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األيام  أطيب  ما   .. التسويق  فريق  أحبائي 
التتتتي قتتضتتيتتنتتاهتتا متتعتتكتتم والتتلتتحتتظتتات التتي 
فيها  وتقامسنا  العمل  روح  فيها  تشاركنا 
بعفوية  والتتفتتي  واإلداري  التسويقي  اهلتتم 
بها  اتتتستتمتتنتتا  التتتي  احملتتبتتة  روح  عتتن  تفصح 
يف عتتمتتلتتنتتا كتتفتتريتتق واحتتتتد وجتتتتاوزنتتتا من 
ختتتاهلتتتا كتتتل التتتصتتتعتتتوبتتتات واإلكتتتتراهتتتتات 
أداء الرسالة  بإصرار وحتدي لاستمرار يف 
التسويقية لشركتنا الغالية والي حنملها 
الذاتية  اتنا  يف أعماقنا بكل ما تتيحه قدر 

من جودة وإتقان .

شركتنا  مستتعتتة  ورقتتتتي  رفتتعتتة  ستتبتتيتتل  ويف 
العامرة  أعوامًا يف رحابها  احلبيبة أمضينا 
فيها  بالعمل  تشرفت   .. وبتتاخلتتر  بتتاحلتتب 
والتعاون  التأخي  متتن  جتتو  يف  جانبكم  إىل 
وبينكم  معكم  قضيت  لتتقتتد   ، واالنتتستتجتتام 

مكتبة التتقتتلتتب رفتتتًا ختتاصتتًا ولتتكتتم يف التتتروح 
يقال  وكما  عالية  ومكانة  سامقة  مرتبة 
بتته دومتتتًا((  يتتومتتًا .. سكن  ))متتتن دختتل القلب 

ومثلكم ال ُينسى .

التتذي  التتعتتطتتاء  بنفس  تستمروا  أن  أمتتتنتتى 
عتتهتتدتتتكتتم بتتته يف كتتتل متتهتتامتتكتتم اإلداريتتتتتتة 
منكم  تستحق  الشركة  ألن  والتسويقية 
الكثر وأنتم جديرون بهذه الثقة دومًا وما 
التتفتترة املاضية مل  حتقق متتن جنتتاحتتات يف 
اخليال  من  والضربًا  للصدفة  يكن حمضًا 
شتى  يف  بذلتموها  جبارة  جبهود  كتتان  بل 
التتعتتمتتل حتتتتتى وصتتلتتتتتم بشركتنا  متتيتتاديتتن 
زمنية  فتترات  ويف  املرموقة  املكانة  هتتذه  إىل 
أن  يتتنتتدُر  إستثنائية  ظتتتروف  ويف   ، قياسية 

تتكرر .

ولن أنسى أن أتوجه جبزيل الشكر وخالص 
العرفان لفريق جملة » حصاد » الذي بذل 
والكتابة  اإلعداد  الكبرة يف  ويبذل اجلهود 
املتتواد لتكون اجمللة أمجل ما يعكس  ومجع 
من  كوكبة  عرب  للشركة  املشرق  الوجه 
املبدعني واملثقفني الذي جعلوا منها منارة 
الناس  إىل  احلبيبة  شركتنا  استتم  حتمل 
الزماء  متتن  وللجميع  التحية  متتي  فلهم 
احلتتب  كتتل  التتشتتركتتة  إدارات  خمتلف  يف 

والتقدير – ومن جناح إىل جناح دائم .

*  مدير إدارة خدمة العماء

وأمجل  الشهد  من  أحلى  وسنوات كانت  أيامًا 
من الورد مضت كلمح البصر وأنقضت كليلة 
وهتتذا هو  األيتتام اجلميلة  دأب  القدر وهكذا هو 
لكنها   ، السعيدة التدوم طويًا  اللحظات  شأن 
نستعيد  جتعلنا  التتقتتلتتب  يف  طتتيتتبتتًا  أثتتتترًا  تتتترك 
إىل  حباجة  أننا  نشعر  عندما  اجلميلة  صورها 

جتديد الطاقة دومًا .

اجلماعي  التتنتتجتتاح  مجتتتال  منكم  تعلمت  فتتقتتد 
وما  وأنتتا كنت   ، الفريق  بتتروح  العمل  وحتتتاوة 
زلت هنا أعمل إىل جانبكم أرشُف من معني هذا 
النبع العذب وأتفيأ بظل هذة الدوحة الباسقة 

وسنستمر معًا يف طريق النجاح والعطاء .

إن انتقالي للعمل يف إدارة أخرى ال يعي حبال 
ذكرياتي  رمتتي  يعي  وال  احملبة  أوصتتتال  قطع 
يف  فلكم   .. والنسيان  اجلتتب  غياهب  يف  معكم 

أحبائي ...
عادل المحيا *

بالحوار نصنع المستقبل
معنا .. ات�سالك ا�سهل

بمناسبة احتفاالت بالدنا بالعيد 23 لتحقيق الوحدة المباركة
نرفع اسمى آيات التهاني والتبريكات الى فخامة االخ/

عبدربه منصور هادي
رئيس اجلمهورية

واىل كافة أبناء شعبنا اليمين املعطاء سائلني املوىل عز وجل ان يعيد هذه 
املناسبة وقد حتقق لبالدنا مزيدًا من األمن واألستقرار والتنمية

مجلس إدارة يمن موبايل وكافة الموظفين والعاملين في الشركة
عنهم

مهندس/ عامر حممد هزاع
املدير التنفيذي

مهندس/ صادق حممد مصلح
رئيس جملس اإلدارة



يمن موبايل
حصاد 2012 في ارقام

حارث الدهمي

اكتب هذا املقال عن مين موبايل 
وبني هذه السطور أحاكي أناملي 
الشركة  هلتتذة  للوفاء  بتتأن كيف 
أن حيول كلماتي إىل رواية ولوحة 
فتتنتتيتتة يف نتتفتتس التتتوقتتتت صتتاختتبتتة 
باإلبداع واالجناز أنها اللوحة الي 
القلب كما  ليس هلا مكان سوى 

يفخر بها كل اليمنيون .
وإبداعية  عظيمة  الفكرة  كانت 
اليوم وعلى مدى  وطموحة وحنن 
9 سنوات على التوالي من العطاء 
أسس  ملن  وعرفان  باقة شكر  نقدم 
ويتتعتتمتتل بتتتهتتتذا املتتتتشتتتتروع التتوطتتي 
املتتتتتمتتثتتل بتتشتتركتتة ميتتتن متتوبتتايتتل 
والذي أصبح اليوم من أهم روافد 

االقتصاد اليمي .
متتوبتتايتتل  ميتتتتن  شتتتركتتتة  إن 
متتتثتتتلتتتت إضتتتتتافتتتتتة قتتتتويتتتتة يف 
جمتتال ختتدمتتات االتتتصتتاالت 

يف اليمن حيث كان اهلدف 
األمستتتتى هلتتا تتتقتتديتتم خدمة 
وعصرية  وجديدة  متطورة 
بتتأقتتل تتتعتترفتتة اتتتتصتتتاالت يف 
التتيتتمتتن رافتتقتتهتتا كتتثتتر من 
التتتتتستتهتتيتتات املتتتتتمتتثتتلتتة يف 
دعتتتتم األجتتتتهتتتتزة وتتتوفتترهتتا 
جلهات  ا  لتتكتتل  بالتقسيط 

التتتقتتتطتتتاع  يف  واملتتتتتؤستتتتتستتتتتات 
باإلضافة  واخلتتاص  احلكومي 

للتكامل  التتيتتوم منتتتوذج  أنتتهتتا  إىل 

والتتتشتتتراكتتتة االستتتتتتتثتتتمتتتاريتتتة بني 
اجلتتهتتد التترمستتي والتتشتتعتتي التتذي 
فتتتتتح فتتتترص استتتتتثتتمتتاريتتة كتتبتترة 
يكتب  ومل  اجلميع  منها  استفاد 
فريق  به  ميتاز  ملا  إال  النجاح  هذا 
العمل من خصوصية عالية األداء 

والوالء .
قتتبتتل التتنتتهتتايتتة لتتأستتف ال بتتتد من 
اإلشتتتارة إىل أن مثتتة شتتيء حيتتز يف 
وهو  التتشتتركتتة  هتتذه  إزاء  الضمر 
له من تشويه إعامي  ما تتعرض 
جناحها  متتن  التقليل  إىل  يتتهتتدف 
ونتتتشتتتر األكتتتتتاذيتتتتتب والتتتشتتتائتتتعتتتات 
وجتير  اإلعاني  االبتزاز  بدواعي 
وستتيتتلتتة  التتصتتحتتفتتيتتة إىل  املتتهتتنتتيتتة 
تسيء إىل رسالة اإلعام وإىل كل 

مشروع وطي ناجح .

في رسالة شكر تلقتها الشركة 
الداخلية تشيد بمبادرة بناء مصدات الطرق 

التي تبنتها يمن موبايل
بتتاجلتتهتتود  التتتداختتتلتتتيتتتة  وزارة  أشتتتتتتادت 
والتتتتربامتتتتج التتنتتوعتتيتتة التتتتي تتتقتتوم بها 
ميتتن متتوبتتايتتل يف جمتتتتاالت املتتستتؤولتتيتتة 
تامس  التتي  واخلتتدمتتات  االجتماعية 

أمن وسامة املواطن .
أعتتربتتت  التتشتتركتتة  تلقتها  رستتالتتة  ويف 
ملتتبتتادرة  تقديرها  عتتن  الداخلية  وزارة 
مين موبايل املتمثلة يف إنشاء مصدات 
ختترستتانتتيتتة عتتلتتى جتتتوانتتتب التتطتترقتتات 
واملتتتنتتتعتتتطتتتفتتتات اخلتتتتتطتتتتترة حلتتمتتايتتة 
املسافرين واحلد من احلوادث املرورية 
تتتتتودي حبتتيتتاة األالف ستتنتتويتتًا ..  التتتي 

موبايل  ميتتن  أن  إىل  الرسالة  وأشتتتارت 
هذا  يف  والسباقة  التترائتتدة  هي  كانت 
اجملتتتتال وأنتتتهتتتا متتثتتلتتت التتتقتتتدوة لتتبتتاقتتي 
التتتشتتتركتتتات التتتتتي حتتتتتذت حتتتتتذو ميتتن 

موبايل.
كتتمتتا مثتتنتتت التتترستتتالتتتة املتتتشتتتاركتتتات 
املتتتتتعتتددة والتتنتتوعتتيتتة ليمن متتوبتتايتتل يف 
جمتتتال التتتتتوعتتيتتة األمتتنتتيتتة والتتوطتتنتتيتتة 
والتتتتتوعتتيتتة املتتتتروريتتتتة والتتتتتحتتذيتتر من 
السيول وغرها عرب الرسائل القصرة 
أو رعايتها للمهرجانات والفعاليات يف 

هذا الشأن .

كيف
للوفاء أن يكون

؟روايـة ولـوحة فنيــة

2012م2011م2010مالبيـــان
48,003,597,117.3152,178,629,171.7657,299,158,647.70إجمالي اإليرادات 

25,903,474,529.8927,366,050,283.8128,982,077,457.52إجمالي المصروفات

22,100,122,587.4224,812,578,887.9528,317,081,190.18نتيجة النشاط )تقديري(

9,439,027,063.39 - -ضريبة أرباح تجارية وصناعية

22,100,122,587.4224,812,578,887.9518,878,054,126.78الربح قبل التوزيعات

عدد االرقام املباعة خال الفرة من يناير اىل مايو 2013م 
2012م   العام  ختتال  بلغت  بينما  رقتتم   )372,322( بلغت 
عدد )972,044( رقما بنسبة زيادة )%1.90( عن مبيعات 

العام 2011م.
بلغ اإلمجالي الراكمي لأرقام املباعة بانواعها حتى 30 

مايو 2013م عدد)6,239,128(رقم.
امجالي مبيعات االنرنت )EV-DO( خال العام 2012 

499282 حتى 30 مايو 2013م بلغت )512,437( رقم.
ايتتترادات  عتتن   )9.81%( مبتتعتتدل  2012م  إيتتتترادات  ارتتتفتتاع 

حجم  يف   )5.91%( مبعدل  ارتتتفتتاع  مقابل  املتتاضتتي.  العام 
املصروفات.

2012 م  للعام  والثانوي  الرئيسي  النشاط  إيتتترادات  تعد 
املقارنة -قبل خصم ضريبة  أفضل من احملققة يف سنوات 
اإلربتتاح التجارية والصناعية ، كما أن اإليتترادات احملققة 
أعلى من اإليرادات الي مت التخطيط هلا يف موازنة العام 
2012 م والي كانت تهدف إىل الوصول إىل) 56 ( مليار 
ريال يف نهاية العام 2012 م واجلدول التالي يوضح نتيجة 

النشاط املالي كما يلي :-

ومن خالل قراءة بيانات الجدول أعاله 
2011م  العام  إيتترادات  2012م عن  العام  إيتترادات  ارتفعت 
عن  وكتتذا  )5,120,529,475.94(ريال،   قدرها  بتتزيتتادة 
ريال،   ) 2010م بزيادة قدرها )9,295,561,530.38  عام 
عن  2012م  التتعتتام  متتصتتروفتتات  يف  االرتتتفتتاع  حجم  بينما 

نفس   مصروفات  حجم  من   )5.91%( بلغ  2011م  العام 
الفرة للعام املاضي قبل احتساب ضريبة االرباح التجارية 

والصناعية. 
تدفع   9,439,027,063.39 وقتتدرة   مبلغ  استقطاع   مت 
اشهر من  أرباح جتارية وصناعية مقابل سبعة  كضريبة 

العام 2012م تلت فرة االعفاء.

تعتزم شركة مين موبايل إطاق 
عدد من الباقات اجلديدة لعدد 
من اخلدمات ضمن برناجمها 
التسويقي خال العام احلالي 

2013م وقال األخ خالد الربطي 
مدير التسويق أن الشركة تهدف 

من خال هذه اخلدمات إىل 
إضافة سوق تنافسية مميزة على 

املستوى احمللي والي تلي رغبات 
اجلماهر وتشبع احتياجاتهم 

مواكبة بذلك اخلطوات املتسارعة 
للتطور يف تقنية االتصاالت وأضاف 

أن املختصني يف قسم البحوث 
التسويقية يعكفون على دراسة 

مصفوفة متكاملة من اخلدمات 
األساسية واملضافة الي حترص 

الشركة أن تلي رغبات اجلماهر 
املختلفة .

ونوه الربطي يف حديثه أن 
الشركة مصممة على تطوير 

مستوى خدماتها الي من شأنها 
اضافة مشركني جدد وزيادة 

احلصة السوقية للشركة يف سوق 
االتصاالت احمللي .

مدير التسويق لـ  حصاد
عازمون على زيادة الحصة السوقية للشركة

االتتتصتتاالت يف بادنا منوًا  شهد ستتوق 
لأجهزة  املستخدمني  عدد  يف  كبرًا 
التتذكتتيتتة وانتتتتتشتترت جتتتتتارة األجتتهتتزة 

مثل  واملستعملة  اجلتتديتتدة  التتذكتتيتتة 
أجهزة

 HTC و  والتتستتامتتستتونتتج   I Phone  
وغتترهتتا متتن األجتتهتتزة التتذكتتيتتة التتي 
االتتتصتتاالت  أنظمة  أحتتدث  وفتتق  تعمل 
العاملية وأحيانًا حتدث بعض املشاكل 
وتسهيًا  األجهزة  تلك  يف  الربجمية 
متتتن ميتتتن متتوبتتايتتل ملتتشتتركتتيتتهتتا فقد 
التترقتتم  و   *22888 التترقتتم  خصصت 
األجتتهتتزة  مجيع  لتتربجمتتة   *22800
التتتذكتتتيتتتة والتتتتتتذي متتتن ختتتالتتته يتتقتتوم 
املتتشتترك بتتاالتتتصتتال بتتالتترقتتم املتتذكتتور 
التتصتتوتتتيتتة ليتم  التتتتتعتتلتتيتتمتتات  واتتتتبتتتاع 
بنظام  وتعريفة  ألتتيتتًا  اجلتتهتتاز  بتترجمتتة 
الرقم الربجمي  مين موبايل وحتديد 

للجهاز جمانًا .

البرمجة اآللية لألجهزة الذكية 
22888* أو 22800*

نجوم حصاد

أ. عبداهلل علي الصرابي
رجل العطاء الغائب عن األضواء

حممد سلطان

احلارث الدعيس

سيف اجلنيدي

عبداهلل عجينة

بالحوار نصنع المستقبل
معنا .. ات�سالك ا�سهل 06
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) الحـــــــــوار ....بداية الخيـــر (  
حملة وطنيه....وعرض مجاني 

وزعتتتتتت شتتتركتتتة ميتتتن متتوبتتايتتل عتتدد 
ضمن  متتدرستتيتتة  حتتقتتيتتبتتة   10.000
2013م  للعام  اجملتمعية  براجمها 
والي مشلت عدد كبر من املدارس 
عموم  يف  الثانوية  واملتتتدن  التتريتتف  يف 
استهدفت  اجلتتمتتهتتوريتتة  حمتتافتتظتتات 
فيها عدد عشرة أالف طالب وطالبة 
التتتتتتتعتتتلتتتيتتتم األستتتتاستتتتي  متتتستتتتتتتوى  يف 

مساهمة يف رفد العملية التعليمية.

وقتتتد مت تتتوزيتتع احلتتقتتائتتب املتتدرستتيتتة 
من ختتال متتدراء املتتتدارس وعتتدد من 
اجلتتمتتعتتيتتات اخلتتريتتة يف احملتتافتتظتتات 
ومثنوا  املشروع  بهذا  أشتتادوا  والذين 
القطاع  دعتتم  يف  جهودها  للشركة 

التعليمي بصورة دائمة.

يمن موبايل توزع 10 
ألف حقيبة مدرسية 

لطالب األرياف

أظتتهتتر متتستتح التتكتترونتتي حتتديتتث أجتترتتته 
التسويقي((  ))املتتتزيتتتج  جمتتلتتة  متتؤختترًا 
حصول  التتتتتستتويتتق  بتتعتتلتتوم  املتخصصة 
متتوقتتع ميتتن متتوبتتايتتل اإللتتكتترونتتي على 
املرتبة األوىل كأفضل موقع إلكروني 
على قائمة املواقع اإللكرونية اخلدمية 
االتتتتصتتتاالت احمللية  شتتتركتتتات  ملتتتواقتتتع 
للمواقع  بالنسبة  التتثتتالتتثتتة  واملتترتتتبتتة   ،
اإللتتكتترونتتيتتة لتتلتتقتتطتتاعتتات األختتتتترى يف 

بادنا .
التتذي أجتتري ألكثر  وقد إعتمد املسح 
18 معيار  43 منشأة خدمية على  من 
بقياس  املتتتتتعتتلتتقتتة  التتنتتتتتائتتج  يف حتتتلتتيتتل 
وهدفت  للجمهور  املتتقتتدمتتة  اخلتتدمتتات 

املتتعتتايتتر احملتتتتتددة لتتلتتوصتتول إىل رؤيتتتة 
املواقع  ألفضل  مصداقية  ذات  واضحة 

اإللكرونية للشركات اخلدمية .

ان  التسويقي اىل  املسح  نتائج  وأشتتارت 
مين موبايل ستحقق منو يف زيادة والء 

ورضاء املشرك.

في استطالع متخصص للرأي
موقع يمن موبايل اإللكتروني 

أفضل المواقع اإللكترونية في اليمن

إستتتتتتتتتكتتتتمتتتتلتتتتت 
شتتتتركتتتتة ميتتن 
أعمال  موبايل 
التتتتتتتتتتتحتتتتتستتتتتني 
لتتتتشتتتتبتتتتكتتتتتتتتتهتتتتا 
احملتتتتويتتتتت  يف 
وأجزاء  وحجه 
متتتتتبتتقتتيتتة متتن 
ريتتتتتف حمتتتافتتتظتتتة احلتتتتتديتتتتتدة ضتتمتتن 
جتتهتتودهتتا التترامتتيتتة لتتتتتوفتتر اخلتتدمتتة 
املناطق  وكافة  الريفية  املناطق  يف 
هتتتتتذا وقتتتتتد صتتتتترح املتتتهتتتنتتتدس متتعتتمتتر 
وحمطات  الراسل  إدارة  مدير  ثابت 
الشبكة  إستكمال  مرحلة  أن  الشبكة 
تأتى  وحجه  احملويت  حمافظي  يف 
التتي  متتن اخلتتتطتتتوات  ضتتمتتن سلسلة 
تقدمها الشركة يف حتسني شبكتها 
يف عتتتمتتتوم حمتتافتتظتتات اجلتتمتتهتتوريتتة 
الستيعاب أكرب عدد من املشركني 
ولتوفر اخلدمة ألبناء تلك املناطق 

الي تعرف بكثافتها السكانية .

