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بمناســبة شهــر رمضــان المبــارك



مجلة تصدر عن :  
شركة يمن موبايل للهاتف النقال

محتـــويات العــدد

اإلشراف العام

م. عامر محمد هزاع

رئيس التحرير

نور الدين وهاس

مدير التحرير

عبدالرحمن الزيادي

هيئة التحرير

أنور الحيمي

محمد موسى
يسرى دغيـش

ايمان القباطي

تصميم وإخراج

رامي الغنــامي

مليار ريال تكلفة حـزمة مشاريع 16
12تحديثية وتوسعية تم افتتاحها

يمن موبايل تحرز تقدمًا كبيراً بمختلف مؤشرات 
17األداء اإلدارية والمالية والفنية والتجارية

األنشطة التسويقية.. 2020
32تميز وإبداع
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مشاريع دعم الرعاية الصحية
• منظمة جسر اإلنسانية - العيادة الرمضانية المجانية الرابعة

• االصاحية المركزية بحجة - إقامة وحدة صحية
• المؤسسة الصحية للرعاية والتنمية - المساهمة في شراء حقائب صحية 

• مستشفى الكويت- شراء ادوية لمرضى اللوكيميا بصورة عاجلة
• المؤسسة الصحية للرعاية والتنمية- شراء عدد 100 شنطة صحية

• مصنـع الغـزل والنسـيج- المسـاهمة فـي الحملـة الوقائيـة مـن وبـاء 
الكورونـا شـراء كمامـات

• مركز يمن موبايل الخيري بالحديدة
• مركز المكا للبحوث-يمن موبايل

• جمعية الرحمة لزارعي الكلى - شراء مستلزمات للفشل الكلوي
• يمن موبايل - توزيع الحقيبة الصحية المتكاملة لعدة محافظات

• مستشفى الحديدة- اغاثة دوائية لشراء ادوية االلبومين
• مستشفى الجراحي الجديد بالحديدة

• المساهمة في رعاية تأثيث المراكز الصحية
• إقامة 4 مخيمات طبية مختلفة

دعم مشاريع ذوي االحتياجات الخاصة
• مؤسسة جود الرحمن لرعاية وتأهيل اليتيمات

• الجمعية اليمنية لرعاية وتأهيل المكفوفين
• جمعية مستقبل اليمن لرعاية وتأهيل المعاقين

• مركز النور للمكفوفين
• جمعيـة مسـتقبل اليمـن لرعايـة وتأهيـل المعاقيـن ـ  دعـم العـرس 

الجماعـي للجرحـى والمعاقيـن

دعم برامج ومشاريع التعليم
للقاعـه  كمبيوتـر  شـراء  فـي  المسـاهمة  الكريـم-   القـران  جمعيـة   •

كهربائيـة واجهـزة 

• المركـز الوطنـي للمعلومـات -  صيانـة مكتبـة البحـوث وتجهيز رفوف 
للمكتبة

• مركـز البنيـان لمحو األمية الحتارش- شـراء كراسـي وسـبورات ومكائن 
ومستلزمات

• كلية الهندسة جامعة صنعاء- توفير مستلزمات للطالب الجامعي
• توفير مستلزمات مدرسية لاسر الفقيرة واحفاد بال

• جامعة صنعاء- توفير بروجكترات وكمبيوترات
• كليـة الحاسـوب جامعـة صنعـاء- شاشـات عـرض للقاعـات الدراسـية 

وكمبيوتـرات

• جامعـة صنعـاء- كليـة التربيـة والعلـوم التطبيقيـة - أرحـب- معمـل 
حاسـوب جامعـة ارحـب

دعم برامج التوعية والتثقيف
• مركز الدراسـات والسياسـة االسـتراتيجية- الفعالية الثقافية األسـبوعية 

المقامة فـي المدرج 

• الحملة الوطنية األولى لحماية المستهلك الرقمي
• الذكرى السنوية للشهيد 1442هـ

• المولد النبوي 1442هـ
الوعـي  مشـروع  الخيريـة  التنمويـة  االجتماعيـة  التكافـل  مؤسسـة   •

واالرشـادي. المجتمعـي 
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يمن موبايل: 
38      ملتزمون نحو مجتمعنا

تنفيذ عشرات البرامج التدريبية 
المتكاملة

 تكريم نخبة من الموظفين 
المبرزين لعام 2020م

المـرأة.. 
    اهتمام ودعم وتكريم

50

5261

يمن موبايل نجمة سادسة في 
55النشاط الرياضي

"ريال موبايل" ..  خدمة نوعية 
48تميزت بها الشركة

www.yemenmobile.com.ye

العنـــوان:
الجمهورية اليمنية 

صنعاء - شارع التلفزيون



والمضـي  االسـتراتيجي  التخطيـط  أسـاليب  وترسـيخ  وتبنـي 
قدمـاً فـي تنفيذ الخطـة االسـتراتيجية للشـركة 2019-2023 م 
وخطتهـا التنفيذيـة للعـام الثاني علـى التوالي والعمـل بوتيرة 
بالزبائـن،  واالهتمـام  المرسـومة،  األهـداف  لتحقيـق  عاليـة 
لهـم، واالسـتمرار فـي  المقدمـة  الخدمـات  وتحسـين جـودة 
إنتـاج خدمـات وعـروض تسـويقية جديـدة ومتنوعـة تلبـي 
حاجاتهـم وتطلعاتهـم، باإلضافـة إلفتتـاح المزيـد مـن مراكـز 
والمناطـق  المـدن  مختلـف  فـي  البيـع  ومعـارض  الخدمـة 
اليمنيـة ، واإلهتمام بتحسـين جودة الشـبكة وإضافة محطات 
ومواقـع جديـدة لتغطية المزيـد من المناطق، وإعـادة تأهيل 
المواقـع التـي اسـتهدفها العـدوان، وتحديـث وتطويـر البنـاء 
قـدرات  بتنميـة  الخـاص  واالهتمـام  والمؤسسـي،  التنظيمـي 
والتأهيـل  التدريـب  خـال  مـن  البشـرية  المـوارد  ومهـارات 
وتشـجيع وتحفيـز الموظفيـن علـى االبـداع واالبتـكار وتبنـي 
لتحقيـق  وتطويرهـا  وتطبيقهـا  البنـاءة  والحلـول  االفـكار 
معـدالت أداء متميـزة، حيـث أثمـرت تلـك الجهود فـي زيادة 
عـدد المشـتركين بشـكل يبعـث علـى الفخـر واالعتـزاز، فقـد 

وصـل عـدد المشـتركين إلـى مـا يقـارب 9 مليـون مشـترك.

وبلغـت إيـرادات الشـركة خال العـام 2020م أكثـر من 163.8 
مليـار ريـال، وبمعـدل نمـو %18 عـن العـام السـابق، كما بلغ 
صافـي االربـاح بعـد خصـم الـزكاة وضريبـة الدخـل إلـى أكثـر 
مـن 27.5 مليـار ريـال، وحرصـاً من مجلـس إدارة الشـركة على 
بتوزيـع  أوصـى  فقـد  المسـاهمين  توقعـات  تحقيـق  ضـرورة 
األسـهم  قيمـة  مـن   35% بنسـبة  المسـاهمين  علـى  أربـاح 

االسـمية، وهـي أعلـى نسـبة أربـاح موزعـة فـي اليمـن.

المسؤولية اإلجتماعية:

وفي إطار المسـؤولية االجتماعية فقد كانت المشـاركة الجادة 
فـي تطويـر المجتمـع والتنميـة المسـتدامة هـي أحـد أهـم 
األهـداف التـي نحـرص عليهـا في شـركة يمـن موبايـل انطاقاً 
مـن إيماننـا القـوي بأهميـة تضافـر الجهـود لخلـق مجتمـع 

متكافـل ومتعـاون ومتجـاوز لكافـة الظـروف والتحديـات.

