تحقيقه 

في الم�ضتقبل؟
في هذا الملخ�س المقت�ضب �ضتح�ضلون على نبذة عامة، اأما التفا�ضيل ف�ضتجدونها في 

تقريرنا ال�ضنوي الثاني الذي يمكن الإطالع عليه من موقعنا على �ضبكة الإنترنت. 

�سبكات الألياف هي م�ستقبلنا 
ا�ضتثمارات هامة  ا�ضترليني هي  البالغ قيمتها 2.5 مليار جنيه  ا�ضتثماراتنا  اأن  نعتقد 
جدًا وتاأتي في �ضياقها ال�ضحيح، اإذ اإن توفير حزم النطاق العري�س Broadband التي 
تعمل بالألياف ال�ضوئية لتغطي كامل المملكة المتحدة تعني قدرة الأ�ضخا�س وال�ضركات 
تفوق  الألياف  من  �ضبكة  باإن�ضاء  قمنا  لقد  اأكبر.  ب�ضهولة  معًا  والعمل  ال�ضراكة  على 
�ضرعتها اأي �ضبكة اأخرى في العالم، الأمر الذي �ضُيمكن ال�ضركات من اإجراء مكالمات 
الفيديو، وعقد الجتماعات والعمل في المنزل – اأي العمل بذكاء اأكبر. ونقوم اأي�ضًا 
با�ضتثمار م�ضترك مع الحكومة المركزية والمحلية ومع التحاد الأوروبي للو�ضول اإلى 

مجالت اأخرى لم يكن بالإمكان اأن تحقق جدواها القت�ضادية لول هذا ال�ضتثمار.

يواجه المجتمع بع�ص التحديات الكبيرة، وللم�ساعدة في التغلب 
على هذه التحديات، �سنقوم في وقت لحق من هذا العام بالك�سف 
عن بع�ص الأهداف الجريئة التي و�سعت للمدى البعيد والتي 

ت�سكل جزء من اإ�ستراتيجيتنا نحو م�ستقبل اأف�سل.

ولكن عام 2012 لم يخل من تحديات
منذ عام 1997، انخف�ضت ن�ضبة انبعاثات غاز الكربون لدينا بن�ضبة 60 بالمئة. وقد 
وعدنا بو�ضول الن�ضبة اإلى 80 بالمئة بحلول عام 2020، ول زلنا نعمل على ذلك، ولكن 
التي  الرياح  وطاقة  ال�ضم�ضية  الطاقة  خطط  في  قدمًا  الم�ضي  ال�ضعب  من  �ضيكون 
�ضانعي  الو�ضوح من  اإلى مزيد من  ب�ضبب حاجتنا  الرقم  تحقيق ذلك  على  ت�ضاعدنا 
ووا�ضعي ال�ضيا�ضات. لذا علينا التفكير مليًا – بحيث ن�ضمن ر�ضا عمالئنا و�ضركائنا 
وموردينا معنا. ومهما بلغت �ضعوبة هذا الأمر، اإل اأنه ال�ضبيل الوحيد للنجاح بالن�ضبة 
للم�ضاهمين، وللحفاظ على ر�ضا عمالئنا، ولتحفيز العاملين لدينا مع المحافظة على 

المجتمع والبيئة التي نعتمد عليها جميعًا.

لن ليفنغ�ستون  �سير مايكل ريك   
الرئي�س التنفيذي رئي�س مجل�س الإدارة   

مايو 2012 مايو 2012    

�سير مايكل ريك 
رئي�س مجل�س الإدارة 

الإيجابي���ة  الم�ضاهم���ات  م���ن  العدي���د  ن�ق���دم 
للمجتم���ع، والقت�ضاد، والبيئة، التي نعمل فيها 
من خالل موظفينا ومنتجاتنا وخدماتنا، ومن 
خ���الل ا�ضتخدام الم���وارد بم�ضوؤولية تامة. اإننا 
ن���درك اأن هناك الكثير لنقوم به للم�ضاعدة في 
التغلب على التحديات التي يواجهها المجتمع، 
واأن علين���ا تكثي���ف الجه���ود لتحقي���ق طم���وح 

قيادتنا.
لذا تح���دد ا�ضتراتيجيتنا نح���و م�ضتقبل اأف�ض���ل كيف �ضن�ضبح 
�ضرك���ة رائ���دة م�ضوؤول���ة وم�ضتق���رة. وتطوي���ر ا�ضتراتيجيتن���ا 
ا�ضتجاب���ًة للتغي���رات الحا�ضل���ة في بيئ���ة عملن���ا ووجهات نظر 

م�ضاهمينا.

حول تقريرنا
نق���وم �ضنويًا باإ�ضدار تقرير حول م�ضتوى اأداء ال�ضركة. وي�ضمل 
هذا التقرير الفترة من 1 اأبريل 2011 ولغاية 31 مار�س 2012 
)2012(، حي���ث نج���ري مراجع���ة لمادتنا ال�ضنوي���ة للرد على 
مخاوف الم�ضاهمين. ويتم التاأكد من كامل تقريرنا من خالل 
"�ضج���ل لوي���دز ل�ضم���ان الج���ودة" مقاب���ل معايي���ر ال�ضم���ان 
"AA1000" والإعالم من خالل الخطوط التوجيهية للمبادرة 

."GRI G3" العالمية للتقارير

توا�سل اأف�سل
نرغب ف���ي اأن نحقق للجميع مجتمعًا اأكث���ر توا�ضاًل، اأيًا 

كانوا واأينما كانوا. 