االنتهاء من تحسين 
الشبكة  في 

المحويت وحجه

اخلر(  بداية  )احلتتتوار.....  شعار  حتت 
أطلقت مين موبايل يف 2013/3/18م 
محلة التوعية بأهمية احلوار كأسلوب 
حياه وحمبه وتسامح وألفه وكوسيله 
حتتضتتاريتتة جتتتمتتع كتتل ابتتنتتاء اجملتمع 
التتيتتمتتي عتتلتتى اخلتتتتر والتتتتوئتتتتام حيث 
تضمنت محلة احلوار بداية اخلر على 

مخس رسائل توعويه هي :-
متواصلني على خر ..احلتتتتوار بداية اخلر
نبي  متواصلني على خر.....باحلتتتوار 

مين اخلر 

متتتتتواصتتلتتني عتتلتتى ختتتر ....بتتاحلتتتتتتتتتتتتتتوار 
نعيش يف خر

متتتتتواصتتلتتني عتتلتتى ختتتر ....بتتاحلتتتتتتتتتتتتتتوار 
مستقبلنا يف خر 

متتتتتواصتتلتتني عتتلتتى ختتتر ....احلتتتتتتتتتتتتتتتتتتتوار 
جيمعنا على خر 

أن احلملة تتضمن  بالتتتذكر  -اجلدير 
عرض ) احلتوار....بداية اخلر ( والذي 
الشركة من خاله مشركي  منحت 
بعد  %18 جمانًا  املسبق رصيد  الدفع 
كتتتل عتتمتتلتتيتتة تتتعتتبتتئتته ألي متتتن كتتتروت 

عملية  كتتل  بعد  أو  املتتتتتوفتتره  التعبئه 
شحن فتتوري من مراكز ووكتتاء مين 

موبايل .
واستشعار  إسهامًا  العرض  هتتذا  ويأتي 
واجملتمعية  االجتتتتتمتتاعتتيتتة  للمسؤلية 
تأسيسها  منذ  الشركة  تتبناها  التتي 
عمل  على  أيضًا  الشركة  عملت  وقتتد 
روابط ملوقع مؤمتر احلوار الوطي على 
موقعها اإللكروني وصفحتها الرمسية 
اإلعامية  للتوعية  بتتوك  الفيس  على 

ألكرب فعالية وطنية .

ليس عيبا
االعتراف بالخطأ !

اين نحن .. تحديد المكان .. 
تحديد االتجاه

صادق الشرفي *مصطفى نصر *

عندما مسعت بإقرار قانون ضريبة 
الدخل الذي يفرض ضريبة بنسبة 
شركات  على  االرباح  من   50%
لاتصال  سارعت  النقال،  اهلاتف 
الذي  الضرائب  مصلحة  برئيس 
ملعرفة  جيدة  عاقة  به  جتمعي 
مابسات املوضوع، كنت اتوقع ان 
املوضوع جمرد خطأ يف نقل اخلرب، 
تفرض  أن  املنطقي  غر  من  إذ 
ضريبة على االرباح بهذا املستوى. 

يكن  مل  املوضوع  أن  عرفت  حينها 
قرارًا موفقًا من قبل جملس النواب 
، بدليل أن مصلحة الضرائب وهي 
على  احلرص  بها  يفرض  من 
االموال  من  قدر  أكرب  حتصيل 
تكون  ان  اقرحت  قد  كانت 
باملناسبة  وهي   ،35% الضريبة 
هذا  يفرضها  ارباح  ضريبة  أعلى 
الغرض  أن  واملفارقة  القانون، 
ختفيض  هو  القانون  تعديل  من 
ضرائب االرباح على الشركات من 
%35 إىل %15 و%20 وهو ما مت 

بالفعل! 
قام  الي  اخلطوة  تلك  كانت 
مثار  النواب  جملس  أعضاء  بها 
فصياغة  كثرين،  لدى  انتقادات 
القوانني بهذة الطريقة يضعف من 
للتنمية  امللبية  بالتشريعات  الثقة 
من  حالة  ويثر  بل  االقتصادية، 
وكان  املستثمرين،  لدى  الفزع 
االوىل ان يدرس هذا القرار بعناية 
السلبية  تأثراته  يف  النظر  ويتم 
وعلى  االستثمارية  البيئة  على 

تعمل يف  الي  الوطنية  الشركات 
هذا اجملال.

املستوى  بهذا  ضريبة  إقرار  إن 
الدولة  بني  االرباح  تقاسم  يعي 
إىل  إضافة  مناصفة،  والشركات 
ضرائب  من  الشركات  تدفعه  ما 
هي  متعددة؛  مبسميات  ورسوم 
على  العبئ  تراكم  النهاية  يف 
هذه  من  املستفيدين  املواطنني 
السلبية  أثاره  ان  كما  اخلدمات، 
الشركات  على  اكثر  تكون 
املساهمة امللزمة بالشفافية وإعان 
السنوية  وموازناتها  حساباتها 
مين  شركة  يف  احلال  هو  كما 

موبايل.
يفرضها  الي  االرباح  ضريبة 
اهلاتف  شركات  على  القانون 
الشركات،  على  جمحفة  النقال 
قبل  من  فيه  النظر  إعادة  وجيب 
توصل  ما  هذا  والربملان،  احلكومة 
لاتصاالت  االول  املؤمتر  إليه 
نظمه  الذي  املعلومات  وتقنية 
واالعام  الدراسات  مركز 
وزير  من  وبرعاية  االقتصادي 
اهلاتف  وشركات  االتصاالت 
العام احلالي، وعلى  النقال مطلع 
احلكومة والربملان ان يعيدا النظر 
ان  العيب  من  فليس  القانون  يف 
املعيب  لكن  اخلطأ  عن  تراجع 

أكثر ان تصر عليه، وتربر له.

* رئيس مركز االعام االقتصادي
رئيس حترير » جملة االعام االقتصادي« 

املرء  بني فرة  ان يقف  ان من احلكمة 
واخرى لراجع مسرة حياته  ويتأمل يف 
اجنازاته واخفاقاته ويعرف اين يقف من 
اهدافه الي رمسها لنفسه و الي يسعى 
ان   احلكمة  من  ان  كما  حتقيقها  اىل 
ال يدع اخطاءه متر دون ان يتعلم منها 
وحيث   ، ملشواره  مواصلته  اثناء  دروسا  
شخصيات  واملؤسسات  الشركات  ان 
القائمني  إرادة  ارادتها   جتسد  اعتبارية 
نفس  يسلكوا  ان  عليهم  فإن  عليها  
اعتبار  على  ادائهم  مراجعة  املسلك يف 
شركاتهم  اداء  ميثل  ادائهم  جممل  ان 
ومؤسساتهم والفرق بني احلالتني هو ان 
من ميثل غره حيتاج اىل شجاعة اكرب 
وليس  االخرين  امام  بأخطائة  ليعرف 
امام نفسه فقط ، وحنن يف شركة مين 
الي  االجنازات  من  وبالرغم  موبايل 
حتققت للشركة خال عمرها القصر 
الذي  املوقع  يف  لسنا  اننا  نرى  اننا  اال 

جيب ان نكون فيه .
شركة  يف  املشركني  عدد  تزايد  لقد 
مين موبايل بشكل كبر وتزايدت نسبة 
املاضية  الست  السنوات  خال  االرباح 
بشكل ملحوظ حتى بلغت نسبة االرباح 
القابلة للتوزيع االربعني باملائة من رأس 
عظيم  اجناز  وهذا   2011 عام  يف  املال 
املبدع يف  للشباب  املقاييس حيسب  بكل 
املرتبة االوىل  الشركة ومع ذلك  فان 
بني  موبايل  مين  علي  حصرية  ليست 
السوق  يف  العاملة  االتصاالت  شركات 
اليمنية  وذلك حبسب بعض الدراسات، 
تكون  ان  املمكن  من  هل  هنا  والسؤال 

املرتبة االوىل حكرا علينا يف يوم ما  ؟ 
املوقع  هي  االوىل  املرتبة  ان  اقول 
مين  شركة  مثل  لشركة  الطبيعي 

تلك  اىل  الوصول  كان  وان  موبايل 
املرتبة امرا ليس باهلني يف ظل املنافسة 
الي  االتصاالت  سوق  يف  الشديدة 
ولكن  باستمرار  املعطيات  فيها  تتغر 
املتابع ملسرة الشركة وما اجتازته من 
املسألة  ان  يدرك  ومعوقات  صعوبات 
حتى  وقت  مسألة  من  اكثر  ليست 
يف  االوىل  الشركة  ونكون  اهلدف  نبلغ 
السوق احمللية ورمبا  لوال البروقراطية 
أمام  عثرة  حجر  تقف  الي  الشديدة 
والذي  الشركة  كوادر  طموحات 
فرضها عليهم العمل وفق لوائح القطاع 
املختلط الذي يطمح  للمنافسة ولكنه 
الي  الفرص  يقدر  معنى حمدودية  ال 
قد تسنح للمتنافسني االمر الذي جيعل 
اختاذ  يف  لاسرع  السوق  يف  االفضلية 
البروقراطية لرمبا  القرار  ولوال تلك 
ولرمبا  السوق  يف  الصدارة  احتكرنا 
اسواق  عن  البحث  يف  االن  بدأنا  كنا 
خارجية   لتتحول شركة مين موبايل 
دولية  شركة  اىل  حملية  شركة  من 
وهو ما ادعو اجلميع من اصحاب القرار 
العامة  اجلمعية  وخاصة  الشركة  يف 
الشركة  ادارة  جملس  يف  ميثلها  ومن 
بد  ال  مستقبلي  كمشروع  به  للتفكر 
قبل ذلك  ولكن  ان نسعى اىل حتقيقة 
ادعوهم مجيعا للعمل على حل مشكلة 
لقرارات  املقيدة  واالنظمة  اللوائح 
تدخل  ان  العدل  من  فليس  الشركة   
السباق وهي  شركة مين موبايل حلبة 
مربوطة اجلناحني ومنافسوها حيلقون 
باجنحة سليمة ثم نتساءل ملاذا خسرنا  
؟ ونتصرف وكأننا النعرف اجابة ذلك 

السؤال . 
* مدير إدارة املبيعات

بالحوار نصنع المستقبل
معنا .. ات�سالك ا�سهل 08

09 العدد السادس 2013



بالحوار نصنع المستقبل
معنا .. ات�سالك ا�سهل

يمن موبايل توزع عائدات حملة دوائي لدعم مرضى السرطان
38.915.310 ريال

إحتفلت يمن موبايل بحضور عدد من الشخصيات االجتماعية واإلعالمية بتوزيع 
عائدات حملة دوائي الرمضانية الخيرية لدعم جهود مكافحة السرطان ، حيث أقامت 

يمن موبايل بالمناسبة حفل برعاية معالي وزير االتصاالت وتقنية المعلومات الدكتور 
أحمد بن دغر ، هذا وقد أقيم االحتفال بفندق موفنمبيك بأمانة العاصمة بحضور عدد 

من رجال األعمال والشخصيات االجتماعية والسياسية والدينية وعدد من المهتمين 

– مصلح  حممد  صتتادق  املهندس  ألقى  احلفل  ويف 
رئيس جملس اإلدارة كلمة راعي احلفل الدكتور 
بن دغر الذي أشاد بالدور الريادي ليمن موبايل يف 
املبادرة الدائمة ودعمها ورعايتها لكثر من الربامج 
النوعية واحليوية خلدمة اجملتمع وتفاعلها املستمر 
مع كل قضايا الوطن ، ونوهت الكلمة إىل أن مين 
تنتهجها  الي  واملصداقية  الشفافية  جتسد  موبايل 
دائما وعكس خطابها اإلعاني على الواقع امللموس 

من خال إقامة مثل هذه الفعاليات .
متتن جانبه أشتتاد رجتتل األعتتمتتال احلتتاج عبد الواسع 
هتتتائتتتل ستتعتتيتتد رئتتتيتتتس التتلتتجتتنتتة التتوطتتنتتيتتة ملتتكتتافتتحتتة 
السرطان باجلهود الي بذلتها مين موبايل يف هذا 
التتذي حققته  والتثقيفي  التتتتتوعتتوي  والتتتدور  التتشتتأن 
واملستمر  الريادي  الشركة  احلملة إضافة إىل دعم 
يف جهود مكافحة السرطان ، ودعا احلاج عبد الواسع 
هائل إىل ضرورة أن يقوم القطاع اخلاص واملختلط 
خبطوات مماثله وانتهاج ما انتهجته مين موبايل يف 
هذا اجلانب ملا حيقق اإلرتقاء باجلانب الصحي يف 

بادنا.
إىل ذلك ألقي املهندس عامر حممد هزاع - املدير 
من  أوضح  كلمه  موبايل  مين  لشركة  التنفيذي 

خاهلا أن عائدات احلملة بلغت 38.915.310 ريال 
وقد مت توزيعها على سبع جهات موزعة كالتالي:

النسبةالمدينةالجهةم

1
مستشفى األمل التابعة 

للمؤسسة الوطنية 
لمكافحة السرطان

25 %عدن

المركز الوطني لالورام 2
25 %صنعاءالسرطانية-صنعاء

مؤسسة حضرموت 3
%12.8المكاللمكافحة السرطان

المؤسسة العامة لمكافحة 4
%10الحديدةالسرطان

المركز الوطني لالورام 5
%9.2عدنالسرطانية

المؤسسة العامة لمكافحة 6
%9ابالسرطان

المؤسسة العامة لمكافحة 7
%9تعزالسرطان

وقال املهندس هزاع أن اإلحصائيات الي تعكس 
حجم املأساة والكارثة احملدقه فرضت على مين 
جهود  ضمن  السرطان  مكافحة  إدراج  موبايل 
خدمة  يف  املستمرة  بتتراجمتتهتتا  وضتتم  التتشتتركتتة 

اجملتمع.
املتتعتتايتتر األساسيه  أن  هتتتزاع  املتتهتتنتتدس  وأوضتتتح 
الي انتهجتها الشركه لتوزيع نسب العائدات 
تركز يف األساس على توسيع دائرة املستفيدين 
من العائدات ومبا يكفل حصول كل جهه على 
جهه  لكل  نوعيه  إضتتافتته  حتقيق  يضمن  مبلغ 
لتوجيهات  استجابة  جتتتاءت  املعاير  أن  كما 
الدولة والنشاط اجملتمعي مع األخذ باالعتبار 
أن احملافظات الي مت اختيارها يف هذه املرحلة 
متثل أكرب مناطق التجمعات السكانية وأفضل 

نقاط التواصل على إمتداد خارطة الدولة .
موبايل  ميتتن  أن  على  التنفيذي  املتتديتتر  وشتتتدد 
مشاريع  تبنى  على  وبتتإستتتتتمتترار  جتتاهتتدة  تعمل 
ختتدمتتة اجملتتتتتمتتع يف شتتتتتى اجملتتتتاالت والتتتي من 
ضمنها جوانب الرعايه والتثقيف الصحي وأن 
مامييز محلة دوائي هو حماولة الشركة خلق 
ثقافه تعاونيه وشراكه جمتمعيه وليس مجع 
التربعات من املشركني فان مين موبايل هي 
يتحمل  وال  الدعم  مبالغ  كافة  تتحمل  التتي 

املشرك أي مبلغ من عائدات احلملة .

ولفت املهندس هزاع إىل أن هذه العائدات ليست 
مكافحة  جمتتال  يف  للشركة  األوىل  املساهمة 
مساهمات  عتتدة  ضمن  من  هي  وإمنتتا  السرطان 
من  مبالغ  ختصيص  يف  تتمثل  سابقة  نوعية 

خمصصات التربعات والزكاة وغرها .
هذا وقد ختلل احلفل عدد من الفقرات الشعرية 
والغنائية واملسرحية جسدت حجم املعاناة الي 
مزيد  إىل  والتتدعتتوة  باملرض  املصابني  يتجرعها 
من التكافل وتوحيد اجلهود اجملتمعية للقضاء 

على املرض وختفيف معاناة املصابني .
 - املهندس صتتادق مصلح  قام  احلفل  ويف ختام 
رئيس جملس اإلدارة واألخ املهندس نبيل سامل 
عامر  واملهندس  اإلداراة  جملس  رئيس  نائب   -
دروع  بتوزيع  للشركة  التنفيذي  املدير   - هزاع 
يف  الفاعلة  الشخصيات  من  عتتدد  على  احلملة 
هذا احلفل وتسليم رمزي للشيكات على اجلهات 

املعنية .
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حققت يمن موبايل نجاحًا ملموسًا عكسته األرقام المدونة في األوراق المالية 
التي تنشرها الشركة في هذا  العام هذه األرقام لم تأتي جزافًا وإنما كان ورائها 

عقول تدير وكوادر تنفذ كٌل في مجال عملة .
وعلى قمة هذا الهرم اإلبداعي يأتي المهندس صادق محمد مصلح – رئيس 
مجلس اإلدارة الذي كشف لـ » حصاد » أسرار هذا النجاح ماضيًا وحاضرًا 
والذي  معه  أجريناه  الذي  السريع  اللقاء  خالل  من  وذلك  ومستقباًل 

يمكن تلخيصه في األتي :-

النحتاج لشريك أجنبي فالكوادر الـــــــــوطنية حققت النجاح األكبر
رئيس مجلس اإلدارة لـ حصاد:

انتم  .وهل  اإلدارة  جملس  نشاط  تقيمون  كيف 
راضون عما حتقق؟

قد  انه  ..حيث  اجمللس  اداء  عن  راضون    حنن  نعم 
به  منوط  كان  ما  بكل  القيام  يف   ما  حد  اىل  جنح 
رغم الظروف االستثنائية الي مرت بها الباد بشكل 
عام والي فرضت صعوبات  زعزعت الواقع ، وما حتقق 
ليس باالمر اليسر  ومن خاله ندرك مدى اجلهود 
االستثنائية الي قام بها الزماء يف جملس االدارة  بل 
انهم حسموا كثر من املواضيع الي مت ترحيلها من 

اجمللس السابق .
ومن أهم االجنازات :-

أعمال التوسعة للشبكة – هيكل األجور – افتتاح فرع 
تنظيمي  هيكل   – نت  موبايل  خدمة  إطاق   – حده 
جديد – تأهيل الكادر الوظيفي – التحديث الشامل 

لأنظمة الفنية واإلدارية واملالية .
احلالي   االدارة  جملس  قدمه  الذي  اجلديد  هو  ما 

للشركة؟
اجمللس  اجنازات  عن  سابقًا  ذكرت  ما  إىل  إضافة 
فقد إستطاع اجمللس تبي سياسات مالية رفعت من 
و  األخرة  األعوام  الثاثة  الشركة يف  أرباح  مستوى 
للعام  جيدة  أرباح  مستوى  على  احملافظة  خصوصًا 
الضريي للشركة  إنتهاء فرة اإلعفاء  2012  رغم 

يف شهر مايو 2012 .
خدمة  إدخال  احلالي  اجمللس  فرة  يف  مت  كما 
موبايل  مين  شبكة  عرب  السريع  الاسلكي  اإلنرنت 
و توسعة هذه اخلدمة لتشمل العديد من احملافظات 
حديثة  بأنظمة  القدمية  األنظمة  إحال  مت  كما 
و  النقال  اهلاتف  تقنيات  تطور  يف  التسارع  تواكب 
يف  العاملة  األنظمة  إحال  املثال  سبيل  على  منها 

أدت  الي  و  احملويت   – حجة   – احلديدة  حمافظات 
بالنتيجة إىل حتسني مستوى التغطية ورفع كفاءة 

الشبكة .
تطبيق  بسبب   موبايل  مين  ارباح  نسبة  تاثرت  هل 

قانون الضريبة اجلديد؟
امسح لي ان اوضح ان مين موبايل  جنحت يف حتقيق 
الشركة  يف  القرار  حددها صناع  الي  االرباح  نسبة 
متاما  جمسدة  وهي  االدارة  جملس  رأسهم  وعلى 
ان  تاحظ  االرقام  خال  فمن  املساهمني   لطموح 
مقارنة  الشركة   عائدات  يف   منطقية  زيادة  هناك 
خال  من  تقصد   كنت  اذا  املنصرم..اما  بالعام 
سؤالك نسبة االرباح املوزعة   على املساهمني فمن 
بت  املقدرة  الضريبة  نسبة  تطبيق  يؤثر  ان  املنطقي 
فرة  إنتهاء  بعد  الشركة  أرباح  صايف  من   50%
اإلعفاء الضريي كما أسلفت سابقًا  إال أن اجلهود 
حتقيق  يف  جنحت  موبايل  مين  كوادر  بذهلا  الي 
كبرا  الفارق  يكن  ومل  ممكنة  ارباح  نسبة  اعلى 
اإلعفاء  فرة  أنتهاء  رغم  املنصرم  بالعام  مقارنة 
الضريي و دفع الشركة للضرائب ما يزيد عن تسعة 

