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 المحترم،   الرئيس التنفيذي /سعادة
 سوق أبوظبي لألوراق المالية

 اإلمارات العربية المتحدةأبوظبي، دولة 

 H.E. Chief Executive Officer 
Abu Dhabi Securities Exchange 
Abu Dhabi, UAE 
 

 ,Dear Sir  تحية طيبة وبعد ،،،

   
 

  تعيين الرئيس التنفيذي لعمليات "اتصاالت اإلمارات" 
 

 Appointment of Chief Executive Officer for 
Etisalat UAE Operations  

 
 )مجموعة اتصاالت( لالتصاالتمجموعة اإلمارات تنهي شركة 

مسعود محمد شريف السيد/  ش.م.ع إلى علمكم بأنه قد تم تعيين

اعتباراً من  "اإلماراتاتصاالت "لعمليات رئيساً تنفيذياً ، دومحم

وسيتبع وظيفياً للرئيس التنفيذي لمجموعة  ،2021 أغسطس 29

استراتيجية كجزء من  هذا المنصب الجديدويأتي . اتصاالت

دة التركيز على التحول في مجموعة اتصاالت التي ترمي إلى زيا

التنوع واقتناص فرص التطور داخل سوق دولة اإلمارات 

لتسريع مجموعة البه تسعي العربية المتحدة في الوقت الذي 

 توسيع الوجود الجغرافيو في الفضاء الرقميتطوير األعمال 

ً  ق أفضل كفاءة تشغيلية في األسواقوتحقي  .التي تعمل بها حاليا

 
 

ة طويلة في تولي المناصب التنفيذية يتمتع السيد/ مسعود بخبر

مسيرته المهنية التي تزيد على العشرين عاماً  زخرالعليا وت

 ةوالمالي ةالتشغيليمضماري إدارة العمليات باإلنجازات في 

شغل سبق وأن وقد  .في قطاعي االتصاالت والتكنولوجيا خاصةً 

وعضو  "الياه سات"الرئيس التنفيذي لشركة مهام السيد/ مسعود 

لسبع سنوات  مجلس إدارة شركة اإلمارات لالتصاالت المتكاملة

وهو حاصل على شهادة الماجستير في إدارة . (2013-2020)

 Emirates Telecommunications Group Company 

(Etisalat Group) PJSC would like to announce the 

appointment of Mr. Masood M. Sharif Mahmood 

as Etisalat UAE operations Chief Executive 

Officer, effective from 29th August 2021, and will 

be reporting to Etisalat Group Chief Executive 

Officer. This new role is part of Etisalat Group’s 

transformation strategy that targets increased 

focus on diversifying and capturing growth 

opportunities within the UAE market while 

accelerating business development in the digital 

space, expanding geographic presence and 

maximizing operational efficiency in existing 

markets.  
 

 

Mr. Masood is a widely experienced senior 

executive with a strong operational and financial 

track record spanning over 20 years primarily in 

the telecom and technology sectors. He earlier  

was the CEO of Yahsat. He has also served on the 

Board of Emirates Integrated 

Telecommunications Company for seven years 

(2013 – 2020). Mr. Masood holds an MBA from 

McGill University and a Bachelor of Engineering 



 

 " في كندامكغيل"من جامعة  تخصص الشؤون المالية األعمال

في الواليات  شهادة هندسة نظم الحاسوب من جامعة بوسطنو

 .المتحدة

 

 .الذاتية تهمرفق طيه سير

 

in Computer Systems Engineering from Boston 

University. 

 
 

Please find his bio attached. 

 

  ,Kind regards  ،،وتفضلوا بقبول فائق اإلحترام والتقدير،

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 
 

Masood M. Sharif Mahmood 
Chief Executive Officer, Etisalat UAE 
Operations 
 

 

 مسعود محمد شريف محمود

 "اتصاالت اإلمارات"عمليات لالرئيس التنفيذي 

With over 20 years of experience, Masood 
has a proven record of accomplishment with 
vast knowledge in telecommunications and 
technology. His expertise in operational and 
financial fields led to developing high 
performing teams, establishing creative 
work culture, and setting development 
strategies that elevated business 
performance. 
 

Masood currently serves on the boards of Al 
Yah Satellite Communications Company 
(Yahsat), the UAE Space Agency, and Etihad 
Aviation Group. 
 

He held leading positions throughout his 
career including the CEO of Yahsat, and the 
Vice President at Mubadala’s Information 
and Communications Technology (ICT) unit. 
Additionally, he served on the boards of 
SHUAA Capital, Emirates Integrated 
Telecommunications Company (Du), Abu 
Dhabi Financial Group (ADFG), among other 
expertise gained in positions at Dubai 
Investment Group and the Executive Office 
of the Government of Dubai. 
 
 

في عاًما  20الـ  تمتد ألكثر منبخبره طويلة مسعود  /تمتع السيدي

يزخر بسجل حافل وقطاعي االتصاالت والتكنولوجيا، 

الخبرات المكثفة والمعارف في إدارة العمليات باإلنجازات و

ما أسهم في رفع إنتاجية كوادر العمل مالتشغيلية والمالية 

وتأسيس بيئة عمل مبتكرة ووضع سياسات تطويرية أدت 

 بأداء األعمال.  لالرتقاء

 

الياه  شركةفي يشغل السيد/ مسعود حالياً عضوية مجالس اإلدارة 

" ووكالة اإلمارات للفضاء الياه سات" لالتصاالت الفضائية

 .ومجموعة طيران االتحاد

 

 السابقة القيادية المناصب من العديد المهنية مسيرته تشمل كما

 ونائب ،"سات الياه" لشركة التنفيذي الرئيس مهام تولى منها

 واالتصاالت المعلومات تكنولوجيا قطاع في التنفيذي الرئيس

 مجلس عضوية إلى باإلضافة لالستثمار، مبادلة شركة في

اإلمارات  وشركة كابيتال، شعاع شركة من كل في اإلدارة

)دو(، ومجموعة أبوظبي المالية، باإلضافة لالتصاالت المتكاملة 

إلى الخبرات التي اكتسبها خالل عمله في مجموعة دبي 

  .لالستثمار والمكتب التنفيذي لحكومة دبي



 

He holds an MBA with a concentration in 
Finance from McGill University in Canada, 
and a Bachelor’s Degree in Computer 
Systems Engineering from Boston University 
in the United States. 
- 

 شهادة الماجستير في إدارة األعمال لىوحصل السيد/ مسعود ع

شهادة و " في كندامكغيل"من جامعة  تخصص الشؤون المالية

 .في الواليات المتحدة هندسة نظم الحاسوب من جامعة بوسطن

 