اقراأ المزيد على الإنترنت
توا�ضل اأف�ضل

الأف�سل باأقل تكلفة
نوؤم���ن اأن "بريتي����س تيليك���وم" يمك���ن اأن ت�ض���كل ق���وة 
"لل�ضال���ح الع���ام" م���ن خ���الل توفي���ر الخدم���ات التي 

ت�ضاعدنا على العي�س �ضمن القيود البيئية لكوكبنا.

لقراءة المزيد على الإنترنت
الأف�ضل باأقل تكلفة

�سركة اأف�سل
ن���وؤم�����ن اأن هن������اك ع��دة م�ج����الت "اأ�ض��ا�ض��ية" ي�ج�ب 
ع��ل���ى ال��ض�رك�����ات ال�م��ض�وؤول���ة اأخذه���ا ف���ي العتب���ار 

وال�تع��ام��ل م�ع�ه�ا. 

لقراءة المزيد على الإنترنت
�ضركات اأف�ضل

حياة اأف�سل
نوؤمن اأن موظفينا لديهم الخبرات والقدرات والتقنيات 
الالزم���ة الت���ي تمكنه���م م���ن توفي���ر الدع���م للنا�س في 

مختلف اأنحاء العالم وتح�ضين حياتهم.

لقراءة المزيد على الإنترنت
حياة اأف�ضل
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نـرغــب فــي اأن نــحــقـق للجميع مجتمعاً 
هم  عمن  النظر  ب�سرف  توا�ساًل،  اأكثر 
فيه.  يعي�سون  الذي  المكان  عن  اأو 
ذات  الألــيــاف  حــزمــة  فــي  ال�ســـتـثـمـار 

النطــاق العري�ص
قمنا بت�ضريع اإطالقنا لحزمة الألياف ذات النطاق العري�س في 
المملكة المتحدة هذا العام، من خالل ا�ضتثمارنا في راأ�س المال 
والموارد الب�ضرية لتنفيذها قبل عام من الموعد المحدد. ويمثل 
ن�ضرنا  وراء  الرئي�ضي  الدافع  اأعلى  �ضرعات  على  العمالء  طلب 
اإّن  اإذ   ،)Broadband( العري�س النطاق  الألياف ذات  لحزمة 
وبذكاء  ب�ضرعة  العمل  على  ال�ضركات  ُي�ضاعد  اأن  �ضاأنه  من  هذا 
اأكبر،  ب�ضهولة  التوا�ضل  من  مزيٍد  تحقيق  على  الأفراد  وي�ضاعد 
انبعاث  من  والحّد  الوقت  ادخار  على  م�ضاعدتهم  وبالتالي 

الكربون. 
و�ضي�ضاعد ا�ضتثمارنا النا�س على الو�ضول اإلى الخدمات الرقمية 

ال�ضحية والتعليمية والحكومية.

تعزيز خدمة العمالء
الأولى" -  المرة  "من  بالأمور  للقيام  اإننا نبذل ق�ضارى جهدنا 
بالوفاء بوعودنا، وباأن نكون �ضركة يمكن التوا�ضل معها ب�ضهولة 

والتعامل الوا�ضح معها. 
لي�س هناك حاجة لالت�ضال بنا مرتين من اأجل م�ضاألة ما. ففي 
العمالء  من  بالمئة   82 م�ضاكل  حل  ا�ضتطعنا   ،2012 عام 
على  والجهد  الوقت  بذلك  لنوفر  واحدة،  مكالمة  في  ال�ضكنيين 

كال الطرفين. 
ونوفر الآن "خدمة ذاتية" لن�ضبة �ضتين بالمئة من تفاعالتنا مع 
عمالء تجارة التجزئة، بحيث نتيح للعمالء التحكم بزمان ومكان 

وكيفية التعامل معنا.

كما نعمل على نحو متزايد على ا�ضتخدام الو�ضائط الجتماعية 
العامة،  وال�ضتف�ضارات  ال�ضائعة  الم�ضاكل  حل  في  للم�ضاعدة 
وذلك تما�ضيًا مع رغبة العمالء. وتت�ضمن هذه القنوات �ضفحتنا 
الخا�ضة بالم�ضاعدة، والدرد�ضة الحية والمنتديات الجتماعية، 
ازداد  وقد  و"اليوتيوب".  و"الفي�ضبوك"،  "توتير"،  عن  ف�ضاًل 
@BTCare بن�ضبة 62 بالمئة  عدد متابعينا على ح�ضاب توتير 

في عام 2012.

