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إن النــاس الذيــن نعتمــد عليهــم
لجعــل العالــم ض
يمــ� قدمــا
ي
يعتمــدون عــى تاليــس.

“إن الناس الذين يجعلون
العالم ض
يم� قدما يعتمدون
أي
عىل تاليس لننا ندعم عمالءنا
ف ي� كل لحظة حاسمة”.

#رســـالة الرئيـــس
تغ�ا جذريا ف ي� أسواق المجموعة.
إن الثورة فالرقمية تحدث ي
وتوفر لنا ي� الوقت ذاته فرصا جديدة هائلة لوضع
ت
ال� من شأنها ي ن
تمك� عمالئنا من اتخاذ
وتطوير الحلول ف ي
ف
ث
القرار الصائب ي� الوقت المناسب ي� أك� الحاالت تعقيدا.
لقد شهد العالم خالل المائة سنة الماضية العديد
وال ت
لك�ونيات
من الثورات
التكنولوجية ،الكهرباء إ
والمعلوماتية آ
والن الرقمية وساهمت تاليس فيها جميعا،
بل كان لها ف� بعض أ
الحيان دور ريادي.
ي
تجمع تاليس ي ن
ب� تكنولوجيات ذات مستوى عالمي ومعرفة
أ
ين
معمق� لسواقها .وبفضل هذه المكانة الفريدة
وفهم
ف
ش
وبوت�ة
ومستدام
مربح
نحو
عىل
النمو
�
كاتنا
�
ستستمر
ي
أ ي
السواق المرتبطة بها.
أرسع من
وبغرض تحقيق هذا النمو المربح والطويل أ
المد نعتمد عىل
خارطة طريق واضحة المعالم .سنواصل ف ي� السعي جاهدين
ت
ال� تركز عىل العمالء ،وتكثيف مبادراتنا
فإىل تطوير أثقافتنا ي
ف
ت
ز
التشغيل ،وتعزيز ال�امنا ي� مجال البحث
ي� مجال الداء
ي
والتطوير بع� االستثمار ف ي� التكنولوجيات والمواهب.
الونة أ
يمثل ش�اؤنا ف� آ
خ�ة شل�كة جيمالتو ،وهي ش�كة
ال
ي
ذات صيت يعالمي متخصصة ف� أ
المن الرقمي وتوفر خدماتها
ي
لل�كات والدول ف� ث
ش
أك� من  180بلدا ،محطة رئيسية ف ي�
ي

كب� التحول الرقمي
خارطة طريقنا .فهذا االقتناء يحفز بشكل ي
لمجموعتنا ويضع تاليس ف ي� موقع الريادة عىل الصعيد
العالمي ف� مجال أ
المن الرقمي.
ي
بفضل هذا المزيج الفريد الذي يجمع ي ن
ب� الريادة ف ي� المجال
ن
الموظف� ،تلعب تاليس دورا
والبداع ومشاركة
التكنولوجي إ
أساسيا ف� التحول الرقمي لعمالئها ف� يجميع أ
السواق ال�ت
ي
ي
ي
تخدمها.
وعىل غرار كافة ش
ال�كات التكنولوجية ،تحتاج تاليس إىل
استقطاب أفضل المواهب واالحتفاظ بها ،وأنا متيقن أن تنوع
ت
ال� نمنحها لموظفينا
قوانا العاملة واتساع نطاق
الفرص زي
ت
ش
تتم� بالعولمة أصبح يشكل
ال�
بيئتنا
�ء .ففي
ي
ي ي
سيغ�ان كل ي
موظفو وموظفات تاليس أحد أبرز مواطن قوتنا عىل نحو لم
يسبق له مثيل .إذ إن موظفينا البالغ عددهم  80,000موظف
ف�  68بلدا ي ز
البداع وجميعهم
يتم�ون بالذكاء الجماعي وروح إ
ي
متحمسون لما يقومون به ومولعون بالتكنولوجيا ومصممون
عىل بذل أقىص ما بوسعهم من أجل بلوغ مستوى أ
الداء الذي
تتوقعه منهم تاليس ،وهذا يشكل أحد أهم ثرواتنا.

باتريس كين
الدارة والرئيس التنفيذي
رئيس مجلس إ
تاليس

أ
#الرقـــام الرئيســـية

نبذة عن الشركة...