المسـتدامة  المجتمعـي والتنميـة  العمـل  ولترسـيخ مفاهيـم 
مـن  العديـد  فـي  الشـركة  سـاهمت  فقـد  مجتمعنـا  فـي 
البرامـج والفعاليـات واألنشـطة التعليمية والثقافيـة والصحية 
فـي  المباشـرة  المشـاركة  واإلنسـانية، مـن خـال  والرياضيـة 
تنفيـذ تلـك البرامـج أو مـن خـال دعـم ورعايـة الكثيـر منهـا 

واألهليـة. الرسـمية  الجهـات  مـع  بالتعـاون 

اإلخوة واألخوات...الحاضرون جميعًا:

سـنواصل فـي يمـن موبايل مسـيرة العمـل والبناء، وسـنمضي 
فـي رحلـة التحـول الرقمـي فـي جميـع أعمـال الشـركة، مـن 

خـال أتمتـة جميع الخدمـات واقتنـاص فرص النمـو الجديدة 
التـي يوفرهـا المجـال الرقمـي، مـع التركيـز على تعزيـز األداء 
مـن خـال االسـتمرار في التحـول الرقمي الداخلي واالسـتفادة 
القيمـة  وخلـق  فيهـا  لإلسـتثمار  المتاحـة  الفـرص  كل  مـن 
المضافـة علـى مسـتوى الشـركة. كمـا نحـرص وبشـكل دائـم 
علـى أن تكـون يمـن موبايـل الشـريك الموثوق بـه للقطاعين 
العـام والخـاص، وشـركة االتصـاالت المفضلـة لألفـراد، ورائـدة 

التحـول الرقمـي فـي الجمهوريـة اليمنيـة بـإذن اللـه تعالـى.

مساهمينا الكرام:

لطالمـا كان نظرنـا فـي يمـن موبايـل إلـى مـا وراء العقبـات 
حيـث أننـا نعمـل جاهدين علـى حمايـة مصالح المسـاهمين 
طويلـة األمـد، مـن خـال تبنـي محفظـة أعمـال قويـة ومرنة، 
ُتمّكـن الشـركة مـن مواصلة البحـث عن فرص النمـو الجديدة.

إننـا نتطلـع اليـوم إلـى المسـتقبل بثقـة وتفـاؤل، ُمسـتندين 
علـى أرضيـة صلبـة ورؤيـة جريئـة، نحّفز مـن خالهـا االبتكار 
الجيـل  تقنيـة  وأهمهـا  الحديثـة  التقنيـات  فـي  واإلسـتثمار 
الرابـع الـذي يعتبـر أحـد أهـم اهدافنـا التـي تتضمنهـا خطتنا 
اإلسـتراتيجية إلدراكنـا انهـا نقطـة تحـول جوهرية تنبثـق منها 
امكانـات رقمية ال حصر لها، إلبتـكار حلول تكنولوجية جديدة 
علـى أوسـع نطاق سـيدفع بعجلـة التحول الرقمي في الشـركة 
لألمـام وسـيعظم القيمة المضافـة للعماء والمسـاهمين على 

حٍد سـواء.

وفي الختام:

أشـكر حضوركـم الكريـم، وثقتكـم الغاليـة التي نعتـز ونفتخر 
بهـا، ونحـن على ثقة بأننـا من خال دعمكم سـنواصل تحقيق 
أعلـى معـدالت األداء وتحقيـق قيمـة مسـتدامة طويلـة األجل 

خـال الفتـرة القادمة.

وأتقدم بجزيل الشـكر والتقديـر لمعالي االخ/ وزير االتصاالت 
وتقنيـة المعلومـات المهنـدس مسـفر عبداللـه النميـر علـى 
جهـوده المبذولـة معنـا ودعمـه وتشـجيعه لنـا  وتذليـل كافة 

الصعـاب التـي اعترضـت طريقنا.

كمـا أوجـه الشـكر والتقديـر لمجلـس االدارة واالدارة التنفيذيـة 
وجميـع العامليـن بالشـركة الذيـن كان لهـم الـدور االبـرز فـي 
تحقيـق تلـك النتائـج المتميـزة متمنيين لهـم مزيداً مـن التقدم 
التميـز والريـادة فـي تقديـم  المزيـد مـن  والنجـاح، وتحقيـق 
خدمـات الهاتـف واالنترنت النقال في سـوق االتصاالت اليمنية.

وفقنـا اللـه جميعـاً لمـا فيـه خدمـة شـركتنا الرائـدة ووطننـا 
العزيـز. الغالـي وشـعبنا 

والسام عليكم ورحمة الله وبركاته.

الحمدللـه رب العالميـن والصـاة والسـام على أشـرف االنبياء 
الطاهريـن  الطيبيـن  آلـه  وعلـى  محمـد  سـيدنا  والمرسـلين 

وأصحابـه االخيـار المنتجبيـن ..

االخوة واألخوات األعزاء/ 

المساهمون الكرام أعضاء الجمعية العامة لشركة يمن موبايل

السام عليكم ورحمة الله وبركاته.. وشهر مبارك وكل عام 
وأنتم بخير..

أصالـة عـن نفسـي ونيابـة عـن زمائـي أعضـاء مجلـس اإلدارة 
يسـعدني أن أرحـب بكـم جميعـاً فـي االجتمـاع الرابـع عشـر 
بيـن  أضـع  أن  لـي  يطيـب  كمـا  العاديـة،  العامـة  للجمعيـة 
أيديكـم التقريـر السـنوي لشـركة يمـن موبايل للعـام 2020م، 
والـذي كان عامـاً حافـًا باإلنجـازات المتميزة رغـم الصعوبات 

والمعوقـات.

مساهمينا األعزاء:

لقـد واصلـت شـركة يمـن موبايـل مسـيرتها الناجحة إسـتمراراً 
للريـادة والنجاحـات التـي حققتها منذ تأسيسـها، مرتكزًة على 

الجهـود المبذولـة مـن قبـل قيـادة الشـركة وادارتهـا التنفيذية 
بكافة أركانها، حيث شـهد العـام 2020م العديد من االنجازات 
واالبتـكارات فـي مختلف مجاالت وأنشـطة الشـركة في سـبيل 
االرتقـاء بمسـتوى االداء، وتحسـين جـودة تقديـم الخدمـات، 
والتـي أثمـرت في زيـادة عدد المشـتركين، وتحقيـق معدالت 
أعلـى فـي االيـرادات عـن السـنوات السـابقة، وزيـادة الحصـة 

السـوقية للشـركة، وتعزيز مكانتهـا وقدرتها التنافسـية.

فالبرغـم مـن التحديات الكبيرة التي واجههـا االقتصاد الوطني 
خال السـنوات الماضية، والصعوبـات والمعوقات الناتجة عن 
اسـتمرار العدوان الغاشـم والحصار الجائر علـى بادنا والنتائج 
المترتبـة عليـه مـن صعوبة ادخـال التجهيزات الفنيـة وتضخم 
االسـعار وارتفـاع تكاليـف التشـغيل وارتفـاع أثمـان مدخـات 
االنتـاج وانعـدام المشـتقات النفطية، وارتفـاع تكاليف تحويل 
االيـرادات مـن المحافظـات، واسـتمرار االسـتهداف والقصـف 
باالضافـة  العـدوان،  قبـل  مـن  الشـركة  ومحطـات  لمواقـع 
إلـى حـدة المنافسـة والتسـارع التكنولوجـي، إال أن الشـركة 
اسـتطاعت تجـاوز تلـك الصعوبـات والتحديات محققـًة نتائج 
الجيـدة،  الحوكمـة  بممارسـات  االلتـزام  مـن خـال  متميـزة،   2
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إنجــازات 
رغم التحديات

أ/ عصام علي الحملي - رئيس مجلس اإلدارة
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يتكـون مجلـس إدارة شـركة يمـن موبايل للهاتـف النقال من أحد عشـر عضواً، 
ويمثلـون كافـة الفئـات المسـاهمة فـي رأس مـال الشـركة يتم اختيارهـم وفقاً 
للنظـام األساسـي وسياسـة ترشـيح واختيـار أعضـاء مجلـس اإلدارة للشـركة، 

وذلـك علـى النحـو التالي:

- خمسـة أعضـاء منهم رئيس مجلـس اإلدارة يمثلون المؤسسـة العامة لاتصاالت، 
ويتـم ترشـيحهم من قبل وزيـر االتصاالت رئيس مجلس إدارة المؤسسـة.

- عضـو واحـد يمثـل المسـاهمين من موظفي قطـاع االتصاالت، ويتـم اختياره 
مـن قبل الموظفين المسـاهمين.

- عضـو واحـد يمثـل المسـاهمين مـن المواطنيـن ويتـم اختيـاره مـن قبـل 
المسـاهمين. المواطنيـن 

- عضـو واحـد يمثـل الهيئـة العامـة للتأمينـات والمعاشـات والمؤسسـة العامة 
للتأمينـات االجتماعيـة، يتـم ترشـيحه مـن قبل الجهـة، بحيث يكـون لكل جهة 

انتخابية. دورة 

- عضـو واحـد يمثـل صنـدوق التقاعـد العسـكري بـوزارة الدفـاع وصنـدوق 
التقاعـد بـوزارة الداخليـة، يتـم ترشـيحه مـن قبـل الجهـة، بحيـث يكـون لـكل 

جهـة دورة انتخابيـة.