زيادة الت�سمين الرقمي

يتمتع معظم النا�س اليوم بالمزايا الجتماعية والمالية التي يوفرها 
وتهدف  بنا.  الخا�ضة  الت�ضال  �ضبكة  عبر  الإنترنت  مع  الت�ضال 
الم�ضاعدة  اإلى  معًا"  المعلومات  تكنولوجيا  "لنح�ضل على  حملتنا 
في توفير الت�ضال لأولئك الذين ل يملكونه. ومنذ انطالقتها في 
على  المتوفرة  الموارد  من  �ضخ�س   52،000 ا�ضتفاد   ،2010 عام 

"موقعنا لنح�ضل على تكنولوجيا المعلومات معًا".
للو�ضول  الأ�ضخا�س  من  المزيد  بم�ضاعدة  نرغب  الم�ضتقبل،  وفي 
اإلى الإنترنت عبر مجموعة من البرامج المحلية، مركزين جهودنا 
واجتماعًا،  اقت�ضاديًا  غيرها  من  اأكثر  تعاني  التي  الأماكن  على 

والنخفا�س في م�ضتوى حزم النطاق العري�س. 
وبالرغم من �ضعوبة الو�ضول اإلى الأ�ضخا�س في هذه الأماكن، اإل 
اأننا األزمنا اأنف�ضنا بهدف و�ضول 100.000 �ضخ�س اإلى الإنترنت 

مع نهاية عام 2012.
في  المحلي  كانت جزء من م�سروعنا  التي  فاليري،  تعبر  وهنا 

الإنترنت.  في  المكت�سفة حديثاً  "كرونول"، عن مهاراتها 

اإنه  توا�ضل.  على  تبقى  اأن  فعاًل  رائع  لأمر  اإنه 
عائلتي  مع  ات�ضال  على  اأنني  لو  كما  ي�ضعرني 
اأكثر منهم. لقد  مبا�ضرًة وي�ضعرني باأنني قريبة 
اإن  يكبرون.  وهم  اأحفادي  روؤية  بو�ضعي  اأ�ضبح 
بكثير.  اأ�ضهل  حياتي  جعل  ات�ضال  على   البقاء 

لدينا اأي�ضًا عدد من م�ضاريع الت�ضمين الرقمية الأخرى التي تعمل 
حول العالم.

توا�سل اأف�سل

BT.com زائر في الأ�ضبوع اإلى

1.9 مليون
الألياف هي الم�ستقبل

10m UK 
premises passed

Two-thirds of UK premises aim 
to pass by the end of 2014

يعد مبداأ "من المرة الأولى" المقيا�س الرئي�ضي لخدمة عمالئنا، 
اإذ اإنه يعمل كمقيا�س لمدى وفائنا بوعودنا معهم.

2008 0

10
5

15
20
25

45
40
35
30

%

2009201020112012

التح�ضين التراكمي منذ عام 2007

17
.0

10
.5

3.
0

9.
0

3.
0

موؤ�سر الأداء الرئي�سي
م�ستوى التح�سن في خدمة العمالء

لقراءة المزيد على الإنترنت:
• خدمة الزبائن والتجربة

• ن�ساطات الت�سمين الرقمية
• كيف نحمي بياناتنا، والخ�سو�سية، والأمن

• توفير اإنترنت اآمن لالأطفال
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اأن  يمكن  تيليكوم"  "بريتي�ص  اأن  نوؤمن 
خالل  من  العام"  "لل�سالح  قوة  ت�سكل 
على  ت�ساعدنا  التي  الخدمات  توفير 

العي�ص �سمن القيود البيئية لكوكبنا. 
انبعاثات الكربون وا�ستخدام الطاقة

منذ  المناخ  تغير  على  تاأثيراتنا  من  الحد  على  حر�ضنا  لقد 
تقلي�س  محاولة  في  الآن  حتى  الكثير  اأنجزنا  وقد  الت�ضعينيات. 
اإبداعًا  اأكثر  نكون  اأن  الآن  نهجنا  يتطلب  لذا  الكربونية،  اآثارنا 
– بحيث يتجاوز تفكيرنا النبعاثات الحالية لدينا من  وابتكارًا 
للجميع  حلول  لإنتاج  والعمالء  الموردين  مع  العمل  زيادة  خالل 

بن�ضبة كربون اأقل. 
الكربونية. وهذه هي  اآثارنا  الأكبر في  الم�ضاهم  الطاقة  وت�ضكل 
الثالثة على التوالي التي خف�ضنا فيها ال�ضتهالك. وعلى  ال�ضنة 
ا�ضتهالكنا  خف�ضنا  اأننا  اإل  الأعمال،  حجم  زيادة  من  الرغم 
بتخفي�س  المتمثل  هدفنا  مقابل  في  بالمئة   3.3 بن�ضبة  للطاقة 
ال�ضتهالك بن�ضبة 2 بالمئة عن عام 2011. كما قمنا بتنفيذ عدد 
من البرامج المدخرة للطاقة والتي �ضتدخر جميعًا مبلغ 21.9 

مليون جنيه �ضنويًا. 
ويتمثل هدفنا لعام 2013 في تخفي�س ا�ضتهالكنا العالمي للطاقة 

بن�ضبة 1.5 بالمئة مقارنًة بعام 2012.
تطوير  في  للم�ضاعدة  الحكومات  مع  وثيق  نحو  على  الآن  ونعمل 
نهج مالئم لت�ضميات الطاقة، مثل ت�ضنيفات A-G الم�ضتخدمة 
خياراٍت  اتخاذ  على  �ضت�ضاعدنا  والتي  ال�ضتهالكية،  للمنتجات 
الن�ضبة  ذات  الطاقة  م�ضادر  تحديد  كيفية  حول  معرفية  اأكثر 

الكربونية المنخف�ضة.