تاليس ش�كة متواجدة ف ي� جميع القارات وتنشط ف ي� خمسة قطاعات رئيسية ذات أهمية حيوية لمجتمعاتنا:
والمن ،أ
الفضاء الجوي ،الفضاء ،النقل ال�ي ،الدفاع أ
والمن الرقمي.
ب
فمن قاع المحيطات إىل أعماق الفضاء والفضاء إ ت ن
و� ،توفر تاليس مجموعة فريدة من التكنولوجيات
اللك� ي
ت
ال� من شأنها أن تجعل عالم الغد ممكنا اليوم.
والخدمات ي

أكثر من
80٫000
موظف في  68بلدا
حوالي

19اداتمليار يورو
من الير

٭

إ

التمويل الذاتي في مجال البحث والتطوير

ث
يورو
1مليار
من
أك�
(ال يشمل هذا العدد البحث والتطوير الممول من مصادر خارجية)
٭

٭استنادا إلى تقرير بيانات الدخل الموحدة لسنة  2007الصادر من تاليس وجيمالتو

النــاس الذيــن نعتمــد عليهــم جميعنا لجعل العالــم
أ
#المـــن الرقمـــي

ث
رســـم مســـتقبل أك� سالمة
وأمنـــا ومالءمـــة

ت
ال� تشهدها
تماشيا مع تالثورة الرقمية ي
أ
ال� تخدمها تاليس ،تستثمر
السواق ي
ف
المجموعة بكثافة ي� تكنولوجيات االتصال
أ
الساسية ،البيانات الضخمة ،الذكاء االصطناعي
أ
تحس�ن
ان� لمساعدة عمالئنا عىل
والمن ب
ي
السي� ي ي
أ
أ
الكفاءة والسالمة والمالءمة والمن والداء

الذا� إىل أ
ت
النظمة
من المركبات ذات التحكم ي
القتالية التعاونية ،ومن قمرات القيادة
المتصلة إىل الحوسبة السحابية آ
المنة
واالتصاالت المحمية ت
إلك�ونيا ،ومن الرادارات
ض
ت
ت
ا�
ال� تتعلم ذاتيا إىل حلول الواقع االف� ي
ي
للتدريب والصيانة الوقائية.

وتقوم تاليس اليوم بتطوير حلول لعالم
الملء
الغد المستقل والقائم عىل البيانات ي

إن الهوية الرقمية أ
والمن الرقمي عنرصان
أساسيان ف ي� هذا العالم الجديد عىل كل
أ
الصعدة .ففي كل مرحلة من مراحل سلسلة

االقتصادي.

القدرة عىل
االتصال

البيانات
الضخمة

الذكاء
االصطناعي

أ
ال
منا�ن
ب
السي� ي

القرارات الرقمية الهامة لعمالئنا ،يجب
ين
المستخدم�
التحقق من هوية وأصالة
بمستوى الضمان المناسب وبشكل فوري
أ
ف آ
خ�ة
تقريبا .بعد أن قامت تاليس ي� الونة ال ي
ً
باقتناء ش�كة جيمالتو ،وهي ش�كة ذات صيت
عالمي مختصة ف� أ
المن الرقمي وتوفر خدماتها
ي
لل�كات والدول ف� ث
ش
أك� من  180بلدا ،باتت
ي
مجموعتنا مؤهلة الحتالل موقع الصدارة
العالمية ف� مجال أ
المن الرقمي.
ي

م يمضي قدما يعتمــدون على تاليس
التحقق الصامت من الهوية
نستخدم اليوم كلمات المرور وعملية تعتمد
ين
خطوت� للتحقق من هوياتنا الرقمية،
عىل
يغ� أن تاليس تعمل عىل تطوير تكنولوجيا
ستستخدم التعلم العميق ،والقياسات الحيوية
والذكاء االصطناعي للتحقق من هويتنا بسالسة
و «بصمت» ،باالستناد إىل التوقيعات الرقمية
ت
ال� نستخدم بها لوحة المفاتيح
مثل الطريقة ي
أو الفأرة .ومن المتوقع أن يصبح هذا التحقق
الصامت من الهوية عامال أساسيا ف ي� رصد وإزالة
ف
والمال.
المرص�
االحتيال الرقمي ف ي� القطاع
ي
ي

البيانات الضخمة أ
والمن الرقمي

#المسؤولية االجتماعية للشركات

ف ي� عام  ،2018تعاقدت تاليس مع
خمسة آالف شخص حول العالم،
وخاصة مع المواهب الجديدة ف ي�
القطاع الرقمي.

ينتج عرص البيانات الضخمة كميات لم يسبق لها
مثيل من البيانات ،مما يمنحنا رؤية أوسع تحفز
مث�ة اليوم وتساعد عىل اتخاذ قرارات
أبحاثا ي
تجارية أفضل .يغ� أن هذه الكميات الهائلة من
البيانات تحتاج إىل تأمينها ،وعىل نطاق واسع.
يتم استخدام حلولنا ت
تشف�
ال� تعتمد عىل ي
ي
ف
البيانات ونظام التوكن ي ن
لتأم� البيانات ي� البيئات
أ
أ
ال ثك� استخداما ويتم ذلك ،سواء تعلق المر

بمنصة هادوب أو نظام قواعد بيانات يغ� عالئقي
( )NoSQLمثل  MongoDBأو ،Couchbase
ت
ال� تجعل مجموعات
دون إعاقة أدوات التحليل ي
البيانات هذه ذات قيمة عالية.