مليارات ريال .
وهناك امر بالغ االهمية جيب ان  انوه اليه  وهو ان 
مين موبايل من خال قانون الضرائب اجلديد  زادت 
فالوطن  الدولة   خلزينة  املباشر  الرفد  حصة  من 
املستثمر  وهو  للشركة  واالخر  االول  املالك  هو 
يف  جنحنا  فقد  وبايل  مين  يف  حنن  ..اما  االساسي 
قانون  ان  حصل  والذي  عائد   نسبة  اعلى  حتقيق 
جديدة   بنسب  االرباح  هذه  تقسيم  اعاد  الضرائب  

طبعا للصاحل العام
وقطاع  خاصة  موبايل  مين  مستقبل  تقرأون  كيف 
ضريبة  قانون  تطبيق  بعد  عام  بشكل  االتصاالت 

االرباح اجلديد؟
االستثمار يف  قطاع االتصاالت استثمار ناجح وبرغم 
وهناك   ، كبرة  زالت  ال  العائدات  ان  اال  حصل  ما 
السلي  التاثر  يتوقع   من  االقتصاد  خرباء  من 
القطاع وهناك  السوق وعلى االستثمار يف هذا  على 
توصيات ترفع اىل احلكومة يف هذا اجلانب ، لكن يف 
النهاية حنن نعمل ضمن منظمومة اقتصادية وطنية 
ونثق بالقرار الرمسي وجبهود احلكومة  ونأمل ان يتم 
اعادة مناقشة القانون واستيعاب   الرؤى  والتوصيات 

الي يقدمها املستثمرون يف هذا القطاع

انها  تتوقعون  الي  االسراتيجية  املشاريع  ماهي 
ستمثل اضافة نوعية ليمن موبايل؟

الزال  اسراتيجي  مشروع  ذاتها  حبد  موبايل  -مين 
حباجة اىل جهود إستثنائية لارتقاء به وتطوير االداء 
يف الشركة لتحقيق االهداف الوطنية واالستثمارية 

املعول على مين موبايل ان حتققها .
اما بالنسبة للمشاريع االسراتيجية النوعية فهناك 
العديد منها وياتي يف مقدمتها مشروع توسعة  نقل 
املشروع  هذا  نت(  بتقنيةEVDO)موبايل  البيانات 
من  اليمي  للمواطن  الكثر  حيقق  ان  نتوقع  الذي 
أي   ويف  وقت  اي  ويف  الكبرة  السرعات  توفر  خال 

مكان .
CBSال مشروع  من  االنتهاء  على  شارفنا  اننا  كما 

موبايل   مين  ألنظمة  ونوعي  شامل  حتديث  وهو 
وبهذه التحديثات ستدخل مين موبايل سوق املنافسة 
باداء قطاع  ان ينهض  نتوقع  وباداء غر معهود  بقوة 

االتصاالت يف بادنا بشكل عام .
اعمال  مقدمتها  يف  اخرى  مشاريع  هناك  ان  كما 
البث يف  السنراالت  وحمطات  الشاملة يف  التوسعة 

عموم مناطق اجلمهورية.
رئيس  كان   الذي  االسراتيجي  الشريك  عن  ماذا 
جملس ادارة الشركة السابق  قد اعلن عنه يف وقت 

سابق؟
بكوادر  كبرة  جناجات  حققت  موبايل  مين  أن  مبا 
املوضوع  هذا  النظر يف  إعادة  فقد مت  مينية طموحة 
ورأينا احلفاظ على اهلوية الوطنية الصرفة لشركة 
مين موبايل و بداًل من ذلك مت عمل هيكل تنظيمي 
الوقت مت  نفس  و يف  الشركة  بكادر  لإلرتقاء  مؤقت 
املتخصصة  الشركات  لدعوة  دولية  مناقصة  إنزال 
يواكب  حديث  بشكل  موبايل  مين  هيكلة  إلعادة 
رسم  يف  يساعد  و  اإلتصاالت  قطاع  يف  التطورات 

إسراتيجية بعيدة املدى للشركة .
ملاذا تنحصر امساء معينة يف اجملال الصحفي  بشن 
هجمات اعامية مركزة على مين موبايل بشكل عام 

واالدارة بشكل خاص؟
واحرام   تقدير  بكل  االعامي  للعمل  ننظر   حنن 
املؤسسات  من   كثر  مع  اجيابية  عاقات  وتربطنا 
املهم نرى فيه  القطاع  ...هذا  االعامية واالعاميني 

انه شريك اسراتيجي يف صناعة النجاح والنهوض 
الكتاب  خال  من  البناء  النقد  ونتقبل  بالوطن 
عملهم..  طبيعة  ونتفهم  بل  واملتخصصني  النزيهني 
القطاع  هذا  تشوه  قليلة  قلة  هناك  لأسف  انه  اال 
التشهر  تعمد  خال  من  االبتزاز  اعمال  ومتارس 
تكون  شخصية..وقد  ألطماع  األكاذيب  وتلفيق 
فاالمر  كل  وعلى  ذلك   من  اكرب  اسباب  هناك 
االعامني  املقدمة   ويف  تضافر اجلميع   اىل  حباجة 
انفسهم واخص بالذكر الشرفاء منهم وكذا نقابة 
الصحفيني النقاذ مسعة الصحافة ومسعة البلد  من 

اولئك وممارساتهم غر املسئولة
األجور  راضون عن هيكل  االدارة  انتم يف جملس  هل 
واهليكل التنظيمي اجلديد للشركة ؟وهل ترون انه 

قادر على استيعاب  معطيات السوق التنافسية؟
اىل حد ما نعم! 

ولكي تتضح الصورة اكثر  اقول اننا يف مين موبايل  
اخلاص  القطاع  يف  املنافسة  الشركات  عكس  على 
مرتبطون باجراءات وقوانني   جيب االلتزام بها وهذا 
ما يبطئ من االداء او يعرقل سرعة القرار ..ويف املقابل 
السوق  اىل  باالضافة  الشركة  داخل  الواقع  ميثل 
التنافسية كل ذلك مثل ضغطا قويا على جملس 
االدارة الذي وجد نفسة مطالبا بسرعة اجناز اهليكل 
التنظيمي وهيكل االجور   يف حني ان الطموح يكمن 
االساليب  الحدث  وفقا  الشركة  هيكلة  يتم  أن  يف 
العلمية  عرب شركات دولية متخصصة وهلا خربات 

واسعة يف جمال اهليكلة .
سابقًا  أسلفنا  كما  االدارة  جملس  يف  قررنا  لذلك 
انزال مناقصة عاملية  رغم معرفتنا بطول االجراءات ، 
وباملقابل واستجابة للواقع تعاقدنا مع شركة حملية 
بقدر  يستوعب  خبرباء حمليني إلعداد هيكل مؤقت 
اإلمكان معطيات املرحلة اىل حني اجناز اهليكل الذي 

ستقدمة الشركة األجنبية التى مت قبول عطائها.
ماذا عن االسهم االضافية من مين موبايل الي كان 

من املقرر بيعها ملوظفي االتصاالت ؟   
الوزارية  اللجنة  يف  البحث  قيد  زال  ما  املوضوع  هذا 
املشكلة من قبل جملس الوزراء لغرض دراسة املوضوع 
الوزارية  اللجنة  تفهم  يف  كبر  أملنا  فيه  البت  و 
األسهم  هذه  بيع  على  باملوافقة  احلكومة  لتوصي 
ومين  لإلتصاالت  العامة  املؤسسة  يف  للموظفني 

موبايل .
من  جديدة  استثمارية  افاق  فتح  إىل  تطمحون  هل 

خال استثمار االرصدة املالية الضخمة للشركة؟
على  اآلن  مطروحة  بدائل  عدة  هناك  و  تأكيد  بكل 
و  بشأنها  املناسب  القرار  إختاذ  سيتم  اإلدارة  جملس 

مبا حيفظ أموال الشركة و مساهميها .

م / صادق محمد مصلح

بالحوار نصنع المستقبل
معنا .. ات�سالك ا�سهل 12
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العيدروس:
يمن موبايل 
ملك الشعب 

ويحب الناس 
هذه الشركة

مقرر رئاسة
مؤتمر الحوار الوطني:
الشركة رائعة 

وأسعارها 
مناسبة.

تغطية أكبر
اأ/ عبدالهادي العامري –ح�ضرموت 

أحناء  تقدم خدماتها يف  موبايل  مين 
الصحراء  مناطق  وتغطي  اجلمهورية 
ابتتتتتداًء من  ، ففي حضرموت  بتتالتتذات 
تقريبًا  الشحن  حتى  التتستتوم  مديرية 
الصحراء  550 كيلو مر يف  مسافة 
تتتغتتطتتيتتهتتا شتتبتتكتتة ميتتتن متتوبتتايتتل حيث 
ال تتتوجتتد أيتتتة شتتبتتكتتات اتتتصتتال أختترى 
ونتتأمتتل متتزيتتدًا متتن ختفيض األستتعتتار 

ونشكركم على خدماتكم املميزة .

التتنصت على المكالمات
العميد / نا�ضر الطويل – حلج 

اأمني عام احلراك اجلنوبي 
من  أفتتضتتل  حتتالتتة  تشكل  موبايل  ميتتن 
بقية شتتركتتات االتتتصتتاالت متتن حيث 
على  واحلتتفتتاظ  واملتتصتتداقتتيتتة  التعامل 
التترصتتيتتد ، كتتمتتا أن هتتنتتاك أمتتتان من 
التصنت  أو  املراقبة  وجتتود  عتتدم  حيث 
املستهلك  ولذا يطمئن  املكاملات  على 
وكتتثتتريتتن متتن احلتتتتراك يف اجلتتنتتوب 

عندنا يستخدمون مين موبايل .

خدمات مميزة
يحى من�ضور اأبو اإ�ضبع – الأمني 
العام امل�ضاعد للحزب ال�ضرتكي 

لتتقتتد تتتتركتتتت االشتتتتتتتراك يف شتتركتتات 

االتتتتصتتتاالت األختتتترى واحتتتتتفتتظتتت بيمن 
متتوبتتايتتل  .. ألن ختتتدمتتتات ميتتتن  متتوبتتايتتل 
أحسن وأفضل خدمة وأرخص اتصاالت .
ينقص مين موبايل اإلنتشار يف املزيد 
من مناطق بادنا خاصة وأن الشبكة ال 
تغطي بعض املناطق وتضيع التغطية 
صعدة  يف  تكون  عندما  مثًا  أحيانًا.. 
استخدام مين موبايل يف  ال تستطيع 
كل  تغطي  أن  ونتتريتتد  املناطق  بعض 
ألن  حنوها  سيتجهون  والناس  اليمن 

خدماتها متميزة .

شركة اليمن
حممد بن مو�ضى العامري 

 رئي�س حزب الر�ضاد ال�ضلفي 
أعتتتتترب شتتركتتة ميتتن متتوبتتايتتل شركة 

يثنون  تقريبًا  واجلميع  عمومًا  اليمن 
بساطتها  وعلى  السلس  تعاملها  على 
وأنتتهتتا املتتنتتاستتبتتة لتتلتتجتتمتتهتتور متتن حيث 
التتستتعتتر كتتمتتا أن هلتتا حضور  متتتراعتتتاة 
أن  ونتمنى  والنت  األختتبتتار  إيصال  يف 

تنتقل لأفضل .
ومتتتتن أهتتتتم متتتيتتتزات ميتتتن متتتوبتتتايتتتل أن 
التتشتتعتتب ميتتلتتك التتشتتركتتة فتتهتتي دختتل 
البلد  – قومي وختدم مصلحة  وطي 
عتتمتتومتتًا ولتتيتتستتت لتتصتتاحل شتتختتص أو 

جهات معينة .

شركة رائعة
د .عبداهلل �ضامل ملل�س 

 وكيل وزارة الرتبية 
مين  إىل  تتتصتتل  مل  ختتتدمتتتات  هتتتنتتتاك 
يتصل  فالعامل  ومثياتها...  موبايل 
بالصوت وبالصورة ولذا نريد أن تسبق 
األخرى  الشركات  باقي  موبايل  مين 

يف تقديم هذه اخلدمة لليمنيني .
طبعًا الشركة رائعة وأسعارها مناسبة 
والشركة ختطو وتشق طريقها بثبات 
إمنا ال بد من الركيز على السبق يف 
اخلدمات املتطورة .. أريد من الشركة 
أن تكون األسرع حبيث ال يسبقها أحد.

أسعار أفضل
جليدان حممود جليدان- رجل اأعمال 

ميتتتتتن متتتتوبتتتتايتتتتل شتتتتركتتتتة متتستتاهتتمتتة 

قطاع  يف  اإلحتتتتتكتتار  فتتك  على  عملت 
االتتتصتتاالت ووستتعتتت متتن اخلتتدمتتات .. 
ختتفتتضتتت األستتتعتتتار ونتتأمتتل املتتزيتتد من 

العطاء لتحقيق خدمات أفضل .
بغرها   مقارنة  أنها  أدرك  املستهلك 
حد  إىل  والتغطية  مناسبة  أستتعتتارهتتا 
متتا كتتبتترة وجتتيتتدة وهتتنتتاك عتتجتتز يف 
إزدحام  بعض املناطق قد يكون بسبب 
املشركني ونأمل من القائمني عليها 
أن يولوا التغطية  العناية األكرب من 

خال زيادة الطاقة اإلستيعابية .

يحبها الناس
حممد ح�ضني العيدرو�س 

مين موبايل ملك الشعب اليمي 
وحيب الناس هذة الشركة خلدماتها 

املناسبة وتغطي معظم أرجاء اليمن 
صحاري ووديان ومدن ... أشعر 

بالطموح من خال توسعة خدمات 
هذه الشبكة لتغطي بعض املناطق 

الصحراوية البعيدة والوديان امللتوية 
واملناطق اجلبلية وأرجو أن ال يقف 

تطور الشركة إىل هنا فهذه الشركة 
ملك الشعب اليمي وليست ألحد 
بعينه بل تصب خدماتها يف خدمة 

الوطن كامًا .

خطوات ممتازة
ح�ضني حممد عرب 

 وزير داخلية �ضابق  
ميتتتتن متتتوبتتتايتتتل شتتتركتتتة وطتتتنتتتيتتتة هلتتا 
مكانتها على مستوى الساحة اليمنية 
وخال السنوات املاضية قدمت كثر 
مسعتها  جعلت  التتتي  اخلتتتدمتتتات  متتن 

ترتفع بشكل كبر جدًا .
أن  وأرى  فتتيتتهتتا  املتتشتتركتتني  أحتتتد  أنتتتا 
وطبعًا   ، مرتفعة  زالتتتت  ال  فتتواتتترهتتا 
وال  جتتدًا  بشكل كبر  أستخدمها  أنتتا 
أدري كتتيتتف بتتاإلمتتكتتان تتتتايف إيتتقتتاف 
ليس  منطقة  يف  واملتتشتترك  اخلتتدمتتة 
أن تضع  وأقتترح  تسديد  فيها مراكز 

الشركة حلواًل لذلك .
فيما خيص النت ، خدمة جيدة 
فأن  مشاكل  هناك  كتتان  وإن 

تتعرض  والكابات  الضوئية  األلياف 
للتخريب وعمومًا مين موبايل خطت 
ختتطتتوات ممتتتتتازة وأشتتتد عتتلتتى أيديهم 
وأرجو أن يبحثوا عن اجلديد فالعامل 

يتطور بإستمرار ولن يتوقف .

لها مكانة جيدة
اأحمد بن �ضالح املنيعي – ماأرب - 

مين موبايل حتتل مكانة البأس 
بها وتقدم خدمات أفضل من بعض 

الشركات وتتميز عن غرها بتغطية 
واسعة وأسعار مناسبة مقارنة بغرها 

ونتمنى أن تتطور أكثر .

مؤسسة وطنية
عبداهلل اأحمد الكب�ضي 
 اأمني عام حزب البعث  

رائتتتعتتتة لكن  إن ختتدمتتة ميتتتن متتوبتتايتتل 
التتقتترى  بتتعتتض  يف  التتتتتغتتطتتيتتة  تنقصها 
تغطيتها  الشركة  توسع  أن  ويفرض 
بعض  فتتفتتي  تتتصتتلتتهتتا  أمتتتاكتتتن مل  إىل 
املناطق تقدمت بقية الشركات عليها.
األولوية  موبايل  ليمن  تكون  أن  جيب 
التتستتبتتاقتتة كتتونتتهتتا مؤسسة  تتتكتتون  وأن 
وشيء   ، وتطورت  تقدمت  وقد  وطنية 
ظل  يف  مستواها  هتتذا  يكون  أن  طيب 
خمتلف  يف  املعقدة  األمنية  الظروف 

مناطق اليمن .

أعضـاء مؤتمـر  الحوار الوطني يتحدثون عن يمن موبايل

إستطالع / فايز المخرفي

مما الشك فيه أن المشاريع االستثمارية الناجحة تمثل نموذجًا رائعًا لبناء 
الوطن وتعكس الرؤى اإليجابية التي يتمتع بها أي من المجتمعات إذ ال 

يمكن للمشاريع االستثمارية أن تنجح ما لم تكن هناك أجواء مساعده على 
المضي قدمًا في مسيرة النجاح التي تسعى إليها كل شركة في القطاعات 

المختلفة العام والخاص والمختلط وقد مثلت ))يمن موبايل(( نموذجًا 
متميزًا والتي شهد لعطائها الجميع سواًء كانوا مشتركين فيها أو غير 

مشتركين .
 في هذا اإلستطالع نستعرض مع عدد من كبار الشخصيات الوطنية آراءهم 

عن الشركة كمشروع إستثماري وطني وماذا يأملون منها مستقباًل .

...................................

إبـداع باإلجمـــاع

األمين العام المساعد 
للحزب االشتراكي :-
يمن موبايل 
أفضل خدمة 

وأرخص اتصاالت

جليدان اأبو اأ�ضبع

املنيعي نا�ضر الطويل

العامري العامري

رئيس حزب الرشاد 
السلفي:-

الجميع يثنون 
على تعامل يمن 
موبايل السلس 

وبساطتها
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مصداقية في التعامل
عبدالعزيز حممد احلمزه – اأبني 

أنتتا متتشتترك يف ميتتن متتوبتتايتتل متتن عام 
2005م إىل اآلن ورقمي مل يتغر 77 
والزوجه  واألصتتدقتتاء  األهتتل  كذلك 
واألبناء ، إخرناها من البداية بسبب 
تعرفتها  وكتتتتذا  املتتعتتقتتولتتة  التتتتتعتترفتتة 
بالنسبة للهاتف الثابت ، وحني وصلت 
خدمات االتصاالت األخرى اشركنا 
فيها لكننا وجدنا مين موبايل أرخص 
بكثر ، ودقيقة جدًا ، مبعنى على قدر 
القيمة  بتتالتتفتتعتتل حتتتتتتستتب  اتتتصتتالتتك 
لديك  يكون  الشركات  بعض  فيما 

رصيد وتتفاجئ بانتهاء الرصيد .
طتتبتتعتتًا أنتتتتا متتشتترك بتتنتتظتتام التتفتتوتتترة 
فلم  املتتستتبتتق  التتدفتتع  بتتنتتظتتام  وأوالدي 
الفوترة  بتتني  التعامل  يف  فتترق  أحتتس 
والدفع املسبق ، مين موبايل تفاجئنا 
خدمة  وفرت  مثًا  املتميزة  خبدماتها 
سداد الفواتر من مراكز الكرميي أو 
الربيد وهذه خدمات متجددة ، فقط 
النت يتم  أن تسعرة اإلشتتراك يف  لو 
هي  موبايل  مين  وستكون  مراجعتها 
مستوى  عتتلتتى  لتتيتتس  بتتامتتتتتيتتاز  األوىل 

اليمن بل واملنطقة العربية .

عائداتها للوطن
حممد عبده مراد  - رميه 

نتتشتتجتتع ميتتتتن متتتوبتتتايتتتل ونتتتتؤكتتتتد أن 
ما  ختتال  ومتتن  األفضل  خدماتها هي 
أملتتس أنتتا وأستترتتتي وكتتل األصتتدقتتاء يف 

حمافظة رميه أدركوا أن خدمات مين 
موبايل هي األرخص .