تطوير حلول اأكثر ذكاًء

توؤدي �ضناعة تكنولوجيا المعلومات دورًا رئي�ضيًا في التحول اإلى 
احتمال  اإلى  التقديرات  وت�ضير   – الكربون  منخف�س  اقت�ضاد 
العالمية  الكربون  اأك�ضيد  ثاني  لنبعاثات  القطاع  هذا  تخفي�س 

بن�ضبة 15 بالمئة لعام 2020. 
)www.smart2010.org(

ونحن ن�ضاعد العمالء في ذلك من خالل توفير حلول منخف�ضة 
ادخار  نظام  ا�ضتطاع  المثال،  �ضبيل  فعلى  ذكاًء.  واأكثر  الكربون 
الطاقة الموؤتمت الذي قمنا بتطويره لفروع "بانكا �ضيفيكا" 350 
حين  في  الربع،  حتى  الكربون  ن�ضبة  تخفي�س  في  ا�ضبانيا  في 
يورو   400.000 بمقدار  الكهرباء  فاتورة  الم�ضرف  خف�س 

)346.000 جنيه اإ�ضترليني( في ال�ضنة. 
"بانكا  في  الكفاءة  مدير  كا�سترو،  اأنجل  ميغيل  وتحدث 

�سيفيكا"، عن ذلك:

ا�ضتهالك  "ل�ضبط  المبرمج  النظام  تطبيق  يقلل 
الطاقة في الأبنية" من احتمالت التعر�س لزيادة 
في �ضعر الكهرباء. فعلى مدى ال�ضنتين الما�ضيتين 
الواحدة في مكان ما  للوحدة  ال�ضعر  ارتفع  فقط، 
النظام  يعمل  لذا  بالمئة.   33 بن�ضبة  المنطقة  في 
الجديد على تخفي�س م�ضتويات ال�ضتهالك بمعدل 
نتيجة  وهي   – الفرع  على  اعتمادًا  بالمئة   25

ممتازة.

في المملكة المتحدة، دفع "التزام الحد من غاز الكربون" على 
زيادة ا�ضتخدام التكنولوجيا مثل العدادات الذكية، والتي ت�ضاعد 
الحقيقي.  الزمن  الطاقة في  ا�ضتخدام  الموؤ�ض�ضات على تحقيق 
وفي "بريتي�س تيليكوم"، قمنا بتجهيز 150 مبنى جديد كل �ضهر 
اإل اأن كل هذا لم يكن �ضهاًل، وذلك لأن مردود  بهذه الطريقة. 
مثل هذه ال�ضتثمارات قد ياأخذ وقتًا اأطول من المعتاد، مما يجعل 
ق�ضيرة  الفر�س  اأولويات  �ضمن  و�ضعها  بمكان  ال�ضعوبة  من 

المدى.

اإعادة النظر في اإدارة المنتجات
تعمل �ضركتنا مع موردين و�ضركاء بهدف ت�ضميم المنتجات التي 
اأكثر ا�ضتدامة بيئيًا. ومن بين �ضركائنا  اأقل وتكون  تنتج نفايات 

مركز الت�ضميم الهند�ضي في جامعة كامبريدج. 
ويتحدث مدير المركز، الأ�ستاذ جون كالرك�سون، عن هذا:

الحقيقية.  للم�ضاكل  حلول  باإيجاد  الت�ضميم  يتعلق 
م�ضبوقة  غير  تحديات  الب�ضري  الجن�س  يواجه  اإذ 
لخلق م�ضتقبل م�ضتدام، بحيث نحافظ على كوكبنا 
كما نريده اأن يكون. لذا نفخر ب�ضراكتنا مع »بريتي�س 
من  مجموعة  لتطوير  رائد  اتحاد  في  تيليكوم« 

الأدوات الالزمة لتطوير م�ضتقبلنا.

وكجزء من عملية التح�ضين المتوا�ضل لدينا، قمنا بتحديد الفر�س 
هذا  ولمعالجة  المنتجات.  اإدارة  تقارير  نظام  لتح�ضين  المتاحة 
لتح�ضين  الطرق  اأف�ضل  لتحديد  كاملة  بمراجعة  بداأنا  الأمر 
اأنظمتنا وعملياتنا. وقمنا باإبالغ الجهات المعنية عن اإجراء هذه 

المراجعة حاليًا.

لقراءة المزيد على الإنترنت:
كيف ن�ساعد في الحد من اآثار عمالئنا

جهودنا في اآثار الماء والكربون
نبذة عن اآثارنا البيئة المبا�سرة

ح�سابات الكربون الخا�سة بنا

الأف�سل بتكلفة اأقل

التزام  معيار  �ضهادات  اإ�ضدار  تيليكوم  بريتي�س  �ضركة  اأعادت 
واإدارتها  المتحدة  المملكة  في  الكربون  انبعاثات  لقيا�س  الكربون 

وتخفي�ضها بنجاح.

وحدة  لكل  الكربون  انبعاثات  كثافة  في  ال�تراكمي  النخ�ف�ا�س 
قيمة م�ضافة )م�ضاهمتنا في اإجمالي الناتج المحلي( مقارنة مع 

عام 1997

%60
Our key performance indicator
BT’s worldwide CO2 equivalent emissions

Net emissions

Carbon intensity = CO2e/value added 
(=EBITDA + employee costs)
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التي  والتكنولوجيا  موظفينا  اأن  نوؤمن 
عوامل  يكونوا  ان  يمكن  يقدمونها 
في  للنا�ص  الدعم  لتقديم  قوية  م�ساعدة 

مختلف اأنحاء العالم وتح�سين حياتهم.
م�ساعدة العمالء

تعمل  خدمات  لتقديم  ات�ضالنا  �ضبكة  عمالئنا  معظم  ي�ضتخدم 
اأحد  ال�ضحة  وت�ضكل  النا�س.  حياة  تعزيز  اأو  تح�ضين  على 
القطاعات التي يمكن للتكنولوجيا اأن تحدث فرقًا حقيقيًا فيها. 