- عضـو واحـد يمثـل الهيئـة العامة للبريد والمؤسسـة االقتصاديـة اليمينة، يتم 
ترشـيحه مـن الجهـة، بحيث يكـون لكل جهـة دورة انتخابية.

- يتـم ترشـيح واختيار عضو مجلـس اإلدارة وفق الشـروط والمعايير المعتمدة 
في سياسـة ترشـح واختيار أعضاء مجلس إدارة الشـركة.

- وتكون عضوية مجلس اإلدارة لمدة ثاث سنوات.

يتولـى مجلـس إدارة الشـركة رسـم كافـة السياسـات واالسـتراتيجيات والخطط 
الازمـة لتسـيير أعمـال الشـركة والهادفـة إلـى النهـوض والتطويـر واالرتقـاء 
بـأداء الشـركة، وبما يعمل على اسـتمرارية نشـاط الشـركة ومواجهـة التطورات 

التكنولوجيـة المتسـارعة والمنافسـة الحـادة، وغيرهـا مـن التحديـات.

واللوائـح  النظـم  كافـة  علـى  المصادقـة  الشـركة  إدارة  مجلـس  يتولـى  كمـا 
والسياسـات الداخليـة علـى مسـتوى جميـع أنشـطة الشـركة التـي تنظـم سـير 

العمـل فيهـا.

يعقـد مجلـس إدارة الشـركة اجتماعات دورية ومسـتمرة لمناقشـة ومتابعة المواضيع 
المتعلقـة بأداء الشـركة، ومسـتوى تنفيـذ الخطط واالسـتراتيجيات المرسـومة، واتخاذ 

القـرارات الازمـة لمعالجـة أي انحرافـات قد تحدث عنـد تنفيذها.

الصعبـة  الظـروف  رغـم  سـنوي  بشـكل  اجتماعاتهـا  العامـة  الجمعيـة  تعقـد 
التوصيـات  علـى  والموافقـة  اإلدارة  مجلـس  مـن  المقـدم  التقريـر  لمناقشـة 

والمقترحـات.

وانطاقـًا مـن المسـؤولية الملقـاة علـى عاتـق مجلس إدارة الشـركة، وممارسـة 
مهامـه واختصاصاتـه فقـد لعـب المجلـس دوراً بـارزاً ومحوريـاً خـال الفتـرة 
2014 – 2020م، وذلـك مـن أجـل مواجهـة التحديـات التـي تهـدد اسـتمرارية 
نشـاط الشـركة والتغلـب عليهـا، من أبرزهـا )العدوان الغاشـم والحصـار الجائر 
والمنافسـة  المتسـارعة،  التكنولوجيـة  والتطـورات  بادنـا،  علـى  المفـروض 

الحـادة(، وغيرهـا مـن التحديـات األخـرى.

وإدراكاً مـن مجلـس إدارة الشـركة بـأن مواجهـة تلـك التحديـات والصعوبـات، 
التطـورات  ومواكبـة  الحاليـة  بالتقنيـة  الشـركة  نشـاط  السـتمرارية  وضمـان 
 ،)LTE -4G( الرابـع  الجيـل  تقنيـة  إلـى  االنتقـال  خـال  مـن  التكنولوجيـة 
يتطلـب بالضـرورة تطويـر أسـاليب العمـل وفـق مبـدأ التفكيـر االسـتراتيجي 
والعمـل وفـق خطـط واضحـة ودقيقـة، فقـد قـرر مجلـس اإلدارة وبمشـاركة 
كافـة المسـتويات اإلداريـة فـي الشـركة بإعـداد الخطـة االسـتراتيجية للشـركة 
2019 – 2023م وخطـة إدارة المخاطـر المصاحبـة لهـا، والتـي شـملت كافـة 
األنشـطة المختلفـة بالشـركة، وترجمتهـا إلـى واقـع عملـي مـن خـال إعـداد 

الخطـط التنفيذيـة السـنوية ومتابعـة تقييمهـا بشـكل دوري.

كمـا قـام مجلـس إدارة الشـركة بتبنـي وتطبيـق مبـادئ الحوكمـة ومتطلباتهـا 
بصـورة رسـمية، وذلـك بإعـداد دليـل حوكمـة الشـركة واعتمـاده وتطبيقه على 
أرض الواقـع مـن خـال تشـكيل اللجـان الدائمـة المنبثقـة عـن مجلـس اإلدارة 
التخطيـط واالسـتثمار، ولجنـة  الترشـيحات والحوكمـة، ولجنـة  )لجنـة  وهـي 
التدقيـق والمخاطـر(، وقيام هـذه اللجان بممارسـة مهامهـا واختصاصاتها وفقاً 
لديـل حوكمـة الشـركة المعتمـد، وكذلـك إعداد وتطبيـق مجموعة مـن اللوائح 
والتميـز  الجـودة  تحقيـق  إلـى  تهـدف  التـي  الداخليـة  والنظـم  والسياسـات 
واالرتقـاء بمسـتوى األداء وتحقيـق األهداف االسـتراتيجية للشـركة، وصواًل إلى 

تحقيـق رؤيتهـا االسـتراتيجية.

كافـة  وبتكاتـف جهـود  الشـركة  إدارة  اسـتطاع مجلـس  فقـد  لذلـك  ونتيجـة 
وتحقيـق  المرسـومة،  واألهـداف  الخطـط  تحقيـق  مـن  بالشـركة  الموظفيـن 

واإلنجـازات. النجاحـات  مـن  العديـد 

األخوة مساهمي شركة يمن موبايل األعزاء 

يطيـب لـي أصالـة عـن نفسـي ونيابـة عـن إدارة وموظفـي الشـركة أن 
أتقـدم بالتهنئـة لمسـاهمي ورئيـس وأعضـاء مجلـس إدارة الشـركة لمـا 
حققتـه الشـركة مـن نجـاح  وذلك مـن خال بـذل اقصى الجهـود والعمل 
بـروح الفريـق الواحـد والتكاتـف والتناغم في األداء بين قيـادة وموظفي 
الشـركة األمـر الـذي نتـج عنـه أداء متميـز فـي كافـة أنشـطة ومجـاالت 
الشـركة. وهذا ما عكسـته مؤشـرات األداء المالي للشـركة والتي شـهدت 

نمـواً ملحوظـاً علـى مسـتوى كافة المؤشـرات .

األخـوة المسـاهمون إن أهدافنـا فـي يمـن موبايـل وتطلعاتنـا عظيمـة 
ونثـق بأنفسـنا وبقيـادة الشـركة ممثلـة بمجلـس اإلدارة وأعضائـه الكرام، 
ونعتمـد علـى موظفينـا فـي تقديم رسـالتنا وخدماتنـا للجمهور ونسـعى 
مـع موظفينـا علـى تهيئـة بيئـة تمكـن الجميـع مـن إضافـة قيمـة نوعية 
للعمـل الـذي نقـوم بـه ونهـدف فـي إدارة الشـركة أن يكون عملنا شـامًا 
وداعمـاً ويرتكـز علـى النجـاح وعلـى بنـاء مسـتويات عاليـة مـن الـوالء 

للشـركة التـي نعمـل فيهـا ونمنحهـا جـل إخاصنـا وجهودنا.

مسـاهمونا الكـرام إننـا في يمن موبايـل ننتهج دائماً أن نتعلـم من بيئتنا 
ونسـتفيد مـن تجـارب غيرنـا إذ نأخذ ما يناسـبنا ونطوره ونبنـي عليه من 
أجـل السـبق واالرتقـاء بشـركتنا وبمسـاهميها الكـرام ونسـعى دائمـاً إلى 
البحـث عـن كل الطـرق والوسـائل لتحفيـز موظفينـا وتقديـر جهودهـم 
مـن  المزيـد  تحقيـق  فـي  عليهـا  نعتمـد  الـذي  مواردنـا  أهـم  كونهـم 
اإلنجـازات فـي المسـتقبل، عن طريـق االهتمـام بإبداعاتهـم ومواهبهم.

اإلخـوة المسـاهمون إن تطويـر األداء كان أبـرز مـا ركـزت عليـه اإلدارة 
التنفيذيـة خـال العـام المنصـرم وفـي مقدمـة ذلـك التأهيـل والتدريـب 
االتصـاالت  قطـاع  فـي  المتسـارع  التطـور  يواكـب  بمـا  الشـركة  لـكادر 
ومـا تفرضـه السـوق التنافسـية حيـث تـم عمـل دورات تدريبيـة للـكادر 
الوظيفـي محليـاً، ودوليـاً عبـر تقنية االتصال عـن بعد، كما تـم انجاز عدد 
مـن السياسـات التنظيميـة التـي سـاهمت كثيـراً فـي تطوير أداء الشـركة.