هتتنتتاك سلبية واحتتتدة هتتي عتتدم وجتتود 
التتتتتغتتطتتيتتة يف بتتتعتتتض متتتنتتتاطتتتق رميتتته 
الشرائح  تتواكب  أن  األخر  واجلانب 

مع بعض األجهزة .
ختتدمتتة التتنتتت ممتتتتتازة والتتنتتاس أجتتربوا 
لعدم  الشركات  بقية  إستخدام  على 
يف  الريف  يف  وخاصة  التغطية  وجتتود 
بعض املناطق ، ونؤكد بأنه لو وجدت 
التغطية يف اليمن كلها فإن الشركة 
الشركات وهناك  بقية  ستتقدم على 
موبايل  ميتتن  صتتتوب  جمتمعي  إقتتبتتال 
ألنتتتتهتتتتا شتتتتركتتتتة التتيتتمتتنتتيتتني مجتتيتتعتتًا 
حيتكرها  لشخص  ليست  وعائداتها 

جليبه أو جلهات استثمارية .
حممد حممد القاز – اأمني عام 

حزب الحتاد الدميقراطي 
للتواصل  وسيلة  أفضل  موبايل  مين   
االتصال وحنن يف  أو  النت  سواء عرب 

بعض   ، موبايل  مين  نستخدم  عمران 
األماكن تضيع فيها التغطية بسبب 
هي  عمومًا  لكن  التضاريس  صعوبة 
أفضل من غرها وهذه حقيقة يلمسها 

املواطن البسيط.

إستخدام متواصل
القا�ضي / اأحمد عقبات 

 وزير عدل �ضابق 
حنن نستخدم مين موبايل إستخدامًا 
خدماتها  حنتتو  والتتتتتدافتتع  متتتتتواصتتًا 
 ، مصداقية  فيها  جنتتد  ألنتتنتتا  إجيتتابتتي 
وقدمت  الناس  على  األسعار  خفضت 
ختتتدمتتتات طتتيتتبتتة ، يف بتتعتتض األحتتيتتان 
حيدث ضغط على الشبكة وأحيانًا قد 
األماكن  بعض  إىل  التغطية  التصل 
التتقتتريتتبتتة ونتتتطتتتالتتتب التتقتتائتتمتتني على 
وختفيض  اخلدمة  بتطوير  الشركة 
وتتتوستتيتتع  اآلن  متتتن  أكتتتثتتتر  األستتتتعتتتتار 
جديدة  أمتتاكتتن  تغطي  كتتي  الشبكة 
مثًا يف آنس ووصاب وخوالن وصعدة 

قتتتد ال جتتتتد تغطية  فتتهتتنتتاك  وحتتتاشتتتد 
نتمنى توسعة التغطية .

اأخالق ال�ضامي – باحثة يف الرتاث 
إىل  حتتاج  لكنها  جيدة  موبايل  ميتتن 
املزيد من التطوير يف بعض خدماتها 
صعدة  يف  فعندنا  تغطيتها  وكذلك 
التغطية ليست جيدة نأمل أن تركز 
مناطقنا  استهداف  على  موبايل  مين 

بتوفر التغطية  .

نتمنى لها الريادة
من�ضور بن عبدان 

 وكيل اأول حمافظة اجلوف
من   %80 تتتغتتطتتي  متتوبتتايتتل  ميتتتن  إن   
متتنتتاطتتق حمتتافتتظتتة اجلتتتتتوف وهتتنتتاك 
بتتتعتتتض املتتتشتتتاكتتتل املتتتتتعتتلتتقتتة بتتنتتصتتب 
لكن معظم  املناطق  بعض  األبتتراج يف 
اجلتتتتتوف متتغتتطتتاة خبتتدمتتاتتتهتتا وفتتيتتمتتا 
بالنسبة  األفضل  فهي  األسعار  خيص 
لتتلتتمتتواطتتنتتني نتتتتتمتتنتتى هلتتتذه التتشتتركتتة 

الريادة .

بديل مميز
ثريا �ضامل جممل – حلج 

 ع�ضو جلنة مركزية باحلزب الإ�ضرتاكي 
أستتتعتتتار ميتتتن متتوبتتايتتل متتنتتاستتبتتة وهتتي 
األفضل من غرها أيضًا – تغطية مين 
تقدم  أن  ونأمل  مكان  موبايل يف كل 
عروض مستمرة يف ختفيض األسعار . 
بالنسبة للنت خدمة مناسبة يف حني 
التتشتتركتتات األختتتترى تأخذ  بتتعتتض  أن 

يف  النت  أتصفح  وأنا شخصيًا  اآلالف 
الكمبيوتر  توفر  لعدم  السيار  تلفوني 
وهذه خدمة جليلة نشكر مين موبايل 

على ذلك .

عطاء أكثر
م. وفاء ال�ضيد اأبو بكر –عدن - 
ع�ضو اللجنة العليا للمناق�ضات 

ختتدمتتة ميتتن متتوبتتايتتل ختتدمتتة منافسة 
نستخدمها  السوق وحنن  حقيقية يف 
اإلستثنائة،  التتظتتروف  يف  حتى  دائتتمتتًا 
ممكن تتصل بالصديق القريب منك 
مناسبة  التعرفة  ألن  ذلك   ، والبعيد 
لتتدختتل التتتفتتترد وميتتتن متتوبتتايتتل تعطي 
االنسان شعور باألمان أينما كنت ويف 

أي مكان كنت تتوفر التغطية .
وأحيانا نعود إلستخدام اإلنرنت عند 
ونتمنى مزيدًا من   ، الكهرباء  إنقطاع 
ختفيض تسعرة اإلنرنت آلن الشباب 
دخل  لكن  اجلتتديتتدة  للتقنية  متلهف 
الفرد منخفض لذا نطلب التخفيض.

أرخص خدمة
م. نبيلة عبداهلل بن عبداهلل 

 مدير اإدارة تنمية املراأة بعدن 
أرختتص  معي ختتط ميتتن موبايل وهتتي 
ختتتدمتتتة استتتتتتتفتتتدت متتنتتهتتا كتتتتثتتتترًا .. 
بتتالتتنتتستتبتتة لتتتي أشتتتعتتتر بتتتالتتتراحتتتة هلتتذه 
اخلتتدمتتة فهي أرختتتص وأفتتضتتل وتصل 
بسرعة ممتازة  ختتاهلتتا  متتن  التترستتائتتل 
أن تكون بقية الشركات مثل  وأمتنى 

مين موبايل .

تغطية شاملة 
عقيد ركن. اأحمد يحى ال�ضراجي

نائب مدير عام �ضرطة ال�ضري باأمانة العا�ضمة
 أنا مشرك بيمن موبايل وكل أفراد 
أسرتي ومشرك فيها حتى بالتجوال 
التتتتدولتتتتي فتتتلتتتدي أبتتتنتتتاء يتتتتدرستتتتون يف 
اخلارج وأتواصل بهم عرب مين موبايل 
والسبب أن التعرفه رخيصة وموجودة 
يف كل مكان حمليًا وخدمة التجوال 

..... أعضـاء مؤتمـر  الحوار الوطني

عبدالعزيز الحمزه:
يمن موبايل 

تفاجئنا بخدماتها 
المتميزة

منصور بن عبدان:
نتمنى لهذه 

الشركة الريادة 

احلمزه

مراد

ال�ضراجيملل�س

عبدان

نبيلة

حسين عرب : 
يمن موبايل 

خطت خطوات 
ممتازة

أمين عام حزب البعث: 
يجب ان تكون 
ليمن موبايل 

االولوية 
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تغطي معظم دول العامل .
بالشركة  القائمون  يهتم  أن  أمتنى 
مبشركي الفوترة وتقدم هلم خدمات 

مثل الدفع املسبق .

شكرًا ليمن موبايل
د/ عبدالباري دغي�س 

ع�ضو جمل�س النواب 
 متتوبتتايتتل نتتت ختتدمتتة ممتتتتتازة حقيقة 
تنقطع  أفادتي كثرًا خاصة عندما 
الرمسي  اإلنرنت  وينقطع  الكهرباء 

شكرًا مين موبايل .

تحظى باحترام الكل
اأحمد حممد الكحالين 

 وزير �ضابق  
كسرت  وطنية  شركة  موبايل  ميتتن 
اإلحتتتتتتتكتتتار يف ختتتتدمتتتتات االتتتتتصتتتتاالت 
وحتتتظتتى بتتاالحتترام متتن كتتل زبائنها 

 ، ثقة  وهتتنتتاك  معقولة  خدماتها  ألن 
إىل  إضافة  منافسة  أسعارها  أن  كما 
أن خدمات مين موبايل مل تتوقف بل 
يتحسن  أن  وأمتنى  باستمرار  تتجدد 
))التتنتتت(( حيث أن سرعة النت يف  وضع 
مقارنة  جتتدًا  مرتفعة  اجملتتتاورة  التتتدول 
أن مين  إال  اليمن  يف  التتنتتت  خبتتدمتتات 
موبايل تظل هي األفضل على املستوى 

احمللي .

كهالن جماهد اأبو �ضوراب 
 حمافظ عمران �ضابقًا 

إن ما تقدمه الشركة مقارنة بغرها 
أفتتضتتل  كتتتبتتتر حتتتيتتتث أن ختتتدمتتتاتتتتهتتتا 
أستتعتتارهتتا  أن  كتتمتتا  جتتيتتدة  وتغطيتها 
منافسة  بالفعل  وأصبحت  خمفضة 
يف اخلدمة إال أن خدمات النت ال تزال 
يتم  أن  وأمتنى  املطلوب  املستوى  دون 
ومواكبة  باستمرار  اخلدمات  تطوير 

كتتتتتل جتتتتديتتتتد والتتتتلتتتتحتتتتاق خبتتتدمتتتات 
املتقدمة  التتعتتامل  دول  يف  االتتتصتتاالت 
بشبكات  أستتوة  أفضل  ختتدمتتات  لتقدم 

االتصاالت العاملية .

أحمد النويره 
إن  شتتتركتتتة ميتتتن متتتوبتتتايتتتل متتنتتافتتستتة 
التغطية يف بعض  وخدمة جيدة لكن 
األمتتتتاكتتتتن غتتتتر متتتتتتتوفتتترة وحنتتتتتن يف 
من  أكثر  طالبنا  احملويت  حمافظة 
متتتره تتتركتتيتتب حمتتطتتات ألن اخلتتدمتتة 
اإلستجابه  ونتمنى  أحتتيتتانتتًا  ختتفي 
فاإلقبال على الشركة كبر جيب أن 

يقابل باملزيد من التوسع .
ختتدمتتات التتنتتت حتتتتتتاج تتتطتتويتتر أكثر 
تنخفض  أن  ونتمنى  جيدة  واألستتعتتار 
أن مين موبايل  األسعار أكثر نؤكد 
لتتتو غتتطتتت مجتتيتتع أحنتتتتاء اجلتتمتتهتتوريتتة 
أن  فميزتها  فيها  اجلتتمتتيتتع  الشتتترك 
األستتتتعتتتتار متتنتتاستتبتتة ومتتعتتظتتم التتنتتاس 
تستخدم مين موبايل والبد من إعادة 

وضع الشبكة لتغطي اليمن كامًا .
وطنية  شركة  هي  الشركة  هتتذه  إن 
متتتلتتتك لتتتلتتتوطتتتن فتتتاجلتتتمتتتيتتتع متتعتتهتتا 

وحيرمها .

عبدالكرمي �ضايف - اأمني عام 
املجل�س املحلي بعدن

إن خدمة مين موبايل رائعة وتغطيتها 
متتتتتتتتتوفتتتترة وهتتتتتتي أفتتتتضتتتتل متتتتتن بتتقتتيتتة 
التتشتتركتتات وأمتتتنتتى هلتتا اإلستتتتتمتتراريتتة 

واحلفاظ  املستهلكني  طلب  ومواكبة 
على مكانتها .

عمر جملي - وزارة ال�ضحة  
السعر  حيث  من  رائعة  خدمة  قدمت 
اإلرتباط  الشركة  وينقص  والتواجد 
بتتتتعتتتتاقتتتتات تتتتعتتتاونتتتيتتتة متتتتع شتتتركتتتات 
االتتتتصتتتاالت يف التتتتدول األختتتترى حيث 
أراد  املتتشتتاكتتل يف حتتالتتة  تتتوجتتد بعض 
املتتتشتتترك إرستتتتتال التتترستتتائتتتل متتتن مين 
االتصال  شركات  بعض  إىل  موبايل 

مثًا يف املغرب أو غرها .

صرح إقتصادي
ح�ضني علي حازب - حمافظ �ضابق 
الذي  اإلحتكار  كسرت  موبايل  مين 
متتن شتتركتتات  متتفتتروضتتًا علينا  كتتتان 
التتقتتطتتاع اخلتتتاص هتتذا متتن جهة وأمتتا 
موبايل  مين  فشركة  األختترى  اجلهة 
بعكس  اليمي  الشعب  أمتتاك  إحتتدى 
امللكية  يف  اجلماهر  وإشتتتراك  غتترهتتا 

املؤسسة  هتتذه  على  للحفاظ  يتتؤستتس 
التتنتتاجتتحتتة كتتمتتا أن التتشتتركتتة تتتعتتود 
وتسهم  الشعب  قطاعات  على  بالنفع 
يف البناء االقتصادي وهي مناسبة وأنا 
أن  األخرى  الشركات  أقول ألصحاب 
مينحوا نسبة لاكتتاب العام للناس.
أفضل  وخدماتها  موبايل  مين  أسعار 

بكثر من غرها .
موبايل  ميتتن  إىل  تتتصتتل  ال  أن  أمتتتنتتى 
ينحرف  ال  وأن  واخليانة  الغدر  أيتتادي 
متتستتارهتتا املتتعتتهتتود وأحتتتذر متتن أصحاب 
الدعوات والرغبات الذين ال شك أنهم 
يعملون جاهدين من أجل إفشال مين 
موبايل وإخراجها عن خطها الوطي.

نعتز بها
د.اأحمد حممد الأ�ضبحي 

أعتز خبدمة مين موبايل ألنها خدمة 
األمثل  تكون اخلدمة  وتكاد  تنافسية  
أنها  حيث  ومتتن  التسعرة  حيث  متتن 
تتتطتتور نتتفتتستتهتتا متتتن حتتتني ألختتتر وهتتتذه 

أشياء تسرنا كثرًا .
طتتبتتعتتًا أستتعتتارهتتا أرختتتص وهتتتي خدمة 
والتعامل  رحبية  منها  أكثر  شعبية 
أن ختفض  ونتتأمتتل  جتتتدًا  متتريتتح  معها 
املقبلني  أن  بتتاعتتتتتبتتار  أكتتثتتر  األستتتعتتتار 
عليها كثرين جدًا وكما يقال إربح 

قليًا تبيع كثرًا تربح كثرًا .
محمد عبده مراد :

إقبال مجتمعي صوب 
يمن موبايل النها 

شركة اليمنيين 
جميعا وعائداتها 

ليست لشخص

م. وفاء السيد ابو بكر:
عند انقطاع الكهرباء 

الحل الوحيد 
الستخدام االنترنت 

هو يمن موبايل 

حسين علي حازب:
نحذر من افشال يمن 
موبايل واخراجها عن 

خطها الوطني االصلي 

احمد النويره:
معظم الناس 

تستخدم يمن موبايل
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حازب

جملي دغي�س

الكحالين

كهالن
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حفل العام 2012م بالكثير من األنشطة التسويقية المختلفة التي كان لها الدور األساس في التميز والنجاح 
الذي نحتفل به اليوم حيث أطلقت الشركة عدد من الخدمات والعروض المميزة والنوعية والحمالت اإلعالنية 

الخالقة التي عكست روح اإلبداع والتميز للعاملين في إدارة التسويق والتي يمكننا هنا اإلشارة إلى عدد من تلك 
األنشطة كالتالي :-

خدمة سهيل توفير 
مشرك  توفر  سهيل  خدمة  متنح 
قيمة  يف  ختفيض  املسبق  الدفع 
إىل  يصل  والرسائل  االتصاالت 
بنفس  اتصال  تعرفة  لتصبح   50%
وباشراك  الفوترة  خطوط  تعرفة 
يتمتع  فقط  ريال   500 قدره  شهري 
مبميزات  اخلدمة  يف  املشركني 

خطوط الدفع املسبق .
خدمة فورًا

مت إطاق خدمة فورًا لتسهيل عملية 
الدفع  ملشركي  والتسديد  الشحن 
جتديد  وكذا  والفوترة  املسبق 
املشركني  جلميع  االنرنت  باقات 

هذه  يف  الشحن  عملية  وتبدأ 
اخلدمة من مبلغ 200 ريال 
فقط وقد أطلقت الشركة 
مع  بالتعاون  اخلدمة  هذه 
ومكاتب  الكرميي  مصرف 

مجيع  يف  املنتشرة  الربيد 
من  اجلمهورية  حمافظات 

أجل إيصال اخلدمة للمشركني 
يف املدن والريف اليمي.

خدمات جديدة
خدمة موبايل نت

نت  موبايل  خدمة  الشركة  أطلقت 
نقال  انرنت  أسرع خدمة  تعد  والي 
مشركي  مُتكن  حيث  بادنا  يف 
تصفح  من  والفوترة  املسبق  الدفع 
االنرنت بسرعات عالية عرب املودم أو 
الي   املتطورة  الذكية  اهلواتف  عرب 

تدعم اخلدمة .

عروض متعددة
عرض النت علينا ..

والمودم عليك
قدمت مين موبايل عرضًا مميزًا خال 
شهر رمضان املبارك يف العام املنصرم 
اجلديد  املشرك  حيصل  1433هت 
 1GB على خط موبايل نت مع باقة 
املشركني   حيصل  بينما  جمانُا 
حال  يف  جمانًا   1GB على  القدامى 
 3GB من  إبتداًء  للباقات  جتديدهم 
ملدة  العرض  واستمر   12GB وحتى 
30 يومًا إبتداًء من تاريخ االشراك أو 

الباقات يف حال مل تستهلك  جتديد 
الباقات اجملانية .

عرض حملة دوائي
أطلقت الشركة عرض محلة دوائي 
حتت شعار ) اشحن رصيدك حسنات 
( والذي مت ختصيص عائداته املالية 
بلغت  حيث  السرطان  مرضى  لدعم 
تسليمها  مت  ريال   38.915.310
برعاية  الشركة  أقامته  حفل  خال 
أمحد   / الدكتور  االتصاالت  وزير 
اجملتمع  منظمات  من  وعدد  دغر  بن 
االعتبارية  والشخصيات  املدني 
دعم  جمال  يف  الفاعلة  واجلمعيات 

أشادوا  والذين  السرطان  مرضى 
اجملتمع  لصاحل  تعود  الي  باملبادرة 

وتنميته .
عرض التغطية فل .. في مدينة 

أمفل
يف  العرض  هذا  موبايل  مين  دشنت 
خال  من  وذلك  احلديدة  مدينة 
يف  الشبكة  لتحسني  استكماهلا 
2012م  العام  يف  احلديدة  مدينة 
الي  التحسينات  من  سلسلة  ضمن 
توسيع  جمال  يف  الشركة  تقدمها 
مدن  يف  التغطية  وزيادة  شبكتها 

وقرى حمافظات اجلمهورية .
عروض االتصاالت الدولية

عدد  موبايل  مين  شركة  قدمت 
الدولية  االتصاالت  يف  العروض  من 
االتصاالت  تعرفة  بتخفيض  متثلت 
الوطنية  املناسبات  يف  الدولية 
 – 22 مايو  واألعياد الدينية منها ) 
عيد   – سبتمرب   26 – أكتوبر   14
األضحى  عيد   – املبارك  الفطر 

املبارك ( .

الحمالت اإلعالنية
مثلت احلمات اإلعانية الي قدمتها 
2012م  العام  خال  موبايل  مين 
منوذجًا رائعًا وخاقًا من حيث الرسالة 
طياتها  بني  محلت  والي  والتصميم 
الدور  اجتماعية مميزة تشر إىل  رؤية 
بناء اجملتمع  الشركة يف  تلعبه  الذي 
ومراعاة ظروف الفرد ومستوى الدخل 
احلمات  من  عدد  إطاق  مت  حيث 
الي  واخلدمات  للعروض  املرافقة 
سهيل  باقة   ( مثل  الشركة  أطلقتها 

 – – محلة دوائي  – خدمة فورًا  توفر 
 – أمفل  مدينة  يف  فل  التغطية  محلة 

محلة شارك ( .
حملة األرباح للعام 2011م 

2011م  للعام  األرباح  إعان  رافق 
خبطابها  متيزت  إعانية  محلة 
الصورة  وترسيخ  والتوعوي  الوطي 
الشركة  بانتماء  الذهنية للجماهر 

للوطن .