في  الوطنية  ال�ضحة  اأنظمة  عقود  تتجه  المثال،  �ضبيل  فعلى 
المملكة المتحدة نحو تحقيق مكا�ضب في الكفاءة ورعاية اأف�ضل 
خارج  الدماغية  لل�ضكتة  تقييم  اإجراء  ندعم  كما  للمر�ضى. 
�ضاعات العمل من خالل توفير مرافق لعقد لقاءات عبر الفيديو 

مع ا�ضت�ضاريين عن بعد. 
وي�سرح اأدريان باليت، مدير عيادات ال�سكتة الدماغية عن بعد 

في "�سيري"،

ونتائج  الأ�سعة  �سور  ا�ستعرا�ص  يمكنني 
الختبار عبر الإنترنت، وم�ساهدة المري�ص 
عالي  فيديو  رابط  عبر  معه  والتحدث 
الفريق  مع  لوجه  وجهاً  والتحدث  الدقة، 
الطبي في الموقع واأفراد الأ�سرة القلقين 
في  مكتبي  اأغادر  اأن  دون  كله  وذلك    –

المنزل.

توفير دعم خيري  
محطات  اأكبر  وتقنياتها  موظفيها  عبر  تيليكوم  بريتي�س  تدعم 
التبرعات "تيليثون" في المملكة المتحدة. وقد دعمنا هذا العام 
المحتاجين  الأطفال  لإغاثة  �ضي"  بي  "بي  محطة  برنامج 
النا�س  لدعم  الالزمة  الأموال  جمع  في  للم�ضاعدة  والريا�ضة، 
المحتاجين حول العالم. ولإغاثة الريا�ضة وحدها، تلقت �ضبكة 

ات�ضالنا ما يزيد عن 134 ات�ضال في الثانية. 

المحلية  المجتمعات  مع  موظفونا  يعمل  الدولي،  ال�ضعيد  وعلى 
المتحدة،  الوليات  في  كما  المعلومات،  تقنية  مهارات  لرفع 

والهند، وكولومبيا.
وقد علق فاني جوميز، اأحد المدر�سين الذين عملنا معه وهو 

يعمل في اأحد مدار�ص كولومبيا لالأطفال �سعيفي ال�سمع 

كنت اأفكر كيف يمكن ل�سركة واحدة، مثل 
بريتي�ص تيليكوم، اأن تحقق اأحالمنا التي 
عن  م�ست  �سنوات  لع�سرة  تراودنا  كانت 
المدر�سة،  امتالكها في  نتمنى  كنا  اأ�سياء 
فاإن  لذا  اأنها م�ستحيلة.  نعتقد  كنا  ولكن 
ال�سكر  يكن  ال�سمع  �سعيفي  مجتمع 

والمتنان لبريتي�ص تيليكوم.

اإطالق حملة تبرعاتي  
توفر حملة "تبرعاتي" من�ضًة تعد الأولى من نوعها في المملكة 
المتحدة التي ل تملك خدمة اأو ر�ضم عمولة، والتي تم اإطالقها 
خيرية  جمعية   3.000 من  اأكثر  الآن  وهناك   .2011 اأبريل  في 
خيرية  جمعية   100 حوالي  ان�ضمام  مع  "تبرعاتي"،  ت�ضتخدم 

جديدة كل اأ�ضبوع. 

التعلم والمهارات  
من  تنمي  م�ضاريع  على  ال�ضركاء  من  عدد  مع  �ضركتنا  تعمل 
في  الدعم  لهم  وتوفر  ال�ضباب،  عند  والتعاون  التوا�ضل  مهارات 
انتقالهم من عالم التعلم اإلى عالم العمل. وقامت ال�ضركة اأي�ضًا 
من  كجزء  لل�ضباب  والتدريب  التعليم  توفر  م�ضاريع  بتطوير 
بالألعاب  الخا�س  الر�ضمي  التثقيفي  البرنامج  وهو  "حدد"، 

الأولمبية واأولمبياد المعاقين التي �ضتقام في لندن عام 2012.

لقراءة المزيد على الإنترنت:
كيف يتم ا�ستخدام الحلول الخا�سة بنا

م�ساعدة مجتمعاتنا
دعم ال�سباب

اإلى مواقع التعليم والمهارات في العام 2012

420.000 
زيارة

Our key performance indicator
Community investment

Community 
investment
(time, cash 
and in-kind
support)

Percentage of
profit before
taxation
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1.9% 1.5%

حياة اأف�سل

38.5
مليون جنيه ا�سترليني

لتقديمها  تقنياتنا  خالل  ومن   BT موظفي  قبل  من  تح�ضيلها  تم 
للجمعيات الخيرية في عام 2012
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"اأ�سا�سية"  مجالت  عدة  هناك  اأن  نوؤمن 
يجب على ال�سركات الم�سوؤولة اأخذها في 

العتبار والتعامل معها.
اأف�ضل الدعم للمجالت الأخرى  ويوفر �ضعينا لأن ن�ضبح �ضركة 

في اإ�ضتراتيجيتنا نحو م�ضتقبل اأف�ضل.
بالأعمال  للقيام  اأ�ضا�ضيًا  �ضرطًا  ال�ضتدامة  اعتبار  ويزداد 

التجارية.

