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كة فودافون مرص  ي مرص  -أطلقت شر
 
يحة محمول  -أكبر مشغل لخدمات الهاتف المحمول ف أول شر

ي  %100، مصنوعة بنسبة Eco-simمطابقة للمواصفات البيئية 
من مواد بالستيكية ُمعاد تدويرها، الت 

 . ي أكسيد الكربون بشكل كببر
                                تسىع من خاللها فودافون إىل الحد من انبعاثات ثان 

 
ي مبادرات الحد من االنبعاثات الصادرة عن 

 
كات المشاركة ف كة فودافون مرص من أوائل الشر وتعد شر

ي تؤدي إىل تفاقم حدة آثار تغبر المناخ، وذلك تماشًيا مع التوجهات 
المخلفات البالستيكية، والت 

، COP27رص مؤتمر تغبر أطراف المناخ الرئاسية بإطالق مبادرات للحفاظ عىل البيئة قبل استضافة م
ي العمل 

 
ي ضوء دعم جهود وزارة البيئة عىل طرح أفكار ألنسب الطرق لتضمير  القطاع الخاص ف

 
وف

ي ذات الوقت، وذلك من خالل بناء الهيكل التنظيمي 
 
، من منطلق الربحية والحفاظ عىل البيئة ف ي

البيت 
اك جميع الفئات الم  عنية. وتنفيذ حوار مجتمىعي يضمن إشر

ي إطار رؤية مرص 
 
اتيجية لتعزيز التنمية المستدامة ف ، من خالل االعتماد 2030وتتبت  فودافون اسب 

ي نظم التشغيل وإدارة الشبكات؛ لخفض انبعاثات الكربون للعمليات 
 
عىل الطاقة المتجددة والنظيفة ف

ي عام 
 
، والوصول إىل صفر انبعاثات كربونية ف دعم االستثمارات  ، باإلضافة إىل2040التشغيىلي

ي قطاعات متنوعة خاصة من خالل دمج عنرص التكنولوجيا الرقمية والبعد 
 
اء ف التكنولوجية الخرص 

ي القطاعات التنموية المختلفة بهدف االرتقاء بجودة حياة المواطن المرصي وتحسير  مستوى 
 
ي ف

البيت 
ي متكامل ومستدام. 

ي إطار نظام بيت 
 
 معيشته ف

ي عمرو طلع وأشاد الدكتور
ت، وزير االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات، بأهمية هذه الخطوة الت 

ي تتواكب مع 
ي مرص مطابقة للمواصفات البيئية، والت 

 
يحة محمول ف اتخذتها فودافون إلطالق أول شر

 إىل حرص وزارة االتصاالت 
ً
ا جهود الدولة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة وحماية البيئة، مشبر

كات العاملة بقطاع االتصاالت وتكنولوجيا المعل ي تطلقها الشر
ومات عىل تشجيع كافة المبادرات الت 

 .  نحو بناء االقتصاد األخرص 
ً
 وتكنولوجيا المعلومات لتفعيل السياسات الصديقة للبيئة والدفع قدما

رات عمرو طلعت، إىل أن وزارة االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات لديها العديد من المباد وأشار الدكتور
لدعم السياسات الصديقة للبيئة والحفاظ عىل الموارد الطبيعية منها إحالل الكابالت النحاسية 

بكابالت األلياف الضوئية، وتبت  آليات إلنشاء أبراج المحمول ومحطات اإلنزال البحري باستخدام 
، كما ت ي األخرص  تعاون مع وزارة البيئة الطاقة المتجددة، باإلضافة إىل تحفبر  وتشي    ع االبتكار التكنولوجر

ي إطار التحضبر واإلعداد لمؤتمر األمم المتحدة المعت  بتغبر المناخ 
 
ي ف لتوفبر الدعم التكنولوجر

(COP27 ي استخدام حلول تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت وتطويعها
 
( ، باإلضافة إىل التعاون ف

 للحفاظ عىل البيئة. 