لقـد أصبحت شـركة يمن موبايل بفضل الله الشـركة الرائـدة على الصعيد 
الوطنـي فـي مجـال االتصـاالت النقالـة وسـوق المنافسـة المحليـة والتي 
حققـت التميـز والريـادة فـي مشـاريعها ونوعيـة الخدمـات والعـروض 
التـي تقدمهـا باالعتمـاد علـى المصداقيـة فـي تعاملهـا مع مشـتركيها في 
عمـوم يمننـا الحبيـب. حيـث بلـغ نمـو مشـتركينا خـال العام مـا يقارب 
13 % عـن العـام السـابق وهـذا يعكـس مـدى ثقـة مشـتركينا بنـا ممـا 
يحتـم علينـا ان نولـي مشـتركينا االهتمـام والمحافظـة على هـذه الصورة 

للشركة.  المشـرقة 

المختلفـة  األنشـطة  فـي  الجيـد  والتنفيـذ  السـليم  للتخطيـط  كان  لقـد 
لكافـة الجوانـب الفنيـة واإلداريـة والماليـة والتجاريـة الفضـل األكبر في 
نجـاح الشـركة، وذلـك مـن خـال العمل بـروح الفريـق الواحد بيـن كافة 

المسـتويات اإلداريـة فـي الشـركة.

أصبـح لدينـا فـي يمن موبايل ثقافـة إيجابية تراكمت مع مرور السـنوات 
وهـي تلبيـة تطلعـات العماء وجعلهـا محل تركيزنا فـي كل وقت، ونتميز 
مـن خـال قدرتنـا علـى تصميـم الحلـول اإليجابيـة التـي تناسـب عمائنا 
والتكيـف بسـرعة مـع احتياجاتهـم ومتطلباتهـم. بمـا يهـدف الى كسـب 
ثقـة ووالء مشـتركينا والعمل على ايجاد حلول مناسـبة فـي عالم االتصال 
الرقمـي وتوفيـر تكنولوجيـا تنافسـية، وحلول وخدمـات ذات جودة عالية 

لعمائنـا الكـرام كشـريك يحظـى بثقة شـريحة كبيرة من أبنـاء الوطن.

نؤمـن أن النجـاح يأتـي مـن التركيـز باسـتمرار علـى اإلبـداع واإلبتـكار 
والتنفيـذ بطريقـة مسـؤولة. واتخـاذ قرارات وممارسـات مسـؤولة، وهذه 
ليسـت فقـط األسـاس لتطورنـا ولكنهـا أيضـا تمنحنـا فرصـة لكسـب ثقـة 

المزيـد مـن العمـاء والمحافظـة علـى مكانـة الشـركة. 

نؤكـد لمسـاهمينا بأننـا سنسـتمر في تقديـم وتطوير الخدمـات المقدمة 
مـن الشـركة وفـق التكنولوجيـا الحديثـة وبمـا يتواكـب مـع التطـور فـي 
المجـال بمـا يحافـظ علـى إسـتمرارية نجـاح الشـركة وبقائهـا فـي صدارة 
مقدمـي خدمـات االتصـاالت فـي بادنا بمـا يحقق طموح مسـاهمينا من 
خـال نمـو اإليـرادات المسـتمر يقابلـه رفـع مسـتوى جـودة الخدمـات 
المقدمـة لتتمكـن الشـركة من تأديـة دورهـا الوطني والريادي في سـوق 

االتصاالت.

ختامـاً: اتوجـه بالشـكر الجزيـل لكـم جميعـاً  متمنيـاً للجميـع مزيـداً من 
التقـدم والنجـاح ولشـركتنا دوام الريادة.

والسام عليكم ورحمة الله وبركاته،،،  
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مجلس اإلدارة 

أداء متميز 
ونمو ملحوظ

م. عامر محمد هزاع
المدير التنفيذي
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توزيـع  عـن  موبايـل  يمـن  شـركة  أعلنـت 
أربـاح المسـاهمين للعـام 2019م بنسـبة 
للسـهم  ريـال   175 بواقـع  بالمائـة،   35

الواحـد.

للجمعيـة  عشـر  الثالـث  االجتمـاع  وفـي 
موبايـل،  يمـن  شـركة  لمسـاهمي  العامـة 
أكـد وزيـر االتصـاالت وتقنيـة المعلومـات 
المهنـدس مسـفر عبـد اللـه النميـر، ريـادة 
اسـتثماري  كقطـاع  موبايـل  يمـن  شـركة 

ناجـح. ووطنـي  نوعـي 

وأشـار إلـى أن الحكومـة تشـجع مثل هذه 
فـي  االسـتثمار  بـاب  وفتـح  االسـتثمارات 
مجـاالت قطـاع االتصـاالت خاصـة الحوكمة 

والحلـول الرقميـة.

وأشـاد وزير االتصاالت وتقنية المعلومات، 
بمـا حققته شـركة يمـن موبايل مـن حفاظ 
رغـم  خدماتهـا  تقديـم  مسـتوى  علـى 
الظـروف الصعبـة التـي تواجههـا بادنـا في 

ظـل اسـتمرار العـدوان والحصـار.

وحـث الوزيـر النميـر مجلـس إدارة شـركة 
والتحديـث  التطويـر  علـى  موبايـل  يمـن 
وتجويـد  الشـركة  لخدمـات  المسـتمر 
تقنياتهـا بمـا يلبـي احتياجـات المواطنيـن 
وتقنيـة  االتصـاالت  وزارة  دعـم  مؤكـدا   ..
الصعوبـات  وتذليـل  للشـركة  المعلومـات 

تواجههـا. التـي 

مـن جانبـه أشـار رئيس مجلس إدارة شـركة 
إلـى  الحملـي،  يمـن موبايـل عصـام علـي 
مسـيرتها  تواصـل  موبايـل  يمـن  شـركة  أن 
الناجحة اسـتمراراً للريـادة والنجاحات التي 

حققتهـا منـذ تأسيسـها عـام 2007.

العديـد  شـهد  2019م  العـام  أن  وأكـد 
مـن اإلنجـازات واالبتـكارات فـي مختلـف 
سـبيل  فـي  الشـركة  وأنشـطة  مجـاالت 
األداء وتحسـين جـودة  االرتقـاء بمسـتوى 
الخدمـات والتـي أثمـرت فـي زيـادة عـدد 
المشـتركين وتحقيـق معـدالت أعلـى فـي 
اإليـرادات عـن السـنوات السـابقة، وزيادة 
الصحـة السـوقية للشـركة وتعزيـز مكانتهـا 

يمـن موبايل تعلـن توزيـع أرباح 
2019 بنسـبة 35%

من واقع االجتماع الثالث عشر للجمعية العامة ..

التنافسـية. وقدرتهـا 

رغـم  الشـركة  أن  إلـى  الحملـي  ولفـت 
وباألخـص  واجهتهـا  التـي  الصعوبـات 
التكاليـف  وارتفـاع  االقتصـادي  المشـهد 
والحصـار  العـدوان  جـراء  التشـغيلية 
والقصـف المباشـر لمواقـع وأبراج الشـركة 
مختلـف  فـي  العـدوان  طيـران  قبـل  مـن 
المحافظـات إال أن يمـن موبايـل حققـت 
أداء متوازنـاً فـي شـتى جوانـب عملياتهـا.

وذكـر أن الشـركة حققـت زيـادة فـي عـدد 
مشـتركيها حيـث وصل عددهـم إلى ثمانية 
ماييـن مشـترك بزيـادة 700 ألف مشـترك 

عـن العـام الذي سـبقه.

وأوضـح أن إيـرادات الشـركة خـال العـام 
2019 بلغـت أكثـر من 138.5 مليـار ريال، 
بمعـدل نمـو 24 بالمائة عن العام السـابق، 
خصـم  بعـد  األربـاح  صافـي  وصـل  كمـا 
الـزكاة وضريبـة الدخل إلى أكثـر من 29.9 
مليـار ريـال وبمعـدل نمـو خمسـة بالمائة 

عـن العام السـابق.