خلق مكان رائع للعمل
تقع مهمة ت�ضيير اأعمال ال�ضركة على الموظفين فيها، �ضواء كانوا 
ممن يطورون تقنيات الجيل التالي اأو ي�ضرفون على تطوير اأعمال 
هوؤلء  على  نعتمد  تيليكوم  بريتي�س  في  ونحن  الهامين.  العمالء 

الموظفين جميعًا لتنفيذي ا�ضتراتيجيتنا.

ال�سحة وال�سالمة والرفاهية 
ال�ضحة  لي�ضمل  نهجنا  نطاق  بتو�ضيع  قمنا   ،2012 عام  في 
اإ�ضتراتيجيتنا.  الرفاهية كجزء من  اإدخال  وال�ضالمة من خالل 
ويتركز عملنا الآن على الوقاية التي يليها ت�ضجيع ودعم ال�ضحة 

ال�ضليمة، وتوفير برامج التاأهيل عند الحاجة.

ال�سراء و�سركاء التوريد 
ال�ضلوك  من  مزيد  لدفع  العالقات  بناء  وا�ضلنا  عام 2012،  في 
بال�ضراكة مع  �ضاهم عملنا  وقد  التوريد.  �ضركاء  الم�ضتدام عبر 
موردينا، في الحد من الأخطار التي تواجهها �ضركتنا والح�ضول 

على فر�ضة كبيرة لت�ضجيع ال�ضلوك الم�ضتدام لديهم. 

الأخالقيات ومحاربة الف�ساد والر�سوة
�ضاهم ا�ضتحداث قانون مكافحة الر�ضوة في المملكة المتحدة في 
يوليو 2011 في تمهيد الطريق لنا من اأجل تقوية نهجنا في عام 
الف�ضاد  لمكافحة  �ضامل  برنامج  بتنفيذ  قمنا  حيث   .2012
والر�ضوة للبناء على ثقافتنا الأخالقية و�ضمان �ضير الإجراءات 
المالئمة لمنع حدوث الر�ضوة اأو الف�ضاد من قبل موظفي �ضركتنا 
اأو من يعمل بالنيابة عنها. وتم تدعيم ذلك بالحكم الر�ضيد في 

كافة عملياتنا العالمية.

لقراءة المزيد على الإنترنت:
• الأخالق، ومكافحة الف�ساد والر�سوة

• خلق مكان رائع للعمل
• ال�سراء و�سركاء التوزيع

• البتكار والأبحاث
• حقوق الإن�سان

موؤ�سرات الأداء الرئي�سية 
قيا�س م�ضاركة الموظفين على مقيا�س

من خم�س نقاط

2011

3.61

20102012

3.58
3.68

قيمة مناق�ضات العمالء مع عن�ضر ال�ضتدامة

2011

2.1 مليون £

2012

2.7 مليون £ 2.1 مليون £

2010

موؤ�سرات الأداء الرئي�سية 
عدد تقييمات الموردين في الموقع مدعومة 

بمتابعة كاملة بن�ضبة 100 بالمائة

2011

33

20102012

32

54

�سركات اأف�سل

موؤ�سرات الأداء الرئي�سية 
ن�ضبة الأيام ال�ضائعة ب�ضبب الغياب المر�ضي

%2.46 %2.41%2.16

2011 20102012

موؤ�سرات الأداء الرئي�سية 
قيا�س الأداء الأخالقي على مقيا�س من خم�س نقاط 

اعتمادًا على وعي الموظف و�ضلوكه

4.16 4.10
4.19

2011 20102012

6

CSR_Better_future_summary_053012.1 -AR.indd   6 م 11:51:22   01/07/2012



الموؤ�سرات الماليةالموؤ�سرات غير الماليةخدمة الزبائن
201220112010هدف 20102013   الحالة 20122011هدف 2012

خدمة الزبائن – قيا�س النجاح عبر 
قاعدة العمالء الكاملة لبريتي�س 

تيليكوم.

�ضيتاألف قيا�س خدمة العمالء من 
الختبار الوظيفي العقالني المتوا�ضل 

والإجراء الجديد للحد من الم�ضاكل 
التي يواجهها العمالء. و�ضنن�ضر 

النتيجة في تقرير 2012. 

3 بالمئة تح�ضن 
في خدمة الختبار 
الوظيفي العقالني 

منذ 2011

3بالمئة تح�ضن في 
خدمة الختبار 

الوظيفي العقالني 
منذ 2010

10.5 بالمئة 
تح�ضن في خدمة 

الختبار الوظيفي 
العقالني منذ 

2009

�ضيتاألف قيا�س خدمة العمالء من 
الختبار الوظيفي العقالني المتوا�ضل 

والإجراء الجديد للحد من م�ضاألة 
العمالء. و�ضنن�ضر النتيجة في تقرير 

.2013

19.30720.07620.911 جنيهالعائد الإجمالي

متو�ضط العائد لكل اأ�ضرة 
م�ضتهلكة )المملكة المتحدة(

309 جنيه326 جنيه343 جنيه

موؤ�ضر م�ضاركة الموظفين -  قيا�س 
لنجاح عالقة ال�ضركة مع الموظفين، 
من خالل م�ضحها ال�ضنوي لموقفهم.

