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 ملجموعة اتصاالت تنفيذيالرئيس ال تعيين



 حاتم دويدار 

 ت مجموعة اتصااللالرئيس التنفيذي 

 

، كرئيس تنفيذي للعمليات. وفي شهر 2015انضم السيد حاتم دويدار إلى "مجموعة اتصاالت" في شهر سبتمبر من العام 

رئيسياً تنفيذيا باإلنابة لـ"مجموعة  ، تم تعينه  2020. وفي شهر مايو  يساً تنفيذياً للعمليات الدولية، تم تعينه رئ2016مارس  

كما يشغل دويدار عضوية مجالس اإلدارة في كل من اتصاالت المغرب، وشركة االتصاالت الباكستانية المحدودة، اتصاالت". 

 .وشركة اتصاالت مصر

 

لندن. ويتمتع   قبل انضمامه إلى "مجموعة اتصاالت"، شغل دويدار منصب رئيس موظفي المجموعة في فودافون العالمية في

عاماً، من ضمنها   30دويدار بسجل حافل من الخبرات واإلنجازات التي استطاع تحقيقها خالل مسيرته العملية التي تمتد إلى  

 .عاماً في صناعة االتصاالت عمل خاللها في العديد من المواقع القيادية في شركات عالمية 24أكثر من 

 

فودافون مصر كرئيس لقطاع التسويق، ليتولى بعد ذلك وخالل الفترة الممتدة من انضم دويدار إلى شركة  1999في العام 

( منصب الرئيس التنفيذي. وخالل تلك الفترة، كانت له إسهامات ناجحة أدت إلى االرتقاء بأعمال الشركة 2014إلى    2009)

 .تي تتسم بالتنافسية الشديدةوتعزيزها، وبالشكل الذي مكنها من تحقيق إيرادات قياسية في واحدة من األسواق ال

 

خالل عمله في مجموعة "فودافون" العالمية، تولى دويدار العديد من األدوار القيادية، منها؛ مدير عام الخدمات األساسية 

في المجموعة؛ والرئيس التنفيذي لفودافون مالطا، والرئيس التنفيذي لألسواق الشريكة لمجموعة فودافون العالمية، حيث 

سوقاً؛ كما تولى أيضاً  45خالل هذا الموقع على توسيع نطاق انتشار خدمات ومنتجات الشركة لتصل إلى أكثر من  عمل من 

منصب المدير اإلقليمي لألسواق الناشئة. كما يحظى دويدار أيضاً بخبرات كبيرة في مجال حوكمة الشركات اكتسبها من خالل 

 .الشركات سواء داخل قطاع االتصاالت أم خارجه عمله كرئيس أو كعضو في مجالس إدارة العديد من

 

جي" إحدى شركات مجموعة "ديملر بينز" في مصر، قبل االنتقال إلى شركة -إي-بدأ دويدار حياته العملية في شركة "أيه

 ."بروكتر آند جامبل العالمية" والتي شغل فيها عدة مواقع إدارية مختلفة خاصة بقطاع التسويق

حاتم دويدار درجة البكالوريوس في االتصاالت والهندسة اإللكترونية من كلية الهندسة بجامعة القاهرة، وماجستير يحمل السيد  

 .في إدارة األعمال من الجامعة األمريكية في القاهرة
 