وأكـد الحملـي حـرص مجلـس إدارة الشـركة 
علـى تحقيـق توقعـات المسـاهمين بتوزيع 
أربـاح علـى المسـاهمين بنسـبة 35 بالمائة 
 175 بواقـع  األسـمية،  السـهم  قيمـة  مـن 
قيـادة  أن  إلـى  مشـيرا  الواحـد..  للسـهم 
للحوكمـة  كبيـرة  أهميـة  تولـي  الشـركة 
لتحقيق االسـتثمار األمثل للموارد وتحسـين 
األداء والحفـاظ علـى حقـوق المسـاهمين 
الحوكمـة  باتجـاه  جـادة  خطـوات  بعمـل 
وإقـرار  إعـداد  خـال  وذلـك  المؤسسـية 
الخطة االستراتيجية للشـركة )2023-2019( 

وخطـة المخاطـر التابعـة لهـا.

إلـى  العامـة،  الجمعيـة  أعضـاء  واسـتمع 
المصادقـة  وتمـت  اإلدارة،  مجلـس  تقريـر 
الماليـة  القوائـم  علـى  واالطـاع  عليـه، 
للشـركة والمصادقـة عليهـا والموافقـة على 
مجلـس  مقتـرح  بحسـب  األربـاح  توزيـع 

اإلدارة.

ينعقد بالعاصمة صنعاء: 

االجتماع الرابع عشر 
للجمعية العامة 

العادية لمساهمي 
شركة يمن موبايل

لمسـاهمي  العاديـة  العامـة  الجمعيـة  تعقـد 
يومنـا  النقـال  للهاتـف  موبايـل  يمـن  شـركة 
الموافـق  هـذا األربعـاء 16 رمضـان 1442هــ 
للعـام  عشـر  الرابـع  اجتماعهـا  2021/4/28م، 

2020م.  المالـي 

وقـد توجـه رئيـس وأعضـاء مجلس إدارة شـركة 
والتبريـكات  التهانـي  بأصـدق  موبايـل،  يمـن 
لجميع المسـاهمين في الشـركة بمناسـبة شـهر 

رمضـان المبـارك..

ونظـراً للظروف االسـتثنائية التي تمـر بها بادنا 
فـي مختلـف الجوانـب وعلـى وجـه الخصـوص 
الجانـب الصحـي الذي أصبح مـن الصعب معه 
عقـد االجتمـاع الرابـع عشـر للجمعيـة العامـة 
للشـركة بنفـس آليـة العمـل المسـتخدمة لعقد 
االجتماعـات فـي األعـوام السـابقة وبالرجـوع 
إلـى النظام الداخلي للشـركة ولّلوائـح القانونية 
الجهـات  كافـة  مـع  وبالتنسـيق  المنظمـة 
لكبـار  دعـوات  توجيـه  تقـرر  فقـد  المختصـة 

المسـاهمين فقـط، لحضـور االجتمـاع.

اإلدارة  مجلـس  لتقريـر  اإلسـتماع  وسـيتم 
مراقـب  لتقريـر  واإلسـتماع  عليـه،  والتصديـق 
علـى  واإلطـاع  عليـه،  والتصديـق  الحسـابات 
عليهـا،  والتصديـق  للشـركة  الماليـة  القوائـم 
الموافقـة علـى توزيـع األربـاح بحسـب مقترح 
مجلـس اإلدارة، وإبـراء ذمـة رئيـس و أعضـاء 
عـن  الحسـابات  ومراقـب  اإلدارة  مجلـس 
فـي  المنتهيـة  الماليـة  السـنة  أعمـال  نتائـج 
اإلدارة  مجلـس  وتفويـض  2020/12/31م، 
المالـي  للعـام  الحسـابات  مراقـب  بتعييـن 

أتعابـه. وتحديـد  2020م 

ومـن المزمـع ايضا ان يناقـش االجتماع تفويض 
وفقـاً  التبرعـات  بمباشـرة  اإلدارة  مجلـس 

للقانـون.  2
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وجـرى إفتتاحها بُحضـور األخ حمود ُمحّمْد 
ُعبـاد -أميـن العاصمـة- والدكتـور هاشـم 
محمـد الشـامي -نأيـب وزيـر اإلتصـاالت 
الحملـي  وعصـام  المعلومـات-  وتقنيـة 
سـُتمّكْن  الشـركة-  إدارة  مجلـس  -رٔييـس 
الشـركة مـن الُولـوج إلـى ُحقبـة جديـدة، 
خدمـات  توسـعة  علـى  سـتعمل  حيـث 
الشـركة وتقويـة الشـبكة الخاصـة بهـا، مـا 
يسـمح بالحفـاظ علـى ريادتهـا فـي مجال 

المعلومـات. وتكنولوجيـا  اإلتصـاالت 

هامـش  علـى  ألقاهـا  التـي  كلمتـُه  وفـي 
اإلفتتاح، أشـاد نأيب رٔييـس الوزراء بجهود 
شـركة يمـن موبايـل فـي تطويـر خدماتهـا 
محطاتهـا  أنظمـة  وتحديـث  للمواطنيـن 
خاصـة فـي ظـل التدميـر الممنهـج الـذي 
تتعـرض لـه الشـركة وقطاع اإلتصـاالت من 
قبـل تحالف العـدوان والحصار الذي يمنع 

دخـول التجهيـزات الخاصـة باالتصـاالت.

وأشـار إلـى أن الشـعب اليمني يثبـت بٔانه 
خـال  مـن  الصعـاب  تجـاوز  علـى  قـادر 
إعـادة البنـاء وافتتـاح المشـاريع والتنميـة 
المتواصلـة وهـو مـا نـراه اليوم فـي افتتاح 
مشـاريع االتصـاالت فـي المٔوسسـة العامة 

لاتصـاالت وشـركة يمـن موبايـل.

فيمـا لفـت رٔييس مجلس إدارة شـركة يمن 
المشـاريع  افتتـاح هـذه  أن  إلـى  موبايـل 
جـاء بالتزامـن مـع العيـد السـادس لثـورة 
21 مـن سـبتمبر، مؤكـداً: أن شـركة يمـن 
موبايـل بتدشـينها لهذه المشـاريع تواصل 
للريـادة  اسـتمراراً  الناجحـة  مسـيرتها 
والنجاحـات التـي حققتهـا منـذ تأسيسـها 

.2004 عـام 

مسـيرتها-  -خـال  الشـركة  أن  وأوضـح 
اإلنجـازات  مـن  العديـد  وتشـهد  شـهدت 
مجـــاالتها  مختلـــف  فـي  واالبتكـــارات 
بمسـتوى  االرتقـاء  سـبيل  فـي  وأنشـطتها 
والتـي  الخدمـات  جـودة  وتحسـين  األداء 
المشـتركين  عــدد  زيـادة  فـي  أثمـــرت 
اإليـرادات  فـي  أعلـى  معـدالت  وتحقيـق 
عـام بعـد اخـر، وزيـادة الحصـة السـوقية 

وقدرتهـا  مكـــانتها  وتعـــزيز  للشـــركة 
لتنافسـية. ا

وأشـار الحملـي إلـى أن الشـركة ورغـم 
وباألخـص  واجهتهـــا  التـي  الصعوبـات 
التكاليـف  المشـهد اإلقتصـادي وارتفـاع 
والحصـار  العــدوان  جــراء  التشـغيلية 
وأبــراج  لمواقـــع  المباشــر  والقصــف 
الشـركة مـن قبـل طيـران العـدوان فـي 
يمـن  أن  إال  المحافظــات،  مختلــف 
موبايـل حققـت أداء متوازنـاً فـي شـتى 

عملياتهـا. جوانـب 

يمـن  لشـركة  التنفيـذي  المديـر  بـدوره، 
موبايـل المهنـدس عامـر هـزاع أشـار إلى 
أن هذه المشـاريع سـتعمل على توسـعة 
خدمـات الشـركة وتقوية الشـبكة الخاصة 
بهـا، وكذلـك إعـادة تٔاهيـل المواقـع التي 
تعرضـت للتدميـر مـن قبـــل العــدوان، 
موضحـاً: أن شـركة يمـن ُموبايـل -وخال 
إنجـازات غيـر  قياسـية- حّققـْت  فتـرات 
مسـبوقة، لتحتـل بذلـك مكانـة مرموقـة 
فـي سـوق اإلتصـاالت اليمنيـة، ولُتصبـح 
المسـاهمة  شـركات  أهـّم  مـن  واحـدة 

العامـة.