ين
تأم� أجواء المستقبل الرقمية

ف ي� عالم الغد الرقمي ،ستواجه إدارة الحركة
الجوية زيادة هائلة ف ي� عدد الطائرات بدون طيار
ت
ال� تحلق ف ي� سمائنا .إن إمكانية تحديد ما إذا
ي
وبالتال معرفة ما
كانت طائرة بدون طيار موثوقة
ي
إذا كان مسموحا لها بالتحليق ف ي� منطقة محددة
ستكون ض�ورية ف ي� مثل هذا السياق .هذا هو نوع
التحديات ت
ال� تسعى تاليس لالستجابة لها كل
ي
ف
ت
المش�كة ي� مجاالت
خ�تها
يوم،
وذلك بفضل ب
إن�نت أ
ت
الشياء والتحقق من الهوية الرقمية

وتكنولوجيا الرادار.

التن ــوع كمص ــدر لالبت ــكار

ق
عىل مدار ث
استبا� ف ي� سياسة مسؤولية
عاما ،انخرطت تاليس بشكل
أك� من ً 15
ي
أ
ق
ش
خال� والشفافية
وتول أهمية قصوى للسلوك ال ي
ال�كات عىل مستوى المجموعة ،ي
والمساهم�ن
ن
الموظف�
والحوار فيما يتعلق بالعمالء والموردين ،فضال ً عن
ي
ي
أ
ن
والدماج المطبقة
والسواق المالية والمجتمع
المد� .وتعكس سياسة التنوع إ
ي
ف
اسخا بأن االبتكار والقدرة التنافسية يعتمدان عىل
ي� المجموعة بأكملها إيمانًا ر ً
أ
التفاعل ي ن
ب� الشخاص من مختلف التخصصات والخلفيات .وحظيت هذه
أ
ف
ت
دول ،حيث احتلت تاليس المرتبة الوىل ي� فئة الفضاء الجوي
السياسات باع�اف ي
يقيم ش
والدفاع ف ي� ش
ال�كات
الذي
العالمي)،
صدار
(ال
لالستدامة
جونز
مؤ� داو
إ
ّ
ئ
والبي� واالجتماعي .ووقعت تاليس عىل االتفاق العالمي
عىل أدائها االقتصادي
ي
أ
ت
ز
ش
النسان
حقوق
بشأن
ة
الع�
بمبادئه
م
وتل�
2003
عام
للمم المتحدة ف ي�
إ
ف
وحقوق العمال .وبلغت ش
ال�كة المستوى المتقدم لالتفاق العالمي ي� .2012

تكنولوجيــا حاســمة
للحظــات الحاســمة

أ
المن الرقمي

ضمان الثقة الرقمية
تعتمد ش
ال�كات والحكومات عىل تاليس لتحقيق تحولها الرقمي بشكل آمن بع� إضفاء الثقة عىل
ف
ت
مجال إدارة الهوية وحماية
وال� تعد بالمليارات .وتساعد تكنولوجياتنا ي� ي
تفاعالتها الرقمية مع الناس ي
الموال أ
البيانات المصارف عىل تبادل أ
والشخاص عىل التنقل من بلد آلخر وعىل جعل الطاقة ث
أك�
ال� تعرضها تاليس لفحص هويات أ
ت
ث
الشخاص
ذكاء .وتعتمد أك� من  30,000منظمة عىل الحلول ي
أ
وتشف�
كب�ة من المعلومات
ي
والغراض ،ومنح حق الدخول إىل الخدمات الرقمية وتحليل كميات ي
البيانات .ومع تزايد اتصال العالم بعضه ببعض تعمل تاليس عىل جعله ث
أك� أمنا.

1
الرقم
ف

عىل الصعيد العالمي ي�
مجال حماية البيانات

إن الناس الذين نعتمد عليهم لجعل العالم ض
يم� قدما يعتمدون عىل
ي
الكث� :جعل الحياة أفضل
تاليس .عندما يقصدنا عمالؤنا فهم ينتظرون منا ي
وضمان سالمتنا بشكل أفضل .بفضل ما ي ز
يتم� به مهندسونا من مهارات
ومواهب وثقافات متعددة بشكل ال مثيل له ،يمكنهم تصميم وعرض حلول
ترتكز عىل تكنولوجيا عالية .حلول من شأنها أن تجعل عالم الغد ممكنا اليوم.
فمن قاع المحيطات إىل أعماق الفضاء والفضاء إ ت ن
و�  ،نساعد عمالءنا
اللك� ي
أك� والعمل عىل نحو أرسع ،بما يتيح إمكانية التحكم
عىل
التفك� بذكاء ب
ي
ف
ف� حاالت تعرف تعقيدا ت ز
و� اللحظات الحاسمة عىل طول
ار
ر
باستم
ايدا
م�
ي
ي
الطريق .مهما كلف ذلك.