عام تسويقي بامتياز
2012

بالحوار نصنع المستقبل
معنا .. ات�سالك ا�سهل 20
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يف  صحية  مراكز  موبايل  مين  ترعى   
كل من احلتتديتتده وعتتدن  واملكا تقدم 
ختتتدمتتتات صتتحتتيتته لتتلتتمتتواطتتنتتني جمتتانتتًا 
بتتتتتدأت هتتتتذه التتتتتجتتربتتة ختتتتال األعتتتتتوام 
رعاية  يف  مستمرة  تتتتزال  ومتتا  السابقه 
املتترضتتى جمتتانتتًا باإلضافة إىل عتتدد من 

والداعمه للمشاريع  التوعويه  احلمات 
التتطتتبتتيتته متتثتتل محتتلتتة ) دوائتتتتتي ( حتت 
شعار ) إشحن رصيدك حسنات ( حيث 
مت تتتتوزيتتتع عتتائتتداتتتهتتا عتتلتتى املتتؤستتستتات 
واجلتتمتتعتتيتتات التتعتتامتتلتته يف عتتتاج ورعتتايتتة 
رعاية  إىل  باإلضافة  السرطان  مرضى 
عدد من األنشطة الصحية يف عدد من 

احملافظات . 

تساهم مين موبايل يف عدة جماالت 
تتتنتتمتتويتته كتتالتتتتتعتتلتتيتتم حتتيتتث قتتامتتت 
اجلمهوريه  أوائتتتل  بتكريم  الشركه 
آي  أجتتهتتزة  ومنحهم  2012م  لتتلتتعتتام 
بتتاد متتع متتتودم إنتترنتتت وايتترلتتس لعدد 
70 طالب باعتبارهم صناع املستقبل 

التتوطتتن باإلضافه إىل  املتتشتترق هلتتذا 
التتتدعتتتم التتتتذي تتتقتتدمتته لتتلتتطتتاب يف 
إذ  التعليميه  املتتؤستتستتات  خمتلف 
االحتفال  يف  موبايل  مين  شاركت 
ما  ودعتتم   2012 للعام  املعلم  بيوم 
يربو عن املائة فعالية من الفعاليات 

الطابيه يف املدارس واجلامعات.

المسؤلية االجتماعيه

تصدرت شركة يمن موبايل قائمة الصروح اإلستثمارية الوطنية في تفاعلها االجتماعي والذي 
يحمل بين طياته إنجازات الشركه في مجال المسؤلية االجتماعيه واهتمام إدارة الشركه ببناء 

عالقة متميزة مع المجتمع الذي تنتمي إليه وتمكنت من خالل ذلك  تحقيق تأثيرات إيجابية 
ساهمت في الدفع بعجلة التنمية واإلبداع من حيث تقديم الدعم للمشاريع التي تحقق التنميه 

المستدامه وخالل العام 2012م قدمت يمن موبايل الكثير والكثير في مجال المسؤولية 
االجتماعية يمكننا إستعراضها من خالل األتي :-

إنتماء وطني وبناء مجتمعي

-: الــصــحــيــه  الـــرعـــايـــه 

-: ــــم  ــــي ــــل ــــع ــــت ال

-: الرياضية  األنشطة 

األنديه  أبتترز  عتتدد من  موبايل  تدعم مين 
التتتريتتتاضتتتيتتته يف كتتتثتتتر متتتتن حمتتافتتظتتات 
, شعب  إب  )شتتعتتب  وأهتتمتتهتتا  اجلتتمتتهتتوريتتة 
يف  التضامن  نتتتادي  إب-  إحتتتتاد   , صنعاء 
املتتكتتا, نتتتادي شتتبتتام حتتضتترمتتوت(  وتكريم 
اجلمهورية  رئيس  بكأس  الفائزة  األنديه 
 ) تعز  طليعة   , تعز  )أهلي  2012م  للعام 
واألنتتديتته التتي فتتازت بتتالتتدوري العام لكرة 
)نادي  وهي  2012م  املنصرم  للعام  القدم 
شعب إب  , ونادي إحتاد إب ( ورعاية عدد 

من الفعاليات الشبابية .

-: الــمــبــدعــيــن  تحفيز 

-: الرمضانيه  السله 

إطالق السجناء المعسرين :-

ــــــــة:- ــــــــط ــــــــش أن

باحلمات  إهتمامًا  التتشتتركتتة  تتتولتتي 
الوطنيه الي يشارك فيها اجلميع ملا 
فيه الصاحل العام حيث شاركت مين 
 ) شتتارك   ( محلة  يف  بفاعلية  موبايل 
والي دعت إىل نظافة أمانة العاصمه 
الشركه  2012م  وساهمت  العام  يف 
بتوزيع ثاثه آالف مكنسه يف احلمله 
ودعتتتتتتت متتوظتتفتتيتتهتتا لتتلتتمتتشتتاركتته يف 
 sms رسائل  بإرسال  وقامت  احلمله 
عدد  أكرب  وحشد  باحلمله  للتوعيه 
كل  احلتتمتتلتتة  يف  للمشاركة  ممتتكتتن 
ذلك كان له دورًا يف إجناح احلمله 
أهدافها. باإلضافه إىل دعم  وحتقيق 
احلتتمتتلتته التتوطتتنتتيتته لتتتتتوعتتيتتة التتشتتبتتاب 
مبتتختتاطتتر التتستتاح ورعتتتايتتتة املتتهتترجتتان 

النسوي الثالث يف العام 2012م  .

تولي مين موبايل دعم اجلانب الديي 
اهتتتتتمتتامتتًا كتتتبتتترًا فتتقتتد حتترصتتت مين 
تدشني  على  2012م  العام  يف  موبايل 
طباعة املصحف الشريف باخلط البارز 
والذي نفذته مجعية األمان للكفيفات 

وبرعاية من شركة مين موبايل . 
إضافه إىل رعاية احتفاالت خترج عدد 
لتتتدى مؤسسة  متتن حتتفتتاظ كتتتتتاب اهلل 
والكليه  الكريم  للقرآن  العلميه  الرائد 
الكريم  وتكريم احلفاظ   العليا للقرآن 
ودعتتتتم املتتؤستتستتات التتتتتعتتلتتيتتمتتيتته حلفظ 
الكريم يف مناطق خمتلفة من  القرآن 

ربوع الوطن .

-: الكريم  الــقــران  طباعة 

2012م  لتتلتتعتتام  متتتوبتتتايتتتل  رصتتتتتدت ميتتتن 
مالية كبرة إلطاق سراح عدد  مبالغ 
من  املعسرين يف كل  السجناء  من   92
حمتتافتتظتتات )األمتتتانتتتة – عتتتدن – تتتعتتز – 
حلج – حجه- احملويت – عمران( وكان 
لتته األثتتتر اإلجيتتتابتتتي  وإبتتتتراز التتتدورالتتتذي 
اجملتمع  تنمية  يف  متتوبتتايتتل  ميتتن  تلعبه 
وإصاحه وتطوره ومنوه ، وهذه التجربة 
من  بها  وبتتدأت  الشركة  بها  تفردت  قد 

العام 2011م .

الــرعــايــات الــطــالبــيــة :-
رعت شركة مين موبايل مشاريع وحفات 
خترج ألكثر من 100 حفل خترج لطاب 
مجيع  يف  واألهلية.  احلكومية  اجلامعات 

التخصصات يف اجلامعات اليمنية .

 متتشتتروع التتستتلتتة التترمتتضتتانتتيتته متتشتتروع 
فيه  يشارك  الشركة  به  تقوم  سنوي 
أيتتام  إداره ومتتوظتتفتتني ختتتال  اجلتتمتتيتتع 
شتتهتتر رمتتضتتان املتتتبتتتارك بتتتتتوزيتتع املتتتواد 
التتغتتذائتتيتته عتتلتتى التتفتتقتتراء واحملتتتتتاجتتني 
ودعتتتتتم متتتشتتتاريتتتع إفتتتطتتتار التتتصتتتائتتتم يف 
مجتتيتتع حمتتافتتظتتات اجلتتمتتهتتوريتته وقتتد 
غذائية  سله   15.000 عتتدد  توزيع  مت 
أسرة   15.000 على  2012م  العام  يف 
متتتن  احملتتتتتاجتتني  والتتفتتقتتراء يف عموم 
املؤسسات  متتع  بالتنسيق  احملتتافتتظتتات 
التتتتتنتتمتتويتتة واجلتتمتتعتتيتتات اخلتتتريتتته يف 

احملافظات . 

يف  واملبدعني   املوهوبني  الشركة  دعمت 
خمتتتتتلتتف اجملتتتتتاالت التتعتتلتتمتتيتته والتتثتتقتتافتتيتته 
للصور  معرض  أهمها  كتتان  واإلبتتداعتتيتته 
مالك  أبو  املصور  للمبدع  الفوتوغرافيه 
وذلتتتتك يف متتعتترض )التتيتتمتتن التتستتيتتاحتتي(  
ومتتعتترض التتصتتور لتتلتتفتتنتتان زكتتتي حتتيتتدره, 
عدن  مدينة  يف  إبداعيه  مسرحيه  ورعاية 
يف  السقطري  الشعر  متتهتترجتتان  ورعتتايتتة   ,
جتتزيتترة ستتقتتطتترى التتتتذي أقتتامتتتتته مجعية 
ستتقتتطتترى لتتلتتراث ودعتتتم متتؤستتستتة أجتتيتتال 
لتتلتتطتتفتتولتتة والتتتتتنتتمتتيتته ورعتتتايتتتة عتتتتدد من 

الفعاليات الثقافيه واإلبداعيه . 
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دشتتنتتت شتتركتتة ميتتن متتوبتتايتتل للهاتف 
الثالث  الطي  املركز   النقال مؤخرًا 
أهم  متتن  يعد  والتتتذي  املكا  مدينة  يف 
اجملانية  الطبية  اخلتتدمتتيتتة  املتتشتتاريتتع 
الصحي  اجلانب  يف  تنفيذها  مت  الي 
على مستوى اجلمهورية كونه يقع يف 
واسع  املكا وخيتتدم قطاع  قلب مدينة 

من أبناء احملافظة .
ويف تتتصتتريتتح لتتوستتائتتل اإلعتتتتام أكتتد 
املدير التنفيذي لشركة مين موبايل 
املشروع  هتتذا  أن  هتتزاع  عامر  املهندس 
العام  منذ  به  العمل  بدأ  اهلتتام  الطي 
هتتتذا  جتتتتهتتتيتتتزه  واستتتتتتتكتتتمتتتل  2012م 
احلكمة  مجعية  متتع  بالتنسيق  التتعتتام 
على  قتتتادرًا  املتتركتتز  ليصبح  اليمانية 
تتتقتتديتتم اخلتتتدمتتتات التتطتتبتتيتتة اجملتتانتتيتتة 

القدمية  املكا  مدينة  يف  للمواطنني 
على  الكبرة  السكانية  الكثافة  ذات 
متتتتدار التتستتاعتتة وبتترعتتايتتة كتتامتتلتتة من 
التتتشتتتركتتتة حتتيتتث مت رصتتتتد متتيتتزانتتيتتة 
 12 مببلغ  للمشروع  سنوية  تشغيلية 
املشروع  هتتذا  أن  وأضتتتاف  ريتتال  مليون 
الثالث  املتتركتتز  هتتو  اخلتتتري  الصحي 

الذي يتم اإلنتهاء من جتهيزه بالشكل 
التتنتتهتتائتتي بتتعتتد متتركتتز ميتتتن متتوبتتايتتل 
التتصتتحتتي يف عتتتدن ومتتركتتز احلتتديتتدة 
تشغيلية  ميزانية  هلما  ترصد  والتتي 
ستتنتتويتتة ويتتتقتتتدمتتتان نتتفتتس اخلتتتدمتتتات 
وحتديدًا  للمواطنني  اجملانية  الطبية 

ذوي الدخل احملدود .

الي  الوطنية  املسؤولية  من  انطاقًا 
العامة  اإلهتمامات  أوىل  ضمن  تأتي 
اجملتمعية  احلتتتاجتتتات  متتتع  وتتتتفتتتاعتتتًا 
واإلنتتتستتتانتتتيتتتة التتتتي تتتصتتب يف ختتدمتتة 
الوطن واملواطن, تبنت الشركة تنفيذ 
على  للمسافرين  احلتتمتتايتتة  متتشتتاريتتع 
تنفيذ  ختتال  متتن  الطويلة  التتطتترقتتات 

عتتتدد ستتتتتة متتن املتتتصتتتدات اخلتترستتانتتيتتة 
يف  املتتوجتتودة  املنعطفات  وأخطر  ألهتتم 
هذه  الشركة  دشنت  حيث  الطرقات 
نوعها يف  األوىل من  تعد  الي  املبادرة 
جمال األمن واحلماية والسامة على 
نقيل   ( يف  تقع  وهتتي  الطويلة  الطرق 
مناخة  ونقيل  السياني  ونقيل  مستتارة 

و  اخلتتذالتتي  ونقيل  الربكاني  ونقيل 
طريق حجه حرض ( .

يذكر أن هذه املنعطفات سببت الكثر 
وتدرس  املركبات  حتتوادث سقوط  من 
شتتركتتة ميتتن متتوبتتايتتل حتتالتتيتتًا تنفيذ 
والسامة  األمتتن  مشاريع  متتن  الكثر 

على الطرق.

التوعية 
االجتماعية

التوعية  جتتانتتب  متتوبتتايتتل  تتتولتتي ميتتن 
أهمية كربى لنشر الوعي اجملتمعي 
الوطنية   التتقتتضتتايتتا   متتع  والتتتتتضتتامتتن 
وذلك من خال  التفاعل مع كل ما 
لدى اجملتمع    الوعي  زيتتادة  من شأنه  
العديد  بإرسال  الشركة  تقوم  حيث 
من الرسائل النصية  عرب الرقم 121  
لذلك الغرض  ومن ذلك على سبيل 

املثال  ال احلصر  األتي :-  	
بتتالتتدم  عتترب اهليئة  التتتتتربع  * محلة 

الوطنية للمساندة الشعبية .
مدار  على  املرورية  التوعية  رسائل   *

العام. 
فلسطسني  متتع  التضامن  رستتائتتل   *

والتربع لصاحل غزة .
* رسائل خدمات اجملتمع .

* رسائل التنبيه من السيول واالتربة.
اخلتتتتتاصتتتتتة حبتتتمتتتات  التتتتترستتتتتائتتتتتل   *

التحصني الوطنية .
* التترستتائتتل اخلتتاصتتة بتتاإلنتتتتتختتابتتات 

الرئاسية .
* رسائل مكافحة التدخني .

متتتترض  عتتتتتتن  ختتتتتاصتتتتتة  رستتتتتتائتتتتتتل   *
الثاسيميا.

للشفاه  اجملانية  العمليات  رسائل   *
األرنبية .

* رسائل خاصة بالكفيفات واملعاقني. 
* رسائل دعم الفنانني اليمنيني على 

القنوات الفضائية. 
* رسائل  خاصة باملرأة والطفل .

* احلد من  املخالفات التموينية .
باملعاهد  التتفتتتتتيتتات  التتتتتحتتاق  دعتتتم   *

التقنية.
* رسائل خاصة بالدفاع واألمن .

* رستتتائتتتل ختتاصتتة بتتطتتاب املتتتتدارس 
واجلامعات .

اليمنيني  والفنانني  الشعراء  دعم   *
عتتتلتتتى التتتقتتتنتتتوات التتفتتضتتائتتيتتة التتتذيتتتن 
واملساهمة  اخلارج  اليمن يف  ميثلمون 
يف تتوجيهم باأللقاب ) أمر الشعراء 

_ وجنم اخلليج ( .
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إن متتا تتتقتتوم بتته شتتركتتة ميتتن متتوبتتايتتل متتن دعتتم ومساهمه يف تنمية 
وخدمة اجملتمع احمللي هلو النجاح احلقيقي والثمره الناضجه 

احلتتيتتاة  جمتتتاالت  شتتتتتى  يف  التتوطتتن  منها  يستفيد  التتتذي 
 , االبتتداعتتيتته   , التعليميه   . الثقافيه   , االجتماعيه   (

الرياضيه , االمنيه , الدينيه , والصحيه , والتدريب 
اإلنسانيه  اجملتتاالت  من  وغرها   )   ,,,,,,  , والتأهيل 
احلقيقيه  الشراكه  بذلك  موضحة  واجملتمعيه 

واإلنتتتتتمتتاء التتتوطتتتي  جمتتستتدة بتتذلتتك ستتر متيزها 
وجناحها املتواصل.

الثالث بعد مركز عدن ومركز الحديدة
إفتتاح مركز يمن موبايل الصحي في مدينة المكال

هي األولى من نوعها 
يمن موبايل تنشئ 6 مصدات للحد من حوادث السير 
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معنا .. ات�سالك ا�سهل

    كل نجاح يتحقق يبنى على أسس 
أساسيين  عنصرين  بالتحام  تبدأ  قوية 
هما اإلرادة واإلدارة ، وكالهما يشكالن 
قالبًا متماسكًا لنجاحات عظيمة متتالية 
يمن  شركة  عليه  اعتمدت  ما  هذا   ،
موبايل في مسيرتها اإلدارية والممثلة 
استطاع  والذي  الكفء  الوطني  بكادرها 
العقول  نمتلك  أننا  للجميع  يثبت  أن 
واإلبداع  العطاء  على  القادرة  البشرية 

والتميز والمنافسة .
وهذا ما استطرده المدير التنفيذي في 

حديثه لمجلة ))حصاد(( كاألتي :-

فخورون بما تحقق... ولدينا مزيد
المدير التنفيذي لـ حصاد:

اكثر من 18 مليار أرباح و تسعة مليارات ضريبة أرباح

كيف تقّيم أداء الشركة مع نهاية عام 2012م؟
يف البداية ال بد أن ننوه أن مين موبايل رفدت خزينة 
الدولة بنسبة %50 من إمجالي صايف األرباح للعام 
2012م وحنتتتن فتتتختتتورون مبتتا حتتتقتتق من  املتتنتتصتترم 
توزيعها على  يتم  أربتتاح   35% نسبة  وإعتتان  جنتتاح 
املساهمني معنا وهذا مل يكن إال من خال تضافر 

جهود اجلميع هذا على صعيد األرباح .
أما على صعيد االهتمام بالكادر الوظيفي فقد مت 
موزعة  وخارجية  داخلية  تدريبية  دورة   105 عقد 

على املوظفني وبتكلفة 267.500.000 ريال .
إضافة عدد  فقد مت   التوسعة  أعمال  وعلى صعيد 
يف  الشبكة  لتوسعة  اجلتتديتتدة  احملتتطتتات  متتن  كبر 
عتتمتتوم متتنتتاطتتق اجلتتمتتهتتوريتتة وتتتوستتعتتة التتستتنتتراالت 

املركزية للشركة .
ومن خال تقارير األداء السنوي فإن مجيع املؤشرات 
حققته  التتذي  والنجاح  التطور  مدى  جباء  تؤكد 
الشركة .. حيث سيتم توزيع 18 مليار أرباح العام 
2012م وباملقابل دفعت الشركة مبلغ 9 مليار ريال 

ضريبة أرباح .
ما هي أبرز مشاريع الشركة خال 

العام اجلاري 2013 ؟
يف متتقتتدمتتة املتتشتتاريتتع التتتي نتتركتتز 
عليها هو  استكمال اهليكل 
والذي  للشركة  اإلداري 
أعتتتتتتتتددنتتتتتتتتاه متتتتتؤختتتتترًا 
ملتتتتتتتعتتتتتتتاجلتتتتتتتة بتتتتعتتتتض 
اإلشتتتتتكتتتتتالتتتتتيتتتتتات يف 
التتتتتتدورة املتتستتتتتنتتديتتة 
التتتتتتتتتتتتي كتتتتتانتتتتتت 
تعيق وحتتتد من 
وفاعلية  سرعة 
كما  األداء 
أنتتتتنتتتتا بتتصتتدد 
متتتتتتتابتتتعتتتة 

عرب  مشتتواًل  أكثر  إداري  هيكل  إلصتتدار  التحضر 
إحدى الشركات الدولية املتخصصة يف هذا اجملال 
التطور  ويستوعب  التنافسية  السوق  يواكب  مبا 

املتسارع يف جمال األداء الوظيفي .
وكذلك سيتم التوسع يف افتتاح مراكز بيع  رئيسية 
كمرحلة  العاصمة  أمتتانتتة  مستوى  على  للشركة 
أوىل وبقية احملافظات كمراحل مستقبلية ويعكف 
احلديثة  األنظمة  تركيب  على  حاليًا  املختصون 
الي استقدمتها الشركة الستيعاب أحدث خدمات 
وعروض االتصاالت لضمان تقديم أحدث اخلدمات 