الحفاظ على اأو تح�ضين م�ضتوى 
م�ضاركة الموظفين في عام 2011.

الحفاظ على / اأو تح�ضين م�ضتوى 3.683.613.58
م�ضاركة الموظفين في عام 2011.

5.004 مليون4.887 مليون4.885 مليونتكاليف الموظفين

عدد الموظفين )دوام كامل، 
جزئي، ت�ضارك العمل(

90.52094.15897.798

ال�ضحة وال�ضالمة: معدل الغياب 
المر�ضي – ن�ضبة الأيام ال�ضائعة 

ب�ضبب الغياب المر�ضي يعبر عنها 
وفق المعدل المتداول ل�12 �ضهر. 

تخفي�س اإلى 2.29 لالأيام ال�ضائعة 
ب�ضبب المر�س.

تخفي�س اإلى 2.05 لالأيام ال�ضائعة 2.46 بالمئة2.41 بالمئة2.16 بالمئة
ب�ضبب المر�س.

تكاليف تعوي�س المر�س في 
بريتي�س تيليكوم

80 مليون 
جنيه

95.4 م90.1 مليون

التعامل الأخالقي -  قيا�س تطبيق 
معايير حقوق الإن�ضان للموزعين لدى 

ال�ضركة.

لتحقيق متابعة بن�ضبة 100 بالمئة 
خالل ثالثة اأ�ضهر لجميع الموزعين 
المحددين كخطر متو�ضط اأو عالي، 

من خالل ا�ضتبيانات معاييرنا 
الأخالقية.

149 تقييم خطر 
مع 100 بالمئة 

متابعة

70 تقييم خطر مع 
100 بالمئة متابعة

180 تقييم خطر 
مع 100 بالمئة 

متابعة

لتحقيق متابعة بن�ضبة 100 بالمئة خالل 
ثالثة اأ�ضهر لجميع الموزعين 

المحددين كخطر متو�ضط اأو عالي، من 
خالل ا�ضتبيانات معاييرنا الأخالقية.

قيمة عقود ال�ضراء حيث 
يوافق موردونا على العمل 

معهم لتح�ضين تاأثيرات 
ال�ضتدامة.

87% من اإنفاق 
المورد

 %86%86

الحفاظ على الحد الأدنى من ال�ضتثمار في الأن�ضطة الجتماعية.
ال�ضتثمار بن�ضبة 1 بالمئة لأرباح ما 

قبل ال�ضريبة ال�ضمنية.

الحفاظ على الحد الأدنى من 1.05 بالمئة1.9 بالمئة1.5 بالمئة
ال�ضتثمار بن�ضبة 1 بالمئة لأرباح ما 

قبل ال�ضريبة ال�ضمنية.

ا�ضتثمار ال�ضركة الم�ضوؤول 
والم�ضتدام )الوقت، النقد، 

الدعم العيني(.

26.4 م27.6 م31.9 مليون

ما يعادل انبعاثات الكربون – قيا�س 
تاأثير ال�ضركة على تغير المناخ.

بحلول دي�ضمبر 2020، �ضتخف�س 
مجموعة بريتي�س تيليكوم من انبعاثات 

الكربون بن�ضبة 80 بالمئة مقابل 
م�ضتويات 1997. وقد حدد الهدف عام 

.2008

757.000 طن 
من غاز الكربون

53 بالمئة تخفي�س
60 بالمئة تخفي�س 

كثافة

772.000 طن 
من غاز الكربون

53 بالمئة تخفي�س
58 بالمئة تخفي�س 

كثافة

786.000 طن 
من غاز الكربون

52 بالمئة تخفي�س
57 بالمئة تخفي�س 

كثافة

بحلول دي�ضمبر 2020، �ضتخف�س 
مجموعة بريتي�س تيليكوم من 

انبعاثات الكربون بن�ضبة 80 بالمئة 
مقابل م�ضتويات 1997. وقد حدد 

الهدف عام 2008.

تكاليف الطاقة الإجمالية 
)وقود  المركبات + الغاز + 

النفط + الديزل لت�ضغيل 
المولدات الخ، المملكة 

المتحدة واأيرلندا فقط(

285 م243 م256 م جنيه

قيا�س الأداء الأخالقي – موؤ�ضر 
نجاح وعي الموظفين لدى ال�ضركة 

وتدريبهم.

الحفاظ على / اأو تح�ضين نتيجة موؤ�ضر 
عام 2011.

4.194.16 4.10
)قيا�س جديد(

الحفاظ على اأو تح�ضين نتيجة موؤ�ضر 
عام 2011.

قيمة مناق�ضات العمالء مع 
عن�ضر ال�ضتدامة.

2.1 مليار2.1 مليار2.7 مليار

 

جميع الأهداف لها تاريخ نهاية حتى 31 مار�س ما لم تتم الإ�ضارة اإلى غير ذلك.
تحقيق هدف 2011مقيا�س خم�س نقاط هدف جارف�ضل هدف 2011

7كيف كان اإجنازنا هذا العام
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في تقريرنا الكامل على  الإنترنت، �ضتجدون الكثير من 
اأف�ضل.  م�ضتقبل  نحو  اأعمالنا  جدول  حول  المعلومات 
تركيزنا  مجالت  حول  مف�ضلة  معلومات  عن  ف�ضاًل 
الأربعة الرئي�ضية، كما تجدون مجموعة من الأخبار التي 

تظهر كيفية: 
-  ع��م�ل�نا لل�م�ض�اعدة ع�لى ت�ح��ض�ي�ن ال�ت�ضمين الرقمي

    في المدار�س الكولومبية. 
-  ع��م�ل�نا م�ن خ�الل �ض��راك��ات ل�تنف�يذ ح�زم�ة األ�ي�اف
    ع��ري���ض��ة ال�ن�ط��اق )broadband( ق�ب�ل �ض���ن�ة

    م�ن م�وع�ده�ا ال�م�ح�دد ف�ي ال�م�م�ل�ك�ة ال�م�ت�ح�دة. 