يمـن  أن  هـزاع:  عامـر  المهنـدس  وأكـد 
موبايـل سـتمضي فـي رحلتهـا كـي تتصدر 
طليعـة المسـيرة فـي بيئـة أعمالهـا التـي 
المنافسـة،  وقـوة  التغييـر  بسـرعة  تتسـم 
وسـتظل تعمـل علـى تحقيـق رؤيتهـا التي 
وضعـت فـي الخطـة االسـتراتيجية 2019 - 

 .2023

وأشـاد بـدور أميـن العاصمـة فـي تسـهيل 
وإعـادة  االٔمانـة  فـي  الشـركة  مشـاريع 
تٔاهيـل المحطـات بالتنسـيق مـع المكاتب 

االمانـة. الخدميـة فـي 

وإختتـم حديثـه بالقول: نعتـز ونفخر بثقة 
مشـتركينا ومسـاهمينا الكرام فـي مختلف 
األكبـر  الحافـز  ألنهـم  اليمنيـة،  المناطـق 
مـا  كل  وتقديـم  واإلبـداع،  للتطويـر  لنـا 
هـو جديـد، ومعـاً نحـو المزيد مـن التألق 

والنجـاح والريـادة.

إفتتحهـا  -التـي  المشـاريع  وتوزعـت 

الدكتـور حسـين مقبولـي -نائـب رئيـس 

والتنميـة-  الخدمـات  لشـؤون  الـوزراء 

وجـاءت بالتزامـن مـع الذكـرى السـنوية 

السادسـة لثـورة الواحـد والعشـرين مـن 

أيلول/سـبتمبر- تّوزعـْت مـا بين توسـعة 

موقـع   54 وتشـغيل  وإنشـاء  الشـبكة، 

جديـد، باإلضافـة إلـى تٔاهيـل منظومـة 

القـوى والتكييـف لمواقع الشـبكة، فضًا 

التجهيـزات  عـن إنشـاء وتجهيـز مبانـي 

الرٔييسـية، وكذلـك إعـادة تٔاهيل المواقع 
قبـــل  مـن  للتدميـــر  تعرضــت  الــتي 

العـدوان.

بلغـْت  -والتـي  ذاتهـا  المشـاريع  حزمـة 
ريـال،  مليـون  و 680  مليـار  تكلفتهـا 16 

2020 م، حزمة  إفتتحت )يمن موبايل(، أواخر أيلول/سبتمبر العام الماضي 
مشاريع تحديثية وتوسعية متطورة، بتكلفة تجاوزت الـ 16 مليار ريال، وذلك 
التكنولوجية  التطورات،  ومواكبة  النمو  بمواصلة  الخاصة  خطتها  ضمن 
التي  المرموقة  المكانة  تعزيز  إلى  تهدف  إستراتيجية  إطار  وفي  العالمية، 

تحتلها في سوق اإلتصاالت اليمني.

نائب رئيس الوزراء: 

الشعب اليمني أثبت 
بٔانه قادر على تجاوز 

الصعاب من خالل إعادة 
البناء وافتتاح المشاريع 

والتنمية المتواصلة

رئيس مجلس اإلدارة: 

الشركة شهدت العديد 
من اإلنجازات واالبتكارات 

في مختلف مجاالتها 
وأنشطتها في سبيل 

االرتقاء بمستوى 
األداء وتحسين جودة 

الخدمات

16
ضمن خططها الخاصة بمواصلة النمو ومواكبة التطورات

مليار ريال تكلفة حـزمة مشاريع 
تحديثية وتوسعية تم افتتاحها
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لقـد تنامـي االهتمـام بحوكمة الشـركات حتى غدت 
الحوكمـة مـن المواضيـع البـارزة التـي ال غنـى ألي 
المنطلـق فقـد  شـركة مسـاهمة عنهـا، ومـن هـذا 
حرصـت شـركة يمـن موبايـل للهاتـف النقـال علـى 
االلتـزام بأفضـل ممارسـات الحوكمـة، وعملـت على 
إتخـاذ خطـوات جـادة نحـو تحقيـق هـذا الهـدف، 
2020م  العـام  فـي  اإلدارة  مجلـس  اعتمـد  حيـث 
الدليـل  المتميـزة(  والنجاحـات  التغييـر  )عـام 
الخـاص بحوكمـة الشـركة بمـا يتوافـق مـع قواعـد 
ومبـادئ حوكمـة الشـركات وعلى األسـس والمعايير 
المطلوبـة فـي هـذا الجانـب وبالشـكل الـذي يعمل 
علـى تعزيـز ثقة المسـاهمين وتطوير مسـتوى أداء 
الشـركة لما من شـأنه ترسـيخ هويتها التي اكتسـبتها 
وسـمعتها البـارزة فـي اليمـن. ولذلـك فـإن مجلـس 
التوجـه  بتحديـد  بـدًء  مسـؤوليته  تحمـل  اإلدارة 
الخطـة  اعتمـاد  خـال  مـن  للشـركة  االسـتراتيجي 
والخطـط   )2019-2023( لألعـوام  االسـتراتيجية 
التنفيذيـة المنبثقـة عنهـا وإثبـات رؤيتها ورسـالتها 
وتحديـث  االسـتثمار  اسـتراتيجية وخطـط  وتوثيـق 
السياسـات  واسـتكمال  التنظيمـي  البنـاء  وتطويـر 
اإلدارة  مجلـس  قـام  كمـا  المنظمـة،  واللوائـح 
الرقابـة  وكذلـك  الخطـط  تنفيـذ  مسـتوى  بمتابعـة 
علـى تنفيذهـا بموعدهـا المحـدد والمزمـن إلنجـاز 
أهدافهـا واعتمـاد العديـد مـن السياسـات واللوائـح 
يحافـظ  بمـا  الشـركة  المنظمـة ألعمـال  والقوانيـن 
علـى بقـاء الشـركة وتميزها وتصدرها كأفضل شـركة 

إتصـاالت يمنيـة للهاتـف النقـال.

والتـزم مجلـس اإلدارة بإتخـاذ القـرارات المدروسـة 
والعمـاء  المسـاهمين  مصالـح  حمايـة  لضمـان 
اآلخريـن  المصلحـة  وأصحـاب  والموظفيـن 
التعـاون  علـى  قائمـة  عمـل  بيئـة  علـى  للحفـاظ 
الفعـال واإليجابـي اسـتجابة للتحديـات والمخاطـر 

المسـتمرة  االسـتثنائية  والظـروف  المتسـارعة 
التطـورات. ومواكبـة 

وفـي هـذا التقريـر سـوف نلقـي الضـوء علـى أبـرز 
الخطـوات والجهـود التـي بذلهـا مجلـس اإلدارة في 
إنجـازات  بيـن  التـوازن  لتحقيـق  الحوكمـة  مجـال 
ومصالـح الشـركة واألطـراف المعنيـة علـى مختلف 

المسـتويات مـن خـال األتـي:

موبايـل  يمـن  شـركة  حوكمـة  دليـل  اعتمـاد   -1
النقـال. للهاتـف 

المخاطـر  وخطـة  التنفيذيـة  الخطـة  اعتمـاد   -2
للشـركة. االسـتراتيجية  الخطـة  مـن  المنبثقـة 

3- تشـكيل اللجـان الدائمـة المنبثقـة عـن مجلـس 
الترشـيحات  )لجنـة  مـن  تكونـت  والتـي  االدارة 
لجنـة  واالسـتثمار،  التخطيـط  لجنـة  والحوكمـة، 
مهامهـا  اللجـان  وباشـرت  والمخاطـر(.  التدقيـق 
واختصاصاتهـا وفـق دليـل الحوكمـة المعتمـد مـن 

لمجلـس.  ا

التابعـة  الدائمـة  اللجـان  عمـل  الئحـة  إعـداد   -4
لمجلـس المنبثقـة مـن الائحـة الداخليـة للمجلس.

5- إقـرار عـدد مـن اللوائـح والسياسـات المنظمـة 
بكفـاءة  األداء  مسـتوى  رفـع  يعـزز  بمـا  للعمـل 

وفاعليـة.

6- التزمـت الشـركة بسياسـة اإلفصـاح عـن البيانات 
الماليـة وغيرهـا باعتبارهـا إحـدى الطـرق الفعالـة 

لمراقبـة أداء الشـركة.

7- التزمـت الشـركة باإلفصـاح عـن أهـداف وبرامـج 
المسـؤولية االجتماعيـة التـي تتبناهـا الشـركة فـي 

التقاريـر الدوريـة الصـادرة عنهـا. 