بأفضل الطرق ومبواصفات تنافسية .
هل تتوقعون أن تتأثر أسعار بيع األسهم يف عمليات 

البيع بعد تطبيق الضريبة؟
عتتلتتى التتعتتكتتس متتتتامتتتًا ..صتتحتتيتتح أن تتتطتتبتتيتتق قتتانتتون 
الضريبة سيؤثر إىل حد ما إال أننا لدينا الكثر مما 
الوطن  بها  ينعم  أعلى نسب عائد  به لتحقيق  نقوم 

واملساهمون .
عموم  >موبايل نت<   EVDO الت  تقنية  تغطي  هل 

مناطق اجلمهورية؟
توفر  متتن   2013 متتن  األوىل  األشتتهتتر  ختتال  متكنا 
اخلدمة يف معظم مناطق اجلمهورية يف أكثر من 
14 حمافظة وليس املدن الرئيسية فقط وإمنا حتى 
مثل  التقنية  إىل  حتتاج  التتي  الصحراوية  املناطق 

املناطق الصناعية وحقول النفط وغرها .
هل تكلفة تشغيل تقنية الت EVDO على الشركة  

أغلى من تقنية  1x ؟
نتتظتتام  أستتاستتيتتات  متتتن  الت1xهو  ..فتتنتتظتتام  بتتالتتطتتبتتع 
التتتت CDMA وهتتتي ختتدمتتة أستتاستتيتتة لتتكتتن نتتظتتام التتت 
قيمة  ذات  ختتدمتتة  وهتتي  مستقلة  تقنية   EVDO

مضافة كلفت مين موبايل الكثر ..
أننا يف مين موبايل يعول  أن أوضح  وامسح لي هنا 
علينا املواطن اليمي الكثر ومن منطلق املسئولية 
بأحدث  املواطن  بتزويد  أنفسنا  نلزم  فإننا  الوطنية 

عالية  مالية  ذات كلف  ولو كانت  التقنيات حتى 
أن  ونتتترى   .. التتقتتريتتب  املتتتدى  لتتلتتربتتح عتتلتتى  وال ننظر 
أن ينعم مشركو مين موبايل  رحبنا األساسي هو 

خبدمات أحدث وأفضل .
ملاذا تضعف التغطية فجأة يف بعض املناطق وتتأخر 

عودتها إىل أيام أحيانًا ؟
هناك بعض املمارسات الفردية من قبل املواطنني يف 
بعض املناطق وذلك لعرقلة تنفيذ املشاريع وتأخر 
خيص  فيما  أختترى  مناطق  يف  الفنية  التتفتترق  عمل 
حتسني الشبكة وما إىل ذلك باالضافة إىل عدد من 
األسباب مثل إنقطاع الكهرباء لفرات طويلة وغر 
يف  كبرة  جهودًا  نبذل  لكننا   ، االسباب  من  ذلتتك 

التغلب على مثل هذه الصعوبات .
مالذي مييز مين موبايل ؟

مميزات مين موبايل كثرة منها أنها حرصت منذ 
إنطاقها أن تبقى  الرائدة يف قيادة قطاع االتصاالت 
وإدخال أحدث تقنيات االتصاالت إىل السوق احمللي 
األرقتتتام تصل إىل اكثر  التتذي جعل مبيعات  األمتتر 
متتن ستتتتتة متتايتتني رقتتتم رغتتتم تتتأختتر انتتضتتمتتامتتهتتا إىل 
السوق ، كما أنها وفرت التغطية يف عموم مناطق 
والي  الباهظة  التشغيلية  الكلفة  رغم  اجلمهورية 
االتصاالت  املثال  سبيل  على  العائد  مع  تتناسب  ال 
يف جزيرة سقطرى ، ناهيك عن اخلدمات النوعية 
مين  ظتتهتتور  أن  حيث  واملنافسة  املناسبة  والتعرفة 
موبايل على الساحة فرضت سياسة سعرية جديدة 

ناسبت اجلميع .
هى  االتصاالت  تعرفة  اخنفاض   أن  صحيح  هل 
من  السوقية  موبايل  مين  حصة  زيادة  يف  السبب 

إمجالي املشركني ؟
التعرفة  أن  ننكر  واقتتعتتي متتتامتتًا وال  غتتر  هتتذا طتترح 
املنافسة  مثلت عامًا مهمًا يف هذا اجلانب لكن مين 

ونافست  جنتتاحتتات  حققت  مشوارها  طتتوال  موبايل 
واخلتتدمتتات  األوستتتع  التغطية  ختتال  متتن  بفاعلية  
التتنتتوعتتيتتة والتتتعتتتروض املتتتدروستتتة  وعتتمتتل بتتاقتتات من 
جمموعة من اخلدمات الضرورية واهلامة واملتطورة 
الشركات  مثل  النوعي  أو  العادي  للمشرك  ستتواًء 

والبنوك وغرها .
كما عقدت مين موبايل شراكات اسراتيجية مع 
واإلقليمي  احمللي  املستوى  على  اخلتتدمتتات  متتزودي 
والتتدولتتي وفتترت من خاهلا كل ما ميكن أن خيدم 
املشرك ويف كثر من األحيان كانت مين موبايل 
النوعية  اخلدمات  من  عتتدد  إدختتال  يف  السباقة  هي 

على املستوى احمللي .
وها حنن اليوم نتوسع بشكل سريع يف جمال خدمات 
املشركني  جلميع  اخلدمة  وفر  مما  البيانات  نقل 

باختاف مستوياتهم .
ماهو اجلديد يف خدمة ) موبايل نت ( ؟

املتتدن  متتوبتتايتتل يف  بتوسعة شبكة ميتتن  نتتقتتوم حتتالتتيتتًا 
ونصف  مليونني  بلغت  إمجالية  وبتكلفة  الرئيسية 

املليون دوالر.
 ونتتتهتتتدف  متتتن ختتتال املتتتشتتتروع إىل تتتهتتيتتئتتة املتتواقتتع 

املستهدفة 
أبرز التحديات الي تواجه مين موبايل بشكل خاص 

وقطاع االتصاالت بشكل عام؟
أبتتتتترز التتتتتتتحتتتديتتتات التتتتي يتتواجتتهتتهتتا متتشتتغتتلتتو قتتطتتاع 
العامل  مستوى  على  وحتتتتتى  بتتادنتتا  يف  االتتتصتتاالت 
القدرة  ومتتدى  التكنولوجيا،  يف  اهلائل  التطور  هو 
أن حمتتدوديتتة عدد  التتتتتطتتور..إال  هتتذا  على مواكبة 
بسبب  منها  العائد  وتدني  للخدمات  املستخدمني 
املنافسة واخنفاض األسعار، جيعل مسألة مواكبة 

التكنولوجيا حتديًا صعبًا .
ومحاية  والصيانة   التشغيل  مسائل  عتتن  ناهيك 
التجهيزات باملقارنة مع األوضاع الي متر بها بادنا 

يقفز بهذا اجلانب إىل مقدمة التحديات . م / عامر محمد هزاع

المصداقية في األسعار أهم ما يميز يمن موبايل.

التغطية الواسعة والمنافسة الشريفة والعروض المميزة
أهم أسباب النجاح للشركة خالل الفترة الماضية.

بالحوار نصنع المستقبل
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وحرصت الشركة على استيعاب 
التظلمات والشكاوي ومبوجبها 
وجهت اإلدارة التنفيذية تشكيل 

جلنة التظلمات وثم التعامل مع 
هذه الشكاوي ومعاجلتها واستيعاب 

التوصيات وإقرارها الستكمال 
املرحلة الثانية من اهليكل والي يتم 
من خاهلا إجراء تعيينات املشرفني 
واملختصني وفق ذات املعاير املوحدة 

يف اهليكل التنظيمي وتسعى 
الشركة إىل دراسة وضع هيكل 

للمرتبات واألجور كمرحلة ثالثة 
على أسس ومعاير منصفة حبسب 

املهام واالختصاصات ومبا يكفل 
للموظف حياة كرمية .

قـــرار 
مين  شركة  إدارة  جملس  رئيس  قتترار 

موبايل رقم ) 4 ( لسنة 2013م
- بناًء على القرار اجلمهوري رقم )19( 
العام  بالقانون  اخلاص  1991م  لسنة 

للخدمة املدنية.
 )122( رقم  القرار اجلمهوري  - وعلى 
بتتالتتائتتحتتة  اخلتتتتتاص  1992م  لتتستتنتتة 

التنفيذية لقانون اخلدمة املدنية.
 )184( رقم  القرار اجلمهوري  - وعلى 
الوطي  الوفاق  حكومة  تشكيل  بشأن 

وتسمية أعضائها.
والتجارة  الصناعة  وزاره  قتترار  وعلى   -
منح  بتتشتتأن  2007م  لسنة   )50( رقتتم 
ترخيص لتأسيس شركة مين موبايل 

مساهمه  )شتتتركتتتة  التتنتتقتتال  لتتلتتهتتاتتتف 
مينيه (عامه.

- وعلى قتترار وزيتتر االتتتصتتاالت وتقنية 
تعيني  بشأن  2012م  لسنة  املعلومات 

األخ /رئيس جملس اإلدارة.
- وعلى قرار جملس  اإلدارة رقم )2( 

يف اجتماعه اخلامس للعام 2013م .
- وملا تقتضيه مصلحة العمل.

أواًل : القرارات اإلدارية الخاصى 
بمدراء اإلدارات

قـــــــرر
التاليتتة  اإلختتتتتوة  ُيتتعتتني   :  )1( متتتتاده 
قرين  املذكورة  املناصب  يف  أمسائهم 

كل اسم على النحو التالي:-
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المنصباالســم

المدير الماليياسين زيد

مدير إدارة خدمة العمالءعادل المحيا

مدير المبيعــاتصادق الشرفي

مدير التسويقخالد البرطي

مدير التخطيط والمشاريعم/ عادل الصيادي

مدير المشتريات والمخازنعبداهلل الصرابي

مدير السنتراالتم/ علي عزيز

مدير التراسل ومحطات م/ معمر ثابت
الشبكة

م/ عبداهلل محمد 
مدير هندسة الشبكةيسلم بن سعد 

مدير التدقيق الداخليوليد القباطي

مدير مكتب رئيس مجلس عدنان المطري
اإلدارة ونائبه

أعتتتتاه  املتتتتذكتتتتوريتتتتن  ميتتتنتتتح   :  )2( متتتتتتاده 
مستحقاتهم حبسب ما مت إقراره يف هيكل 
املرتبات واألجور املقر من جملس اإلدارة. 

تاريخ  متتن  التتقتترار  بتتهتتذا  يعمل   :)3( متتتاده 
تنفيذه  املختصه  اجلتتهتتات  وعتتلتتى  صتتتدوره 

كًا فيما خيصه.
حرر بتاريخ

/ربتتتتتيتتتتتع األختتتتتتتتر /1434هتتتتتتتتتتتتتت ،املتتتتتوافتتتتتق 
/2013/2م.

واهلل املوفق،،،

قـــرار
شتتركتتة مين  إدارة  رئتتيتتس جمتتلتتس  قتتتترار 

موبايل رقم )5( لسنة 2013م

ثانيًا : القرارات اإلدارية الخاصة برؤساء 
األقسام

قـــــــرر
ماده )1( : ُيعني اإلخوة التاليتتة أمسائهم 
يف املناصب املذكورة قرين كل اسم على 

النحو التالي:-

يمن موبايل بهيكل جديد
صدور حزمة من القرارات اإلدارية

باملهندس  ممثلة  الشركة  قيادة  لأخوة  اجلزيل  بالشكر  أتقدم  أن  أود  بداية 
التنفيذي  املتتديتتر  هتتزاع  عامر  واألستتتتتاذ  اإلدارة  جملس  رئيس  مصلح  صتتادق 
اللذين أولياني الثقة بتقديم خدمات استشارية  يف اجملال التنظيمي واالداري 
يف سبيل املساهمة يف تطوير وحتديث الشركة منذ بداية العام 2012م ومنذ 
ذلك الوقت وحتى اآلن مت تنفيذ العديد من اجلوانب التحديثية والتطويرية 
يف الشركة مل تنفذ منذ سنوات ومنذ بداية تأسيس الشركة يف العام 2004م. 
وقبل احلديث عن اهم  االجنازات أود أن أشر إىل أن الشركة منذ تأسيسها 
يف منتصف عام 2004م كانت متثل إحدى اإلدارات العامة التابعة للمؤسسة 
العامة لاتصاالت وكانت كافة اإلجراءات وأساليب العمل هي أساليب عمل 
مستنسخة من العمل احلكومي ورغم انها حتولت اىل شركة مساهمة اال ان 
أساليب العمل واإلجراءات  ظلت متارس بأسلوب العمل احلكومي  يف ظل وجود 

ثاث شركات منافسة هلا يف القطاع اخلاص .
ونظرًا لانتظار والرقب الطويل من فريق العمل يف الشركة إلعادة حتديث 
األولويات  أهم  املؤسسي كانت  العمل  بأساليب  وتطوير شركة مين موبايل 
لقيادة الشركة منذ تسلمها ملهامها يف بداية العام 2012م على النحو اآلتي:-
مين  شركة  وتطوير  حتديث  ملتتشتتروع  العامة  املناقصة  واستكمال  تدشني   

موبايل من قبل شركات استشارية عاملية مشهود هلا بالكفاءة. 
 مت إجناز عملية التحليل الفي واملالي للعروض املقدمة لتنفيذ املشروع. 

االستشارية  الشركة  استكمال  حلتتني  للشركة  مؤقتة  هيكلة  تنفيذ  مت   
التتعتتاملتتيتتة ملتتشتتروع حتتتديتتث وتتتطتتويتتر التتشتتركتتة متتن ختتتال وضتتتع دلتتيتتل اهليكل 
املماثلة  التنظيمي احلديث للشركة والذي يتناسب مع هياكل الشركات 

على املستوى احمللي واإلقليمي.
 وضع دليل اهليكل الوظيفي )دليل تصنيف الوظائف( وشروط شغل الوظائف 
االتتتصتتاالت  شتتركتتات  بها  تتميز  التتي  الكفاءة  ومستوى  يتناسب  مبتتا  وأيتتضتتًا 

املنافسة. 
 وضع نظام إدارة أجور يتناسب مع ما يعطى لفريق عمل الشركات املنافسة. 
 إجراء تسكني وتدوير وظيفي لكافة الوظائف املنشأة يف اهليكل التنظيمي 
اجلديد مما حقق نسبة رضا وظيفي عالية وعاجل الكثر من اإلشكاليات الي 

تسبب بها اهليكل التنظيمي القديم منذ تأسيس الشركة. 
للشركة  استتتتتشتتاري  بتته كجانب  املكلف  التتتدور  ختتال  متتن  تلمسته  متتا  هتتذا 
ملا حتقق يف هذا  تقييمهم  املوظفني حول  قبل  التتذي الحظته من  واإلمجتتاع 
اجلانب منذ بداية العام 2012م ولكن أعلم أن هناك العديد من اإلجنازات قد 

حتققت يف جوانب أخرى خال العام املنصرم وهي كثرة ومتعددة.

يمن موبايل ..
النجاح  واالنجاز

نشوان العريقي

اإلدارةالمنصباالســم

الشؤون الماليةرئيس قسم الحسابات العامةمعاذ حسن المسني

الشؤون الماليةرئيس قسم األصول وحسابات المشاريععبداهلل عبداهلل كباس

الشؤون الماليةرئيس قسم اإليراداتاحمد عبدالوهاب الدوماني

الشؤون الماليةرئيس قسم النقدية والمدفوعاتمحمد عباس شرف

الشؤون الماليةرئيس قسم المراجعةمهدي حسين الحرازي

الموارد البشريةرئيس قسم تنمية الموارد البشرية والتدريبعبدالحميد احمد الورقي

الموارد البشريةرئيس قسم شئون الموظفينعدنان محمد المزعقي

خدمة العمالءرئيس قسم خدمة العمالءعبدالفتاح محمد البكري

خدمة العمالءرئيس قسم خدمة كبار العمالءعبداهلل حمود العميسي

خدمة العمالءرئيس قسم تقييم الخدمة والمتابعةسنان محسن مرفق

المبيعاترئيس قسم المبيعات العامةعلي يحيى الحنبصي

المبيعاترئيس قسم مبيعات الوكالءعبدالجبار محمد البدوي

المبيعاترئيس قسم التوثيقجميل احمد مرح

التسويقرئيس قسم التسويقوليد محمد النبهاني

التسويقرئيس قسم الترويجعبدالمؤمن يحيى الغزالي

التسويقرئيس قسم الدراسات والبحوثمحمد صالح النصرة

اإلدارةالمنصباالســم

التخطيط والمشاريعرئيس قسم التخطيطم/ لطفي عبدالقادر سعيد

التخطيط والمشاريعرئيس قسم المشاريعم/ عبدالحكيم قاسم الشهاري

التخطيط والمشاريعرئيس قسم التقييم واإلحصاءمصطفى عبدالكريم المتوكل

نظم المعلوماترئيس قسم البرمجة وتطوير النظمم/ محمد صالح الجهمي

نظم المعلوماترئيس قسم الـCBSم/عبدالكريم محمد الشرفي

نظم المعلوماترئيس قسم المعلومات وقواعد البياناتم/ مراد عبدالرحمن الزريقي

نظم المعلوماترئيس قسم الخدمات المضافةم/ السيد شرف الموشكي

نظم المعلوماترئيس قسم الشبكات والدعم الفنيم/ خالد عبدالخالق مكرد

المشترياترئيس قسم المشترياتسمير محمد علي حامد

السنتراالترئيس قسم سنترال عدنم/ ابوبكر الميسري

السنتراالترئيس قسم سنترال هائلم/ عبداهلل محمد سالم

السنتراالترئيس قسم سنترال ظهر حميرم/ عبدالملك محمد الشامي

السنتراالترئيس قسم الحركة وإدارة النظامم/ يحيى احمد البغاش

السنتراالترئيس قسم االنترنت وتراسل المعطياتم/عبداللة محمد ابو طالب

التراسل ومحطات الشبكةرئيس قسم محطات الشبكة منطقة )1(م/عبدالجليل علي الحيمي

التراسل ومحطات الشبكةرئيس قسم محطات الشبكة منطقة )2(م/خالد مهدي الزبيدي

التراسل ومحطات الشبكةرئيس قسم التراسلم/ نبيل عبدالودود الغيلي

التراسل ومحطات الشبكةرئيس قسم القوى والتكييفم/ عادل قائد الفقيه

التراسل ومحطات الشبكةرئيس قسم الصيانة والدعم الفنيم/ علي احمد هادي

هندسة الشبكةرئيس  قسم التخطيط وتحسين الشبكة منطقة )1(م/حفظ اهلل علي العنسي

هندسة الشبكةرئيس قسم التخطيط وتحسين الشبكة منطقة )2(م/ اديب عبده الحداد

هندسة الشبكةرئيس قسم مراقبة األداءم/حسام فرحان دبوان

هندسة الشبكةرئيس قسم التخطيط الفني وهندسة الشبكةم/ احمد مصلح العنسي

التدقيق الداخليرئيس قسم التدقيق المالي واالداريطالل عبدالسالم قائد

التدقيق الداخليرئيس  قسم التدقيق الفنيمحمد احمد المضواحي

قسم العالقات العامة واإلعالمرئيس قسم العالقات العامة واإلعالمنور الدين  محمد وهاس

قسم شئون المساهمينرئيس قسم شئون المساهمينحمود حزام غبر

قسم مركز خدمات مشتركي حدةرئيس قسم مركز خدمات مشتركي حدةمحمد محمد المهدي

مكتب رئيس مجلس االدارةرئيس قسم المتابعة والتقييمميزر شرف االكحلي

يمثل الهيكل التنظيمي اإلطار اإلداري ألي شركة ولذلك فإن وضوح الهيكل التنظيمي 
يعتبر عامل أساسي في كفاءة الشركة وخصوصًا شركات االتصاالت ولقد أدركت يمن 

موبايل أهمية إعادة النظر في هيكلها اإلداري وفقًا للمتغيرات الداخلية والخارجية المحيطة 
بها والتي فرضت تحديات كبيرة على سير إجراءات العمل حيث سعت الشركة الى تطوير 

أساليب وإجراءات األعمال الفنية واإلدارية واتباع أساليب العمل المؤسسي القائم على 

التخطيط الواضح والتنظيم المتكامل إلجراءات عمل مرنه وغير معقدة بإقرار مجلس 
اإلدارة رقم ) 2 ( في االجتماع 5-2013م واإلدارة التنفيذية للشركة باعتماد هذه األسس 

والمعايير في إعداد هيكل مرحلي مؤقت وتم بموجبه إصدار حزمة من القرارات اإلدارية 
احتوت عددا من التعيينات واستحداث إدارات وأقسام جديدة خالل شهر مارس من العام 

الحالي .