 

 



 

كة فودافون مرص ومن جهتها، أشادت الدكتورة ياسمير  فؤ  اتيجية مع شر اكة االسب  اد، وزيرة البيئة، بالشر
ي تقوم بها الوزارة لحماية البيئة المرصية ورفع 

وعات البيئية المختلفة الت  ي األنشطة والمشر
 
والتعاون ف

" لنشر الوعي  ي إطار حملة "اتحرص  لألخرص 
 
، وذلك ف ي

ي تحت رعاية السيد رئيس الوعي البيت 
البيت 

كات  ي أن يفتح هذا التعاون المجال أمام عدد أكبر من شر
 
 الجمهورية، حيث أعربت فؤاد، عن أملها ف

 من مبدأ المسئولية المجتمعية تجاه 
ً
ي انطالقا

ي مجال خدمة العمل البيت 
 
القطاع الخاص للدخول ف

اكات بير  الوزا ي مجال الحفاظ عىل مجتمعهم وبلدهم. وأكدت عىل أهمية الشر
 
رات والقطاع الخاص ف

 . ي
 البيئة والتوعية بقضايا البيئة والتغبر المناج 

يحة محمول  ومن جانبه قال محمد عبد هللا، الرئيس التنفيذي لفودافون مرص:" نفخر بتقديم أول شر
ي البيئة واالتصاالت"، مشبر 

اتيجية مع وزارن  اكات االسب  ي مرص صديقة للبيئة، تعزيزا للشر
 
 إىل أن ف

ً
ا

ائح  ي استبدال كافة الشر
 
ائح صديقة للبيئة خالل  SIMفودافون تطمح ف البالستيكية لدى العمالء بشر

ي تقليل استخدامنا للبالستيك بحواىلي 
 
ة القادمة حيث ستساهم هذه الخطوة ف  طن سنوًيا.  340الفب 

ات المناخية من أهم وأضاف محمد عبد هللا،:"أن الحفاظ عىل البيئة والعمل عىل الحد من التغيبر 
اتيجيتها للعمل، ونسىع دائما لتقديم  ي أولويات إسب 

 
ي تعمل عليها فودافون مرص وتضعها ف

الملفات الت 
ي هذه المجال، وأشار عبد هللا، إىل أن فودافون مرص كانت من 

 
ي مبادرات فعالة ف

 
حلول والمشاركة ف

ي وقعت عىل اتفاقية األمم 
كات القطاع الخاص الت  المتحدة اإلطارية بشأن تغبر المناخ، إىل أوائل شر

وع  ي العديد من المبادرات بالتعاون مع وزارة البيئة وأهمها مشر
 
لتدوير  E-Tadweerجانب المشاركة ف

ونية والتخلص اآلمن منها، وتتبت  فودافون مرص داخل جميع فروعها ومراكز البيع  المخلفات االلكب 
النبعاثات الكربونية، ومنها تطبيق التجربة الرقمية باستخدام منظومة الحفاظ عىل البيئة والحد من ا

أرقام االنتظار والفواتبر الرقمية للحد من طباعة األوراق داخل الفروع، كذلك استبدال األكياس 
 البالستيكية بالورقية. 

كة فودافون مرص ومؤسسة فودافون مرص لتنمية المجتمع، يعمالن عىل إطالق  الجدير بالذكر أن شر
ي م

ي مواجهة التغبر المناج 
 
ي من شأنها أن تساهم بشكل كببر ف

جموعة من المبادرات المتنوعة، والت 
كة بالتخلص من جميع المواد البالستيكية  والوصول إىل منظومة بيئية رقمية مستدامة، فقد قامت الشر

ي جميع منشآتها وفروعها، إىل جانب استبدال مصابيح اإلضاءة القديمة
 
بمصابيح موفرة  غبر األساسية ف

. ذلك إىل جانب إنشاء محطة  940للطاقة، مما يوفر نحو 
ً
ي أكسيد الكربون سنويا

ا من انبعاثات ثان 
ً
طن

ي بت  سويف إلدارة مراكز البيانات الخاصة بنا، مما يوفر نحو 
 
ا من االنبعاثات  71للطاقة الشمسية ف

ً
طن

ا عىل تغطية أسقف المبت  الرئيسي بأ
ً
لواح ضوئية للطاقة الشمسية، مما سيساهم سنوًيا، وعملت أيض

ي تقليل نحو 
 
 من االنبعاثات سنوًيا.  135ف

ً
 طنا

ي  اتيجر ي عن كونها راعي االتصاالت االسب 
كة فودافون مرص قد أعلنت نهاية الشهر الماض  يشار إىل أن شر

م  ، والذي ستستضيفهCOP27لمؤتمر اتفاقية األمم المتحدة االطارية لتغبر المناخ 27للدورة  مرص بشر
ي 2022الشيخ نوفمبر 

كة خالل المؤتمر الحلول التكنولوجية الرقمية الت  ، ومن المقرر أن تستعرض الشر
ي القطاعات المختلفة 

 
نت األشياء )-يتم االعتماد عليها ف بهدف تمكير  المجتمع من  -(IoTمثل إنب 

، إىل جانب تحسير  كفاءة 
ً
وعىل رأسها قطاعي الزراعة  ت،القطاعاتوفبر الطاقة وإنشاء مدن أكبر خضارا

 والنقل. 

 