فـي  واضحـة  سياسـة  باتبـاع  الشـركة  التزمـت   -8
كافـة  حيـث  مـن  للمسـاهمين  متكافئـة  معاملـة 
الحقـوق كمـا تتـم عمليـة انتقـال وتـداول األسـهم 

واضحـة. وإجـراءات  شـفافة  بصـورة 

المصلحـة  أصحـاب  حقـوق  الشـركة  تراعـي   -9
والعمـاء  والمورديـن  والموظفيـن  كالمسـاهمين 
فـي  يسـهم  بمـا  والحكومـة  والمجتمـع  والبنـوك 
الحفـاظ  علـى عاقـة جيـدة مـع أصحـاب المصالح 
والمبنيـة علـى الثقـة والصـدق واألمانة وبما يسـهم 
فـي زيادة قاعـدة المشـتركين في خدمات الشـركة.

التقييـم  مبـدأ  إرسـاء  علـى  المجلـس  اعتمـد   -10
الذاتـي ألداء المجلـس بمـا يحقـق مبـدأ المسـاءلة 

الحوكمـة. ممارسـات  وفقـا ألفضـل 

تطويـر  فـي  الشـركة  قناعـة  مـدى  علـى  وتأكيـداً 
ممارسـات الحوكمـة فقـد قامـت بالتعاقـد مـع أحد 
الجهـات المتخصصـة )المعهـد اليمنـي للمديريـن( 
والذي تم تأسيسـه بشـراكة اسـتراتيجية مع مؤسسة 
التمويـل الدوليـة IFC، ويعمـل وفـق منهجيتها كما 
يمتلـك أدوات التشـخيص المرخصـة للقيـام بعملية 
ومفاهيـم  بمبـادئ  الشـركة  التـزام  مـدى  تقييـم 
المجلـس،  الذاتـي ألداء  التقييـم  الحوكمـة وكذلـك 
وفقـا  التقييـم  عمليـة  بتنفيـذ  المعهـد  قـام  وقـد 
حيـث   IFC الدوليـة  التمويـل  مؤسسـة  لمنهجيـة 

ارتكـز التقييـم علـى المحـاور التاليـة:

• مدى اإللتزام بحوكمة الشركة .

• فعالية مجلس اإلدارة.

• بيئة الرقابة اإلدارية .

• اإلفصاح والشفافية.

• حقوق المساهمين وأصحاب المصالح .

وقـد خلـص التقييـم إلـى أن شـركة يمـن موبايـل 
تأتـي في مقدمة شـركات اإلتصاالت فـي الجمهورية 
وتشـخيص  الذاتـي  التقييـم  لمبـدأ  إرسـاًء  اليمنيـة 
ممارسـات الحوكمـة، والـذي يعـد المدخـل الرئيـس 

ومؤشـر للممارسـات الجيـدة للحوكمـة.

الحوكمة أنموذجًا.. 
     عام التغيير والنجاحات المتميزة

إسـتكملت شـركة يمن موبايل بأواخر تموز/
يوليـو العـام الماضـي 2020م، أتمّتـة جميع 
بعمليـات  الخاصـة  واألنظمـة  الخدمـات 
بالخدمـات  اإلشـتراك  وإلغـاء  اإلشـتراك 
وذلـك  لُعماءهـا،  الشـركة  ُتقّدمهـا  التـي 
ضمـن الُخّطـة العامـة للشـركة، والتـي ترمي 
-فـي أحـد بنودهـا- إلـى تحديـث وتطويـر 
برامـج الشـركة التشـغيلية، وتحسـين جـودة 
الخدمـات، وتنويـع العـروض، لُتلبـّي رغبات 

الجمهـور.

الخاصـة  والتطويريـة  التحديثيـة  األعمـال 
بأتمّتـة جميـع الخدمـات، والتي إسـتكّملتها 
الشـركة -مؤخـراً- سـهلت عمليـات اإلشـتراك 
وإلغـاء اإلشـتراك في الخدمات آليـاً من قبل 
المشـترك، دون الحاجـة إلـى تكُبـد مشـّقة 

مراجعـة الفـروع.

وفعلـت الشـركة، رسـائلها التنبيهيـة الخاصة 
بأرصـدة الباقـات المتنوعـة قبـل إنتهاءهـا، 
ليكـون كافـة المشـتركين علـى إطـاع كامل 
للتجديـد  وحاجتهـم  إسـتهاكهم،  بحجـم 
ودون  بـأول  أواًل  للخدمـات  التسـديد  أو 
اإلتصـال بمركـز خدمـة العمـاء، كمـا نوعت 
العـروض لتلبيـة تطُلعات المشـتركين، سـواء 
المشـتركين فـي باقـات الدفـع المسـبق أو 

الفوتـرة.

عامـر  األخ  بـه  أدلـى  تنويـر صحفـي  وفـي 
للشـركة-  التنفيـذي  -المديـر  هـزاع  محمـد 
بالتحسـن  الكبيـرة  سـعادته  عـن  عبـر 
-خـال  الشـركة  أداء  لمؤشـرات  الملحـوظ 
العـام الماضـي 2020م- والذي يظهر بشـكل 
جلـّي في مختلف األصعـدة الفنية، اإلدارية، 
باإليجـاب  ينعكـس  الـذي  األمـر  والماليـة، 
علـى مسـتوى أداء الشـركة، وتحسـين جودة 
خدماتهـا، وبمـا ُيعـّزز مكانـة الشـركة لـدى 

المجتمـع. فئـات  ُمختّلـف 

وأكـد عامـر هـزاع -في سـياق تصريحـه- أن 

الشـركة، عملـت على تطويـر خدماتهـا، عبر 
إسـتكمال أتمّتـة كافـة الخدمـات واألنظمـة 
فـي  وااللغـاء  االشـتراك  عمليـات  لتسـهيل 
الخدمـات آلياً مـن قبل المشـترك، فضًا عن 
تفعيـل الرسـائل التنبيهيـة الخاصـة بأرصـدة 
إنتهاءهـا،  قبـل  المتنوعـة  الباقـات  جميـع 
ليكـون كافـة المشـتركين علـى إطـاع كامل 
للتجديـد  وحاجتهـم  إسـتهاكهم  بحجـم 
ودون  بـأول،  أواًل  للخدمـات  التسـديد  أو 
الرجـوع لمراكـز الخدمـة أو االتصـال بمركـز 

خدمـة الُعمـاء.

وأضـاف: إن الشـركة مسـتمرة فـي عمليـات 
التحديـث والتطويـر لألنظمـة وفقـاً للخطـة 
مجلـس  قبـل  مـن  المعتمـدة  االسـتراتيجية 
الحاجـة  تقتضيـة  مـا  وبحسـب  االدارة 
هـو  مـا  كل  لُمواكبـة  الشـركة،  ومصلحـة 
والفنـي،  التقنـي  الجانـب  فـي  جديـد 
ُموضحـاً: وحرصـاً منـا على ضـرورة اإلهتمام 

لقـد  النجـاح،  مصـدر  كونهـم  بالمشـتركين 
عملنـا على تنويـع العروض لتلبيـة تطلعات 
باقـات  فـي  المشـتركين  سـواء  المشـركين، 

الدفـع المسـبق أو الفوتـرة.

فـي  مسـتمر  العمـل  أن  إلـى  وأشـار 
مـن  بالعديـد  الشـبكة  جـودة  تحسـين 
المـدن والُمديريـات والُقـرى فـي ُمختلـف 
محافظـات الجمهوريـة، وذلـك علـى الرغـم 
مـن كافـة العراقيل والصعوبـات التي تواجه 
جـّراء  ُعمومـاً،  اإلتصـاالت  وقطـاع  الشـركة 
إسـتمرار العـدوان علـى بلدنـا، وإسـتهداف 
مناطـق حيويـة  فـي عـدة  الشـركة  مواقـع 
باإلضافـة  كبيـرة،  سـكانية  كثافـات  وذات 
قطـاع  علـى  المفـروض  الجائـر  للحصـار 
اإلتصـاالت، مـا خلـق ُصعوبـات فـي سـرعة 
مـن  وضاعـف  الشـبكة،  أداء  تحسـين 
ُمعانـاة ابنـاء الُمجتمـع فـي تلـك المناطـق 

لمسـتهدفة.  ا

الشركة عملت على تطوير خدماتها عبر 
إستكمال أتمّتة كافة الخدمات واألنظمة

م. عامر محمد هزاع - المدير التنفيذي :
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أحرزت الشركة الوطنية للهاتف النقال 'يمن موبايل' -خالل العام الماضي 2020 م- 
تقدمًا كبيرًا بمختلف مؤشرات األداء المالية والفنية والتجارية، لتثبت جدارتها كشركة 
د هرم قطاع اإلتصاالت في الوطن، وذلك على الرغم من ظروف  رائدة، ولُتواصل تسيُّ
الحصار والعدوان والحرب اإلقتصادية الشرسة التي تشنها عشرات الُدول على اليمن 

أرضًا وإنسانًا منذ ما يزيد على الستة أعوام..