الفضاء

أساس
عنرص
ي

تعتمد الحكومات والمؤسسات ش
وال�كات عىل تاليس لتصميم وتشغيل
وتسليم أنظمة قائمة عىل أ
القمار الصناعية تساعدها عىل تحديد مكان
ش
�ء واالتصال معه ،ف ي� كل مكان ،وتساعد عىل رصد
أي شخص أو ي
الشمس عىل النحو
كوكبنا وتساعد عىل استخدام موارد كوكبنا والنظام
ي
المثل .إننا نؤمن بأن الفضاء يمثل أ
أ
الفق الجديد ش
للب�ية الذي سيتيح
وأك� استدامة عىل كوكب أ
لنا إمكانية بناء حياة أفضل ث
الرض.

2
الرقم
ف

عىل الصعيد العالمي ي� مجال
أنظمة أ
القمار الصناعية المدنية

الفضاء الجوي

ف
خ�ة شاملة ي� قطاع النقل الجوي
ب
تعتمد كل من الحكومات والمطارات والطيارين
والطواقم والمسافرين عىل تاليس لجعل الرحالت
الجوية ث
أك� سالمة وراحة وفعالية .ونقوم
بذلك ع� تصميم وتقديم ودعم أ
النظمة ال�ت
ب
ي
استمرار التنقل ع� أ
الجواء .ويشمل ذلك
تكفل
ب
ت
الط�ان
إدارة الحركة الجوية وأطقم إلك�ونيات ي
والتدريب وحلول المحاكاة وشبكات االتصال ف ي�
الطائرة من الذيل إىل المقدمة والخدمات أثناء
الط�ان وربط جميع عنارص المنظومة الجوية
ي
ف
ف
ال� وفيما بينهما.
و� ب
الفضائية ي� الجو ي

النقل البري

حلول جديدة رائدة ف ي� مجال النقل

1
الرقم
ف

عىل الصعيد العالمي ي� إدارة
الحركة الجوية

الرقم 2

عىل الصعيد العالمي ف� الخدمات ت
ال�فيهية
ي
الط�ان
والربط بشبكات االتصال أثناء ي

الرقم 3

عىل الصعيد العالمي ف� ت
إلك�ونيات
ي
الط�ان التجارية
ي

الدفاع أ
والمن

حماية أ
المن والدفاع عنه ف ي�
أعىل المستويات
تعهد القوات المسلحة والحكومات والمنظمات العالمية إىل تاليس بمساعدتها
عىل تحقيق أ
المن والتفوق التكتيك واالستقالل ت
االس�اتيجي عىل نحو متواصل
ي
مهما كان نوع التهديد الذي تواجهه .ففي عالم يزداد تقلبا ،تعتمد الحكومات
أك� أمنا .سواء تعلق أ
خ�تنا لحماية مواطنيها وجعل العالم ث
المر بتصميم
عىل ب
أنظمة رادار لمكافحة الحرائق أو سونار متقدم متعدد المحطات للغواصات
إلك�ونيا من أجل أجواء ث
أو شبكات اتصال محمية ت
أك� أمنا ،تقدم تاليس حلوال
لحماية الدول والمدن ن
والب� التحتية الحساسة.

الرقم 1

أ
ورو� ف� ت ز
ال�ويد
عىل الصعيد ال ب ي ي
بأجهزة االستشعار وأنظمة المهام

1
الرقم
ف

توف� حلول
عىل الصعيد العالمي ي� ي
من أجل مطارات آمنة وذكية

تعتمد البلدان والمدن ش
و�كات النقل عىل تاليس للتكيف مع النمو
الرسيع للمدن وتلبية متطلبات النقل الجديدة ،سواء عىل الصعيد
آ
ف
المحل أو فيما ي ن
الشارات
خ�تنا ي� إ
ب� المدن أو من بلد لخر .فبفضل ب
ي
واالتصاالت وجمع الرسوم أ
لك� ن
ال ت
و� يمكننا أن نضمن
من
وال
إ
ي
للشخاص أ
أ
ف
والغراض رحلة موصولة بشبكات االتصال ي� ظروف آمنة
وعىل نحو فعال.

2
الرقم
ف

عىل الصعيد العالمي ي� مجال
إشارات السكك الحديدية
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