-  �ض�اع��دت�ن�ا اب�ت�ك�ارات�نا م�ن خ�الل "ك�اأ�س ال�ت�ح�دي"
    ع��لى ت�ح�ق�ي�ق الأف��ض�ل ب�ت�ك�ل�ف�ة اأق�ل. 

-  دع��م م��وظ��ف�ون�ا وت�ك�ن�ول��وج�ي�ت�نا اإغ��اث�ة ال��ري�ا�ض�ة
    ل��ع��ام 2012.

تقرير نحو م�ضتقبل اأف�ضل على الإنترنت
www.bt.com/betterfuture

لقراءة المزيد على الإنترنت »بريتي�ص  �سركة  هيكلية  في  الكبير  التغيير  وقت  هو  اإن هذا 
تيليكوم« فيما يتعلق با�ستمرارية ال�سركة. وقد تم و�سع اأولوية 
م�ستقبل  نحو  جديدة  وا�ستراتيجية  جديدة،  اإ�ستراتيجية 

اأف�سل، �سيك�سف عنهما في وقت لحق من هذا العام.

)مع  ال�ضيغة  بهذا  الأخير  تقريرنا  هو  هذا  فاإن  لذلك 
لهيئة  الأخير  والبيان  الحالية(  الأ�ضا�ضية  الأداء  موؤ�ضرات 
الحكم  ترتيبات  من  كجزء  جانبًا  الآن  تنحت  التي  القيادة 

الجديد. 

في  الفائت  للعام  الكامل  البيان  من  التحقق  يرجى  ولكن 
تقريرنا على الإنترنت. 

»بريتي�س  ل�ضركة  بتذكير  الهيئة  في  كاأفراد  عملنا  ونختم 
تيليكوم« حول اأهمية ال�ضتقاللية، والتحدي الخارجي كجزء 
كافة  في  الم�ضاهمين  لإ�ضراك  المتكاملة  ال�ضتراتيجية  من 

اأنحاء ال�ضركة. 

في  زمالئي  مع  اأعمل  اأن  لي  �ضرفًا  كان  لقد 
والحا�ضر(  الما�ضي  )في  تيليكوم«  »بريتي�س 
على جميع تحديات ال�ضتدامة المتعددة التي 

واجهت ال�ضركة.

يورغن  لفيل،  اإليزابيث  جويدر،  مارك  بوريت،  جوانثون 
راندرز، نيك روبينز

4 مايو 2012

اإدراج  اأدناه  – يتم  �ضخ�ضية  ب�ضفة  الهيئة  اأفراد  لقد عمل 
انتماءاتهم التنظيمية لغر�س التعريف وح�ضب.

وقد اجتمعت الهيئة ال�ضت�ضارية للقيادة اأربع 
والتوجيه  الإر�ضاد  لتقديم  العام  هذا  مرات 

حول برنامجنا نحو م�ضتقبل اأف�ضل.

في عام 2012، تاألفت الهيئة من:

جوانثون بوريت
اللجنة  الم�ضتقبل،  اأجل  من  منتدى  ومدير  الهيئة  رئي�س 

ال�ضت�ضارية للتنمية الم�ضتدامة في المملكة المتحدة. 

مارك جويدر
اللجنة  لل�ضركة،  التابع  الغد  لمركز  الموؤ�ض�س  المدير 

ال�ضت�ضارية لل�ضركة.

 اإليزابيث لفيل
ال�ضت�ضارية  الهيئة  ل�"يوتوبيا"،  الموؤ�ض�ضة   – المديرة 

لال�ضتدامة ومقرها باري�س.

 يورغن راندرز
اأ�ضتاذ اإ�ضتراتيجية المناخ في كلية الأعمال النرويجية.

نيك روبينز
رئي�س مركز التميز لتغير المناخ لدى "اإت�س اإ �ضبي �ضي" في 

لندن.

ت�ضاركوا  تويتر.  على  الفريق  اأفراد  بع�س  متابعة  باإمكانكم 
بمحادثات معهم من خالل النقر على الرابط اأدناه.

نيال دوني، 
الرئي�س التنفيذي لال�ضتدامة

مجموعة بريتي�س تيليكوم
bluNiall@

اإيما ويليمز
مجموعة بريتي�س تيليكوم 
ELWilliams_CSR@

كيفين مو�ص
بريتي�س تيليكوم الأمريكيتين 

keviniMoss@

ان�سموا اإلينا على موقع تويتر:

�سكراً لكم لقراءة تقريرنا – ونود اأن
ن�سمع منكم ما الذي ا�ستفدمتوه منه.

يرجى مرا�سلتنا على الربيد الإلكرتوين
crreporting@bt.com على العنوان

واإطالعنا على اأفكاركم.

فريق تقارير نحو م�ستقبل اأف�سل
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