اإلدارةالمنصباالســم

مكتب المدير التنفيذيمدير مكتب المدير التنفيذي )رئيس قسم(عارف محمد قاسم

إدارة الموارد البشريةرئيس قسم الخدمات االداريةفايز الصيرفي

إدارة المشتريات والمخازنرئيس قسم المخازنمحمد علي صعترة

كما صدر القرار رقم ) 6 ( بتكليف األخوة التالية أمسائهم 
بالقيام بأعمال الوظائف املبينة قرين كل اسم :-
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جدارتها  متتوبتتايتتل  ميتتن  يف  املتتوظتتفتتة  املتتترأة  أثبتت 
على  الوظيفية  بواجباتها  القيام  على  وقدرتها 
املميزات  متتن  كثر  على  حصلت  و  وجتته  أكمل 
الي  متيزت بها عن زمائها املوظفني و ساعدت 

يف  جناحها و تألقها يف هذا اجلانب  .

شريك أساسي 
أحالم الجالل

واالعتزاز  بالفخر  تشعر  املوظفة يف شركتنا  املتترأة 
الكثر  حتقيق  اإلدارة  وبتتتتتعتتاون  استتتتتطتتاعتتت  ألنتتهتتا 
شريك  فهي  واإلداريتتتة  الشخصية  الطموحات  من 
التتذي حتققه شركة مين  النجاح  أساسي يف صنع 
موبايل استطاعت املوظفة أن تكون فاعلة دون متييز 
بينها وبني املوظف الرجل ونطمح دائمًا إىل األفضل 

وحتقيق املزيد .                     

ال فرق بين الموظف والموظفة 
صفية العسرة

املرأة يف شركة مين موبايل مل تأخذ حقها كامًا 
حتى اآلن ويعتقد البعض أن هناك فرق بني املوظف 
واملتتوظتتفتتة يف تتتولتتي املتتنتتاصتتب كونها غتتر قتتتادرة يف 
نظرهم على إدارة منصب رئيسة قسم أو مديرة إدارة .

وأطمح أن يتحقق للمرأة مستقبًا
املساواة بينها وبني املوظف يف املستحقات واملناصب.

إجناز  يف  املتترأة  دور  اإلعتبار  بعني  اإلدارة  تأخذ  وأن 
األعمال واالنضباط .

يمن موبايل وطني 
سبأ العرشي

احلبيبة  شتتركتتتتتنتتا  داختتتل  التتكتتثتتر  عتتلتتى  حصلنا 
واألعمى من ينكر ذلك) مين – موبايل ( كلمة 
التتوطتتن يف عيي  ألن  متتوبتتايتتل  قتتبتتل  أواًل  التتيتتمتتن 
نسعى  فنحن  )موبايل(  الشركة  ثم  أواًل)ميتتتن(  
إىل حتقيق بناء الوطن بقلوبنا وأنفسنا ثم بناء 
الشركة وبنفس اإلحساس نسعى لبناء الشركة 
األصغر  وطي  هي  فالشركة   ، أنفسنا  بناء  قبل 
الذي أعتز به كثرا وأحبه وطموحي بناء شركة 

عماقة بأمسها وبفعلها )مين موبايل (.

تألق ونجاح
إيناس السفياني

    أدركت شركة مين موبايل يف األونة األخرة 
يف  النسائي  التتكتتادر  وتتتوظتتيتتف  إستقطاب  أهمية 
التتشتتركتتة فتتمتتن بتتني طتتلتتبتتات التتتتتوظتتيتتف املقدمة 
بدأت إدارة مين موبايل باملفاضلة من حيث املؤهل 
املمتازة  الكفاءة واخلربات  والتخصص وكذلك 
أنتتثتتى ( مت  بغض النظر عتتن اجلتتنتتس  ) ذكتتر أو 
إختيار عدد من املوظفات يف كل دفعة  من دفعات 

التوظيف منذ 2008 م .
   ومن خال قيامها باألعمال الوظيفية يف كل 
اجملاالت واألعمال التنفيذية واحملاسبة والتسويق   
وخدمة عماء واملبيعات ويف اإلدارات الفنية فقد  

أثبتت وجودها
سحر الجحدري

مين موبايل حققت للمرأة املوظفة ذاتها يف جمال 
واالستتتتتفتتادة  وآرائتتتهتتتا  مقرحاتها  وتتتبتتنتتت  التتعتتمتتل 
الفنية والتقنية واإلداريتتة يف جمال  من خرباتها 

العمل كونها لديها القدرة والكفاءة .
كما عمدت الشركة على مساعدة املرأة يف إثبات 
وجودها يف سوق العمل ومساندتها لزميلها الرجل 

ومشاركته لتحقيق أهداف الشركة املنشودة .
وال زلنا نطمح أن تصل املرأة إىل أعلى املستويات 
اإلدارية مقارنة بزميلها الرجل وإعطائها احلق يف 

ذلك يف ظل قدرتها وكفاءتها.

الرياضة
وفاء إسماعيل األهجري

 أن تتتراعتتى املتتوظتتفتتة بتتاعتتتتتبتتارهتتا إمتتتترأة يف مجيع 
اجلوانب سواًء كان وقت الدوام أو الباصات .

رياضية  أماكن  مثل  أماكن  يتم ختصيص  وأن 
وأن يتم إشراكها يف نوادي ترفيهية .

تفعيل دور المرأة 
مها التعزي

إىل األن ال ميكننا احلديث عن اإلجناز الفعال أو 
امللموس للمرأة داخل الشركة لذلك أرى أن يتم 
يف  تشارك  إجيابي حبيث  بشكل  املتترأة  دور  تفعيل 

قرارات تساهم يف رفع مستوى الشركة أكثر .

أثبتت كفاءتها
إيمان الحبابي

عمل املتتترأة يف شتتركتتة ميتتن متتوبتتايتتل أثتتبتتت وبكل 
وقبول  العمل  لضغط  وحتملها  كفاءتها  قتتوة 
اجلتتمتتهتتور هلتتا كتتمتتقتتدمتتة لتتلتتختتدمتتة يف جمتتاالت 
خمتلفة يف )التسويق ، واملبيعات ، وخدمة العماء 
والسكرتارية( فهي اليوم تتحمل مسئوليات وأعباء 
بقدر ال ينقص عن الرجال وإسهامها يف تسجيل 
متميز  كتتتأداء  وإمنتتا  كموظفة  ليس  حضورها 
يرسخ لكل زائر إىل الشركة وهو يشاهد فتيات 
الشركة مما  مؤهات ومتعلمات خيدمن عماء 
يعطي انتتطتتبتتاعتتًا إجيتتابتتيتتًا عتتن متتستتتتتوى احلتتضتتور 
 ، مكانتها  وتقدير  املتتترأة  متتع  التعامل  يف  التتواعتتي 
ولكن تعيني املرأة وبالذات يف الوظائف اإلشرافية 
التتقتتيتتام  يف  متتن كتتفتتاءتتتهتتن  بتتالتترغتتم  يتحقق  مل 
بأعمال يفتقر إليها الكثر من الرجال من صرب 
واحتمال وطول بال يف التعامل مع العماء فاملرأة 

حتتاج إىل ثقة حتى تثبت جدارتها .

مكانة متميزة وراقية
ماجدة السندي

من  موبايل  ميتتن  يف  عملنا  بتتدايتتة  منذ  ملسناه  متتا 
يف  يتمثل  الشخصي  املستوى  على  حتقق  تطور 

األتي :-
الكاملة  واملهارات  والقدرات  بالنفس  الثقة  -زيادة 

يف أداء العمل مع أصحاب اخلربات السابقني .
-حصول املرأة على مكانة متميزة وراقية تتناسب 

مع وضعها .
ونأمل حتقيق مساواة املرأة مع الرجل يف املركز 

واملكان الوظيفي .

منافسات
مبدعات

طامحات

موظفات يمن موبايل

تمثل المرأة نصف 
المجتمع وبمشاركتها 

الفاعلة في أداء واجباتها 
مع أخوها الرجل يكتمل 

البناء وتدور عجلة 
التنمية باتجاه تحقيق 

الغايات واألهداف لهذه 
المجتمعات وأثبتت 

المرأة نجاحها في كل 
المجاالت التي تعمل 

بها وهي اليوم في 
يمن موبايل نموذجًا 

للمرأة الموظفة الكفؤة 
والمؤهلة والناجحة 

والمبدعة تساهم في 
صناعة المستقبل وفي 

هذا الصدد حرصت 
مجلة » حصاد » على 
أن تتلمس أراء بعض 

الموظفات في الشركة 
حول الطموحات وما 
تحقق لها كموظفة .

يف  املوظف  جانب  إىل  موبايل  مين  نقابة  تعمل 
له  تضمن  والي  املشروعة  على حقوقه  حصوله 
اإلستتتتتقتترار الوظيفي ومتتن ابتترز هتتذه اإلجنتتتازات  
املتعاقدين  املوظفني  تثبيت   2012 العام  خال 
عليها  تنص  الي  التوظيف  لشروط  املستوفني 
لعملية  تقدموا  والذين  املدنية  اخلدمة  قوانني 
التتتتتوظتتيتتف بتتالتتطتترق التتقتتانتتونتتيتتة التتتي تتمثل يف  
إجتتتتتيتتاز كتتافتتة متتتراحتتتل التتتتتوظتتيتتف تتتتتتمتتثتتل يف 
)اإلعان عرب اجلرائد ووسائل اإلعان الرمسية، 
الشخصية،  املتتقتتابتتلتتة  التتتتتحتتريتتريتتة،  اإلختتتتتبتتارات 
2013م  بداية  ويف  والتدريب(  الطي،   الفحص 
مت الرشيح لتشكيل هيئة نقابية جديدة وبدأت  
املوضحة  القوانني  حسب  اإلنتخابية  العملية 
للعاملني  العامة  للنقابة  األستتاستتي  النظام  يف 

بالربيد واالتصاالت .
ملا  مكمًا  اجلديدة  النقابية  اهليئة  عمل  وجتتاء 
بدأته اهليئة النقابية السابقة يف حتقيق كافة 
مطالب املوظف املشروعة و ترسيخ الدميقراطية 
العملية  حتسني  على  تعمل  التتي  املوظف  لتتدى 
الوظيفي   التتتتتوصتتيتتف  متتشتتاكتتل  اإلداريتتتتتة وحتتتل 
لكافة املستويات الوظيفية وتؤمن للموظف جو 

من اإلستقرار املادي واملعنوي الي تتمثل يف :
• هيكلة الشركة والتدوير الوظيفي الشفاف.

• إجياد هيكلة شاملة للمرتبات و األجور.
للمتعاقدين  التغذية  بدل  اعتماد  يف  السعى   •

ومت حتقيقه .
• استتتتتكتتمتتال إجتتتتتتراءات التتتتتأمتتني عتتلتتى احلتتافتتز 

والراتب.
• إقفال املديونية املقيدة على أرقام موظفي مين 

موبايل.
• توقيف التوظيف اجلديد هلذا العام للتخلص 

من البطالة املقنعة.
• تكملة اهليكل التنظيمي واخلاص بالوظائف (

مسئول-خمتص -مساعد أخصائي).
مت  التتذيتتن  للموظفني  التعاقد  ستتنتتوات  ضتتم   •

تثبيتهم اىل سنوات خدمتهم .
اخلاصة  الطبية  الائحة  إعتتداد  يف  املشاركة   •
مبتتوظتتفتتي ميتتن متتوبتتايتتل ومتتتتتابتتعتتة إقتتترارهتتتا من 

جملس اإلدارة .
• مطالبة جملس اإلدارة يف منح املوظفني سلفة 

عقارية.

الحصاد النقابي

بالحوار نصنع المستقبل
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الوالء الوظيفي

حصصها  عتتلتتى  وتتتستتتتتحتتوذ  حجمها  ويتتكتترب  التتشتتركتتات  تنمو 
السوقيه وحتظى بالثقه من عمائها فتزداد ارباحها ويقف وراء 
اليها,ومهما امتلكت  كل ذلك والء منتسبيها هلا وانتمائهم 
تلك الشركات من معدات وتقنيات وانظمه متطوره فا ميكن 

ان تبلغ غاياتها بدون كادر بشري متفاني يف اداء واجباته.
ويسهم  االنتاج  عناصر  كل  يدير  التتذي  هو  البشري  فالعقل 
تتحقق  فقط  السياسات,وجبهوده  ورستتم  االهتتداف  حتديد  يف 

الغايات.
وإنطاقًا من االهميه الي حيظى بها العنصر البشري فا بد 
لقيادة اي شركة ان متتلك فلسفة اجيابية 

يف نظرتها وتعاملها مع هذا العنصر.
املفهوم  هتتذا  نعي  ان  ينبغي  كما 

مجيعا وان نرسخه يف عقولنا لكي يكون مبدأ حيكم عاقاتنا 
الوظيفيه.

رفع مستوى  هام يف  واملعنوي عامل  املتتادي  والتحفيز  والرقيه 
انتاجية املوظف وابداعه يف اجناز املهام املوكلة اليه والتزامه 

بنظم ولوائح العمل وقيم املهنه واخاقياتها.
ويف املقابل فان حرمانه من الرقية والتحفيز سيؤدي اىل تدني 
الكفاءه وعدم الرغبة يف العمل او التساهل يف اجناز الواجبات .

وكل ذلك جيب ان يتم وفق مبدأ احليادية والتجرد عن أية 
مؤثرات اوعاقات شخصيه.

من سلوكنا  اصيًا  جتتزءًا  تصبح  ان  هلا  البتتد  املفاهيم  وهتتذه 
املهي , ومكونًا هامًا من ثقافتنا املؤسسيه .

فاننا  املفاهيم اىل ثقافة وممارسه شائعه  واذا ما حتولت هذه 
نكون قد وضعنا احد اهم دعامات انطاق الشركة وجناحها, 
ألن تطبيق مثل تلك املفاهيم حيقق العدل الوظيفي ويهيئ 

فرصًا متساويه للتنافس اإلجيابي .

العقل البشري
بقلم:عبد الواحد سلمان

!

نطمح إلى زيادة
نسبة الموظفات في الشركة

ممثلة قطاع المرأة في النقابة السابقة لـ حصاد :

تمثل شركة يمن موبايل نموذجًا يحتذى به في احترام المرأة واعطائها حقوقها كاملة 
مساواة بالرجل مع مراعاة خصوصية المرأة العاملة .. مجلة » حصاد » أجرت لقاًء مع الزميلة 
كوكب المعلمي الممثلة السابقة لقطاع المرأة في نقابة يمن موبايل والذي نستعرضه في 

السطور التالية :
• اخلصوصية

كتتيتتف يتتتتتم التتتتتعتتامتتل متتع املتتوظتتفتتات يف الشركة 
مقارنة بأخيها الرجل ؟

جوانب  يف  كالرجل  املتتترأة  تعامل  الشركة  إدارة 
عتتتديتتتدة النتتستتتتتطتتيتتع إنتتكتتارهتتا ومتتتنتتحتتهتتا عتتتدد من 
التسهيات الي متكنها من أداء مهامها الوظيفية 
مثل تقديم وقتتت اإلنتتصتتراف متتدتتته ربتتع ستتاعتتة يف 
نتتهتتايتتة التتتتتدوام وإن كتتتان هتتتذا التتوقتتت غتتر كتتايف 
خاصة  استتراحتتة  إنتتشتتاء  على  اإلدارة  عملت  كما 
وتناول  التتصتتاة  بفرائض  القيام  فيها  باملوظفات 
الوجبات هذا باإلضافة إىل خدمة املواصات الي 

تقدمها الشركة جلميع العاملني فيها.
زمائها  مثل  مثلها  سنوية  رحلة  املوظفات  ومتنح 
الشركة  إدارة  تقيم  ، كما  الشركة  العاملني يف 
عوضًا  الشركة  مبوظفات  رمضانيةخاصة  أمسية 
الشركة  تقيمها  التتي  الرمضانية  األمسية  عتتن 
ختصيص  إىل  بتتاإلضتتافتتة   .. لتتلتتمتتوظتتفتتني  ستتنتتويتتًا 
مقاعد يف الدورات التدريبية اخلارجية للموظفات 
أنها حققت  املتترأة  بالفعل تشعر من خاهلا  والتتي 

خارجية  تدريبية  مقاعد  على  احلصول  يف  جناحًا 
مل تكن متنح هلا من قبل كمخصص يف اخلطة 
السنوية للشركة باإلضافة إىل مراعاة  التدريبية 
النوبات  مسائل  خيص  فيما  االجتماعية  الظروف 
أوقتتات  يف  دوامتتتًا  تستدعي  التتي  لأعمال  الليلية 

متأخرة .
• طموحات

أن  الشركة  يف  املتتترأة  تتترغتتب  التتي  الطموحات  متتا 
تتحقق هلا ؟؟

دقيق  بشكل  الطموحات  حندد  أن  النستطيع  رمبا 
يف احلديث هنا إال أن أهم الطموحات أن تستوعب 
تتتزيتتد نسبة عدد  وأن  اإلشتترافتتيتتة  التتوظتتائتتف  املتتترأة 
 10% احلالية  النسبة  عن  الشركة  يف  املوظفات 
الشركة  يف  العاملني  املوظفني  عتتدد  إمجالي  من 
وأن يبلغ عددهن مستقبًا %30 على أقل التقدير.
للموظفات  ختتتصتتص  أن  نتمنى  أنتتنتتا  إىل  إضتتافتتة 
باصات نقل خاصة بهن ما يشعرهن ذلك بالتميز 

ويوفر خدمة أكثر خصوصية هلا.
ختتال  متتن  توجيهها  يف  تتترغتتبتتني  أختتترة  كلمة   •
هتتتتتذا التتتلتتتقتتتاء عتتتترب جمتتلتتة 

))حصاد((؟

أوجتتتتتتتتته التتتتشتتتتكتتتتر بتتتتدرجتتتتة 
هيئة  لتتتلتتتزمتتتاء  أستتتاستتتيتتتة 
حتتتتريتتتر جمتتلتتة ))حتتتتصتتتتاد(( 
الي منحتي هذه الفرصة 
الستتتتتتتعتتتراض واقتتتتتع املتتتترأة 
كما  الشركة  يف  العاملة 
التقدم  لشركتنا  أمتتتنتتى 
يف  تستمر  وأن  واالزدهتتتتتتار 
تتتقتتديتتم اخلتتتدمتتتات املتتمتتيتتزة 
الي حتقق هلا مكانة عالية 

يف جمال االتصاالت .

إرضائه  اىل  تسعى  منظمته  أن  املوظف  يشعر  حني 
ألنتته جتتزء مهم من بنائها وليس جمتترد عتتدد معني 
واملتغرات  بالعوامل  اإلهتتتتتمتتام   ختتال  ومتتن   ، فيها 
والدوافع  العمل  سياسات  مثل  الرضا  يف  تؤثر  الي 
اإلتصال  وإتاحة وحتسني طرق  والرقابة  واإلشتتراف 
واجتاهاتهم  تفكرهم  ملعرفة  والعاملني  املتتدراء  بني 
, مما  بطريقة إجيابية حتقق هلم الرضى واإلشباع 
ينشىء عن ذلك ازالة الشعور بعدم الرضى ألن له 
أثر سلي على السلوك التنظيمي يف املؤسسة، ولعل 
اكرب  يعد  عمله  بيئة  يف  باالمان  املوظف  احساس 
رافتتتد متتن روافتتتد التتتوالء ، ومتتن اهتتم عتتوامتتل الشعور 

باالمان اهتمام املمنظمة باجلوانب التالية :
• الراتب التقاعدي 

احلتتوادث  ضد  والتتأمني  الصحي  التأمني  برامج   •
وغرها.

عند  وخاصة  البناءة  واجلهود  املقرحات  مكافآت   •
حتسن األداء واألنتاج .

•برامج اخلدمات اإلجتماعية .

• مشاريع اإلسكان للموظفني .

• توفر األجهزة املنزلية املقسطة
• برامج التسليف بدون فوائد .

• خدمات املواصات للموظفني.
• حتتتقتتيتتق التتعتتدالتتة التتوظتتيتتفتتيتتة بتتني التتعتتامتتلتتني يف 
ال  نظام   ضمن  واملكافأت  الرقيات  على  حصوهلم 
دون  بعضهم  منها  ليستفيد  ثتتغتترات  على  حيتتتتتوي 

اآلخرين .
• التتعتتمتتل عتتلتتى تتتوطتتيتتد التتعتتاقتتات اإلنتتستتانتتيتتة بني 

العاملني ومسؤوليهم 

لكي ال ننسى :-
السهل  وال من  الصعب  ليست شيئًا من  الكفاءة  إن 
واجلهد  التعب  متتن  متتزيتتج   فهي   ، عليه  احلتتصتتول 
واخلربة وزمن طويل من املعايشة مع األحداث ، كما 
إنها كم هائل من التجارب السلبية واإلجيابية الي 
العديد من املشاكل  بالتعامل مع  تصقل صاحبها 
واجياد آليات حللها ، وهي املعرفة من خال اجملاراة 
لظروف العمل خطوة خبطوة حتى حتصل اخلربة 
وقتًا  يتطلب  متتا  وهتتتذا   ، ذلتتك  نتيجة  املتتراكتتمتتة 

أصتتحتتاب  جتتتاهتتل  التتظتتلتتم  متتن  فتتكتتم  إذًا   ، لتحقيقه 
اخلربة والكفاءة.

همسة من موظف :-
أسس  على  العاملني  إختيار  يف  اإلدارة  اعتماد  •إن 
انهيار  اىل  سيؤدي  لإلختيار  كمعيار  الكفاءة  غر 
بيئة العمل واجنازاتها، إضافة اىل العوامل السلبية 
الي سيعكسها هذا األختيار السلي على مستقبل 
العمل فيقل االنتاج ،  بسبب نقص الكفاءة واملهارة .

نظرة سلبية  ما من خال  •إن احلكم على موظف 
املتترحتتلتتة  التتترجتتتوع إىل متتستتبتتبتتات هتتتذه  ستتابتتقتتة دون 
وحماولة عاجها ، يفاقم يف املشكلة وجيعلها تكرب 
على  حانقا  فتتردا  منه  وجتعل  املتتوظتتف  ختنق  حتى 

منظمته وقد ميتد الشعور حتى على زمائه .
العاملية  املؤسسات  كربى  جتتتارب  على  املطلع  •إن 
تقدمه  متتا  أن  سيظن  األنتتتتتشتتار  واستتعتتة  التتنتتاجتتحتتة 
يطلع  عندما  ولكنه   ، التدليل  من  نوعًا  ملوظفيها 
ما  واألربتتتتاح سيجد  واإلنتتتتتشتتار  اإلنتتتتتاج  على حجم 

تقدمه هلم متواضعا جدا مقابل ذلك .

إدارة املوارد البشريه بشكلها احلديث ليست وليدة 
الساعة وإمنا هي نتيجة لعدد من التطورات الي 
الصناعية تلك  الثورة  بداية  يرجع عهدها إىل 
إىل  احلاجه  إظهار  يف  ساهمت  التتي  التطورات 
وجود إدارة موارد بشريه متخصصة ترعى شئون 

املوارد البشرية يف املنشاة .
على  لركيزها  اإلدارة  وظائف  أهم  من  تعترب 
متتورد لدى  والتتذي يعترب أمثن  البشري  العنصر 
فهي متثل  اإلنتاجية  تأثرًا يف  واألكثر  اإلدارة 
إحدى الوظائف اهلامه يف املنشآت احلديثة الي 
يف  بكفاءة  البشري  العنصر  باستخدام  ختتص 

املنشأة .
ركنًا  تعترب  البشرية  املتتتتوارد  وتنمية  إدارة  إن 
إىل  تهدف  حيث  املنظمات  غالبية  يف  أستتاستتيتتًا 
الشركات  ومتكني  التنظيمية  التتقتتدرات  تعزيز 
من استقطاب وتأهيل الكفاءات الازمة والقادرة 
واملستقبلية  احلالية  التحديات  مواكبة  على 
فتتتاملتتتوارد التتبتتشتتريتتة ميتتكتتن أن تتتستتاهتتم وبتتقتتوة يف 

حتقيق أهداف وربح للمنظمة .
إن إدارة املوار البشرية تعي باختصار اإلستخدام 
على  واملتوقع  املتوفر  البشري  للعنصر  األمثل 
متتتدى كتتفتتاءه وقتتتتدرات وختتتتربات هتتتذا العنصر 
البشري ومحاسه للعمل وتتوقف كفاءة املنظمة 

وجناحها يف الوصول إىل حتقيق أهدافها .
لذلك اهتم علماء اإلدارة بوضع املبادئ واألسس 
كل  من  القصوى  اإلستفادة  على  تساعد  الي 
البشرية  املتتوارد  إدارة  خال  من  املنظمة  يف  فرد 
واالختتتتتيتتار  التخطيط  متتن  تتتبتتدأ  األستتتس  هتتتذه 
صله  ماله  وكل  والتقييم  واحلوافز  والتدريب 

بالعنصر البشري .

اداره الموارد 
البشرية

نبيل مذيور

يحيى الكبسي
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ب�رسعة  3.1MB يف الثانية 

)1MB=6YE( التعرفة الأ�شا�شية بدون ا�شرتاك الباقة

الباقةMBتعرفة الـ 1MBالتعرفة

2,9002.810241GB

4,5001.530723GB

9,0001.371687GB

15,0001.21228812GB

23,0001.12048020GB

ب�رسعة  153KB يف الثانية 

)1MB=3YE( التعرفة الأ�شا�شية بدون ا�شرتاك الباقة
الباقةMBتعرفة الـ 1MBالتعرفة
1,1005.5200200MB
4,0002.020482GB

10,0001.01024010GB
16,0000.82048020GB

ب�رسعة  3.1MB يف الثانية 

)1MB=15YE( التعرفة الأ�شا�شية بدون ا�شرتاك الباقة

الباقةMBتعرفة الـ 1MBالتعرفة
1,9001.910241GB
3,5001.130723GB
6,0000.871687GB
8,0000.71228812GB

11,0000.52048020GB

ب�رسعة  153KB يف الثانية 
)1MB=10YE( التعرفة الأ�شا�شية بدون ا�شرتاك الباقة

الباقةMBتعرفة الـ 1MBالتعرفة
3,30016.5200200MB

8,0003.920482GB
20,0002.01024010GB
35,0001.72048020GB

موبايل نت ... الواقع والطموح
75% نسبة التخفيض منذ تدشين الخدمة

أطتتلتتقتتت شتتركتتة ميتتن متتوبتتايتتل للهاتف 
النقال يف منتصف العام 2011م خدمة 
موبايل نت أسرع انرنت نقال يف اليمن 
الثانية  يف   MB 2.4 إىل  تصل  بسرعة 
وهو اجليل األحدث يف عامل االتصاالت .
وتتتتقتتتوم التتتشتتتركتتتة متتتن حتتتني إىل أختتر 
للخدمة  والتحديث  التطوير  بعملية 

التتتتتتتعتتترفتتتة االفتتتراضتتتيتتتة  املتتتستتتتتتتمتتترة يف 
بالباقات  االشتتراك  تعرفة  للخدمة ويف 
يف  التخفيض  نسبة   75% إىل  لتصل 
التتتتتعتترفتتة عتتن متتا كتتانتتت عتتلتتيتته ستتابتتقتتًا 
التتعتتروض التتي مت إطاقها عرض  ومتتن 
والي   ) واملتتودم عليك   .. النت علينا   (
على  احلتتصتتول  متتيتتزة  املتتشتترك  منحت 

حيث مت حتسني السرعة لتصل إىل 3.1 
عديدة  باقات  وإطاق  الثانية  يف   MBt

بتعرفة مناسبة .

عروض وتخفيضات
من  الكثر  موبايل  مين  شركة  قدمت 
التخفيضات  متتتن  وستتلتتستتلتتة  التتتعتتتروض 

إىل  باإلضافة  نتتت جمتتانتتًا  موبايل  ختتط 
إشتتراك  عملية  كتتل  بعد   1GB بتتاقتتة 
أو جتتتديتتد لتتكتتل املتتشتتركتتني أفتتتتترادًا أو 

مؤسسات .

التوسعة للشبكة تشمل 14 
محافظة 

توسعة  عملية  أكتترب  التتشتتركتتة  أجتتترت 
البيانات واالنرنت  حملطات خدمة نقل 
)موبايل نت( لعدد 14 حمافظة رئيسية 
 – – إب  – ذمتتار  وحيوية منها )األمتتانتتة 
عمران   – البيضاء   – احملتتويتتت   – عتتدن 
حلج   – ستتيتتئتتون   – صتتعتتده   - متتتتأرب   –
 – – املكا   ) ) عتق  – شبوه  – الضالع 
معرب - وغرها من احملافظات( بتكلفة 
وحاليًا  أمريكي  دوالر  مليون   2 تتجاوز 
يتم استكمال املرحلة الثالثة من إيصال 

اخلدمة إىل كل احملافظات .

باقات وتعرفات جديدة
باقات  توفر  على  موبايل  مين  حرصت 
انتتترنتتتت بتتتأحتتتجتتتام خمتتتتتلتتفتتة تتتتتتنتتاستتب 
والوضع االقتصادي ومستوى دخل الفرد 
واحتتتتتيتتاجتتاتتته التتضتتروريتتة هلتتذه اخلدمة 
االعتبار  يف  الشركة  وأخذت  األساسية 
تقسيم باقات خاصة باملؤسسات وأخرى 
التخفيض يف  واستمرت عملية  لأفراد 
التعرفة إىل ما نسبته %75 من التعرفة 
اجلتتدول  يف  موضح  هو  وكما  السابقة 

التالي :-

التعرفة قبل ال�رسعةالتقنيةاخلدمةم
1MB 2013م

التعرفة
1MB احلالية

1
موبايل نت

Ev-DoMB 3.1 6 ريال 10 ريال

21X 153
KBP 3 ريال5 ريال

3
اأعمال نت

1X 153
KBP 10 ريال10ريال

4Ev-DoMB 3.1 15 ريال20 ريال

التعرفة األساسية بدون االشتراك بالباقات

باقات خدمة أعمال نت باقات خدمة موبايل نت 

للمزيد من التطوير .
أرسل كلمة موبايل إلى الرقم 

123
 )123( التترقتتم  التتشتتركتتة  خصصت 
لتتتاستتتتتتتعتتتام عتتتتن كتتتتل متتتتا يتتتتتعتتلتتق 
يستطيع  نت  كما  موبايل  خبدمة 
املشرك عرب املودم ومن خال قائمة 
الرسائل القيام بتجديد الرصيد وما 
عليه سوى إرسال كلمة ) رصيد أو 
وجيب   123 التترقتتم  ذات  إىل   )  bill
تعبئة  التجديد  عملية  إجتتتراء  قبل 
ختتتط التتتنتتتت بتتتكتتتروت التتشتتحتتن التتي 
توفرها الشركة بنفس قيمة الباقة 
ثتتتم يتترستتل كتتلتتمتتة ) جتتتديتتد ( إىل 

الرقم 123 عرب املودم .

ويتتتتتمتتيتتز املتتتشتتترك بتتنتتظتتام التتبتتاقتتات 
 2.8 إبتداًء من  احلالية بتعرفة أقل 
للت  ريتتال   0.5 1MB وحتى  للت  ريتتال 
االشتتتتتراك  كتتتتان  وكتتلتتمتتا   1MB
على  املتتشتترك  حيصل  أكتترب  بباقة 

ختفيض أكثر .
قريبًا باقات جديدة لمستخدمي 

األجهزة الذكية 
للهاتف  موبايل  مين  شركة  تعمل 
التتنتتقتتال عتتلتتى وضتتتع بتتاقتتات جتتديتتدة 
عرب  االنتترنتتت  مبستخدمي  ختتاصتتة 
 Smart Phone الذكية  األجهزة 
باقات ستكون أكثر مرونة من حيث 
االشتتراك  وسهولة  واحلجم  السعر 
باخلدمة ومن املتوقع أن يتم إطاق 

النصف  ختتتال  اجلتتتديتتتدة  التتبتتاقتتات 
الثاني من العام احلالي .

%97 نسبة المعالجة لمشاكل 
الخدمة والشكر للمشترك

رغتتتتم التتتظتتتروف اإلستتتتتثتتنتتائتتيتتة التتي 
كتتانتتت متتتر بتتهتتا بتتادنتتا ختتتال عتتام 
تدشني  متتع  تزامنت  والتتي  2011م 
اخلدمة إال أن الشركة عملت على 
ومعاجلتها  املتتشتتكتتات  تتتلتتك  حتتصتتر 
ستتتتتتواًء يف متتتا يتتتتتعتتلتتق بتتالتتستترعتتة أو 
التعرفة أو االستعام عن اخلدمة أو 
التقطعات الناجتة عن ظروف طارئة 
وهنا  وغرها  الكهرباء  انقطاع  مثل 
أيضًا كان للمشرك دورًا كبرًا يف 
حل كل هذه املشاكل والعمل جاٍر 

التتبتتاقتتة يف حال  هتتذا اإلجتتتتراء يلغي 
وتكرار  الربيد  طريق  عن  تسديدها 
عملية التجديد ملرة أخرى يف نفس 

الوقت عن طريق املودم .
وكالء خدمة موبايل نت 

تتتتتتتتتتوفتتتتر ختتتتتطتتتتتوط متتتتتوبتتتتتايتتتتتل نتتت 
والطرفيات الداعمة هلا عرب وكاء 

شركة مين موبايل :-
- شركة الباشا للكمبيوتر )برق(.

- شركة جراند تكنولوجي )سريع(.
- شركة تك مي )نيزك(.

تعليمات هامة
- لتتطتتلتتب ختتدمتتة )متتوبتتايتتل نتتتت( أو 
الباقات  يف  واالشتتراك  نت(  )أعمال 
الرئيسي  يتم تقديم طلب للمركز 
للحصول على عنوان أي بي اخلدمة 

. ) IP Address (
املشغلة  التتطتترفتتيتتات  اختتتتتيتتار  يتتتتتم   -
لتتلتتختتدمتتة وفتتقتتًا لتترغتتبتتة التتعتتمتتيتتل يف 

األماكن املتوفرة يف السوق .
باقة يتم  - يف حالة عدم اختيار أي 

االحتساب االفراضي للتعرفة .
بطائق  بواسطة  التتستتداد  إمكانية   -
عرب  أو  البيع  نقاط  عرب  أو  التعبئة 
التتتتتستتلتتيتتف  بتتنتتك  التتتربيتتتد أو عتتترب 

الزراعي )كاك بنك (.
-إمكانية االنتقال من باقة إىل باقة 

من مراكز اخلدمة مرة يف الشهر .
- االحتتتتتستتاب عتتلتتى أستتتاس التتبتتاقتتات 
تتتتعتتتدي سقف  حتتتالتتتة  ويف  املتتتختتتتتتتارة 
بالتعرفة  االحتتتتتستتاب  يتتتتتم  التتبتتاقتتة 

االفراضية.

بالحوار نصنع المستقبل
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حرصت يمن موبايل على توفير قنوات التواصل اإللكتروني الحديث 
مع المشتركين إدراكًا منها ألهمية هذه الوسائل االلكترونية في 

توصيل المعلومة من وإلى الجمهور عبر شبكة االنترنت العالمية التي 
وفرت الجهد والوقت والتكلفة متجاوزة حدود الزمان والمكان ومثلت 

المواقع االلكترونية للشركات وصفحات التواصل االجتماعي وغيرها 
من القنوات » you tube » و » face book » و » twitter » من أفضل 

وسائل التواصل للشركات حيث تميزت الشركة في هذا الجانب .

موقع يمن موبايل االلكتروني 
يعترب موقع مين موبايل االلكروني وسيلة تواصل إلكرونية 
رئيسية بني املشرك والشركة وبدخول املشرك على الرابط 

www.yemenmobile.com.ye
يستطيع أن يطلع على قائمة متعددة من اخلدمات والباقات 
والعروض واألخبار واألنشطة واألحداث الدورية واألدلة املالية 
املباشر مع الشركة من خال قائمة  التفاعل  باإلضافة إىل 
التواصل الي يدعمها املوقع كما يتضمن املوقع االلكروني 
من  وغتترهتتا  واملناقصات  اجملانية  التترستتائتتل  خبتتدمتتات  قائمة 

اخلدمات .

يتميز بنوعية اجلمهور 
وخصوصيته باإلضافة 

إىل التقسيمات الي 
يصنف من خاهلا 

اجلمهور من حيث نوع 
االهتمام كاجلمهور 

االقتصادي والسياسي 
والرياضي إخل.

لذلك أطلقت الشركة 
مؤخرًا صفحتها على 

تويتر حرصًا منها على 
توصيل املعلومة هلذا 

النوع من املشركني .

أطلقت مين موبايل قناتها على اليوتيوب 
يتم من خاهلا تزويد املشرك بباقات عديدة 
من اإلعانات التلفزيونية وأحداث الرعايات 

واملسؤولية االجتماعية كما متثل هذه القناة 
مكتبة إعانية للمهتمني واملتخصصني يف جمال 

اإلعان يف اليمن .

مين موبايل هي السباقة يف اطاق كل ماهو جديد اىل 
سوق اإلتصاالت احمللية حيث انفردت بإطاق )) تطبيق 
مين موبايل (( للهواتف الذكية والذي يتيح ملشركي 
املضافة  اخلتتدمتتات  عتتلتتى  مجيع  اإلطتتتاع  ميتتن موبايل 
أواإللتتغتتاء  اإلشتتتراك  وكتتذلتتك  وحتديثاتها  للشركة 
من نفس التطبيق هذا وقد احتل الصدارة على املستوى 

احمللي بل واإلقليمي.
.Play Store يتم تنزيل التطبيق عرب

حرصت الشركة على إطاق صفحة عرب 
الفيس بوك يتم التفاعل من خاهلا مع 

اجلمهور اخلارجي وتزويد املشرك بالعروض 
واخلدمات والرد على استفسارات وشكاوى 

املشركني أواًل بأول وقد خصصت الشركة عدد 
من املوظفني املتخصصني يف هذا اجلانب .

وبلغ حاليًا عدد املعجبني بصفحة مين موبايل 
أكثر من 15.000 شخص حقيقي مباشر 

وسيتم إطاق مسابقات ضخمة عرب الصفحة 
مبا يعود بالفائدة على املشرك .

يمن موبايل
على تويتر 
)Twitter(

قناة يمن 
موبايل

)You tube(

تطبيق يمن موبايل
لالجهزة الذكية

صفحة يمن موبايل
على الفيس بوك

)Face book(

االلكروني  النشر  وسائل  وسيلة حديثة من   RSS الت  تقنية 
وتتميز هذه التقنية بتزويد املشرك بكل املعلومات واألخبار 
والبيانات الي تنشر عن الشركة وقد حرصت الشركة على 
املعلومة  املشرك احلصول على  توفر هذه اخلدمة عرب موقعها االلكروني حيث يستطيع 

مباشرة إىل اإلمييل اخلاص به .

RSS تقنية الـ
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قبول التحدي

خالد البرطي *

يغمرني إحساس باألمل وأنا 
أخط هذه السطور القليلة يف 

هذا العمل اإلبداعي املتألق 
»جملة حصاد« الذي يقوم 
به فريق إعامي متخصص 

يرصدون فيه أهم إجنازات 
الشركة وما حتقق من 

جناحات خال العام املنصرم 
2012م والي تتوجت بإعان 

نسبة األرباح املوزعة 35% 
رغم الصعوبات الي واجهت 

الشركة مبا خيص نسبة 
الضرائب املستحقة الي 

فرضت مؤخرًا على شركات 
االتصاالت إال أن مين موبايل 

ممثلة بإدارتها وموظفيها 
كانوا على القدر الكايف من 

املسؤولية وقبول التحدي 
وهذا بالفعل ما حتقق من 

خال إعان الشركة هذه 
النسبة باإلضافة إىل إسهامات 

الشركة يف رفد اجملتمع 
بالكثر والكثر من خال دعم 
العديد من األنشطة واملشاريع 

اخلدمية يف شتى اجملاالت 
وعلى خمتلف األصعدة وهذا 

مل يكن إال جبهود تلك العقول 
املبدعة الي تعمل ليل نهار دون 
كلل أو تقاعس كل يف جمال 

ختصصه مسطرين بذلك أروع 
صور االنتماء الوطي واإلبداع 

حيث متتاز مين موبايل بكادرها 
الوطي الشاب الذي قاد 

السفينة يف مسرة النجاح إىل 
بر األمان .

ويسرني هنا من خال جملة » 
حصاد » أن تكون لي وقفة تأمل 

للصورة الوطنية لشركة مين 

موبايل وتبادل الشعور الوطي 
واالنتماء بينها وبني اجلماهر 

على ربوع وطننا احلبيب وهو 
بالفعل السر احلقيقي فيما 

حققته الشركة من جناح 
وأرباح .

وحنن بدورنا ومن خال 
املسؤولية امللقاة على 

عاتقنا سنعمل جاهدين إىل 
كل ما من شأنه مواصلة 

االجنازات وحتقيق طموحات 
مشركينا مبواكبة التطور 
يف جمال خدمات االتصاالت 

وتكنولوجيا املعلومات وهو ما 
تسعى الشركة بكل طاقاتها 

وإمكاناتها للعمل من أجله يف 
املستقبل القريب .

* مدير إدارة التسويق

بالحوار نصنع المستقبل

معنا .. ات�سالك ا�سهل

38

السنة السادسة 2013