أثبتت جدارتها وواصلت نجاحاتها برغم ظروف العدوان والحصار: 

يمن موبايل ..
تحرز تقدمًا كبيراً بمختلف مؤشرات 

األداء اإلدارية والمالية والفنية والتجارية

إعتمـدت الشـركة الوطنّيٙـة للهاتـف النقـال 
'يمـن موبايـل' خطتهـا اإلسـتراتيجية للفتـرة 
مـن 2019 - 2023م، والتـي شـملت ُرؤيتهـا 
تتبناهـا  التـي  القيـم  ومجموعـة  ورسـالتها، 
الشـركة، ُبغيـة تحقيـق ُرؤيتهـا اإلسـتراتيجية 
خدمـات  بتقديـم  الريـادة  فـي  الُمتمثلـة 
اإلتصـاالت  سـوق  فـي  النقـال  الهاتـف 

اليمنيـة. 

ولتحقيـق تلـك الُرؤيـة، وضعـت شـركة يمن 
ْد واحدة من أربع شـركات  ُموبايـل -التـي ُتّعٙ
هاتـف نقـال تقـدم خدماتها لُمشـتركيها في 
اليمـن- مجموعة من األهداف اإلسـتراتيجية 
إسـتناداً  صياغتهـا  تمـت  التـي  والرئيسـية 
الـذي  الراهـن  للوضـع  عميـق  تحليـل  إلـى 
يشـمل وضـع اليمـن عموماً في ظـل الحرب 
والحصـار، وأيضـاً بيئـة العمـل التـي تعمـل 
فيهـا الشـركة، وُجملـة الُفـرص والتهديـدات 
التـي ينبغـي التعاطـي معهـا، والتـي تأخـذ 
بعيـن اإلعتبار، األداء المتوازن للشـركة، وبما 
يشـمل التحديـث والتطوير وتحسـين جودة 
المتعلـق  األداء  إلـى  باإلضافـة  الخدمـات، 
لإليـرادات  زيـادة  مـن  المالـي  بالجانـب 

وزيـادة للحصـة السـوقية.

هـذا مـا جـاء فـي تصريحـات صحفيـة أدلى 
المضواحـي  أحمـد  محمـد  الدكتـور  بهـا 
الجـودة-  ونظـم  التخطيـط  قسـم  -رئيـس 
الشـركة تقـوم  لوسـائل اإلعـام، مؤكـداً: أن 
والمعلومـات  البيانـات  بتحديـث  سـنوياً 
التـي يتطلبهـا تحليـل بيئات العمـل الراهنة، 
وذلـك بغيـة جعـل األهـداف والخطـط أكثر 

وديناميكيـة. وموضوعيـة  واقعيـة 

إلــى  وإســتناداً  د.المضواحـي:  وأضـاف 
تصميـم  يتـم  التحليـل،  ذلـك  ُمخرجـات 
خطـة تنفيذيـة سـنوية لهـا نفـس األهداف 

مـن  وبمجموعـة  والرئيسـية  اإلسـتراتيجية 
التـي  التشـغيلية  واألنشـطة  المشـاريع 
تتعلـق بجميـع أنشـطة الشـركة ووحداتهـا 
التـي تشـترك فـي صياغـة وبنـاء  اإلداريـة 
لتقـوم  السـنوية،  التنفيذيـة  الخطـط  تلـك 
الواقـع، الفتـاً  بتنفيذهـا علـى أرض  الحقـًا 
إلـى تقييـم مسـتويات اإلنجاز في مشـاريع 
التشـغيلية  وأنشـطتها  التنفيذيـة  الخطـة 
وتعزيـز  متابعـة  بغـرض  دوري،  بشـكل 
األداء، وضمـان التنفيذ فـي األمدية الزمنية 

سـلفاً. المخططـة 

التنفيذيـة لشـركة  الخطـة  وأوضـح: تتكـون 
يمـن موبايـل للعام 2021م، مـن 11 برنامجا 
و30 مشـروعاً رئيسـياً تغطـي كافـة مجاالت 
العمـل فـي الشـركة )فنيـة، ماليـة، إداريـة، 
تجاريـة(، باإلضافـة إلى إشـتمال الخطة على 
جزء خاص بالنشـاط التشـغيلي، وبما يشمل 
كافـة الوحـدات التنظيميـة في الشـركة بعد 
جزئيـة  تشـغيلية  أهدافـاً  منهـا  كل  وضـع 
خاصـة به، ولكنها -في الوقت ذاته- مشـتقة 
مـن األهداف الرئيسـية للشـركة، ويتـم وفقاً 

للخطـة التنفيذيـة تخصيـص المـوارد الازمة 
للتنفيـذ، ومنهـا المـوارد الماليـة التـي يتـم 
تقديرهـا فـي موازنـة الشـركة 2021م، مـن 

خـال الموازنـة الراسـمالية. 

التنفيذّيٙـة  ـة  الُخّطٙ تطبيـق  أن  إلـى  وأشـار 
ـة  للعـام  2021م، يتزامـن مـع تطبيـق ُخّطٙ
المخاطـر  تلـك  سـواء  بالمخاطـر،  خاصـة 
الُمرتبطـة  تلـك  أو  بالمشـاريع،  الُمرتبطـة 
بالنشـاط التشـغيلي للشـركة، حيـث يجـري 

ُمسـتمر. بشـكل  ـة-  الُخّطٙ -أي  تحديثهـا 

وقـال: تبـرز أهميـة التخطيط اإلسـتراتيجي، 
إنطاقـًا مـن كـون التميـز هـو أهـم عوامـل 
األعمـال  قطاعـات  فـي  واإلسـتمرار  البقـاء 
عمـــوماً وفـي القطـــاعات ذات الطبيعـــة 
التنافسـية خصوصـاً، حيـث ينجو مـن يتطور 
ويتحسـن، ويخسـر مـن ال يسـتطيع التكيف 
مـع متغيـرات بيئـة العمـل ويكتفـي فقـط 
فـي  تأثيـرات  أي  لمعالجـة  الفعـل  بـردات 

سـوق العمـل.

وإختتـم د.المضواحـي تصريحـه بالتأكيـد 
الهاتـف  علـى أن قطـاع تقديـم خدمـات 
النقـال، يعتبـر أحد القطاعـات التي تعتمد 
بشـكل رئيس على التكنولوجيا التي تشـهد 
تغيـرات سـريعة جـداً بفضـل اإلبتـكارات 
لمواكبـــة  تتحقـــق  التـي  واإلختـــراعات 
المتزايـدة، ومتطلبـات  البشـر  إحتياجـات 
قطاعـات المال واألعمـال والخدمات، وهو 
مـا يفرض على شـركات الهاتـف النقال بناء 
خطـط إسـتراتيجية طويلة المـدى، وخطط 
تلـك  لهـا مواكبـة  المـدى تضمـن  قصيـرة 
لنقـاط  مسـتوعبة  المتسـارعة،  التغيـرات 
القـوة والضعـف لديهـا، ومحـددة للفـرص 
التـي ينبغـي عليهـا إنتهازهـا، والتحديـات 

التـي ينبغـي مواجهتهـا.

د. محمد المضواحي  
رئيس قسم التخطيط 

ونظم الجودة

ُبغية تحقيق رؤيتها والحفاظ على ريادتها في سوق االتصاالت..

'يمن موبايل' تواصل تنفيذ خطتها 
اإلستراتيجية للفترة من 2019 - 2023 م
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نجحـت فـي أتمتـة طـرق تفعيـل الخدمـات وإلغاءهـا آليـاً، وإسـتمرت 
فـي إنتـاج خدمـات وعروض تسـويقية جديـدة ُتلبي رغبـات وتطلعات 

الُمشتركين.

فـي األثنـاء، إفتتحـت الشـركة -خـال العـام 2020م- المزيد مـن مراكز 
الخدمـة ومعـارض البيـع في ُمختلف المـدن والمناطـق اليمنية، وأولت 
ـات  محّطٙ وأضافـت  خـاص،  إهتمـام  الشـبكة  جـودة  تحسـين  قضيـة 
ومواقـع جديـدة لتغطيـة المزيـد مـن المناطـق، كمـا كّثٙفـت أعمـال 
الصيانـة إلعـادة تأهيـل المواقع التي إسـتهدفها الُعـدوان لضمان جودة 

الشـركة. خدمات 

تأهيل وتدريب
بمـوازة ذلـك، لـم تغفـل الشـركة كادرهـا البشـري، بـل وعلـى العكـس، 
كان الـكادر حاضـراً بقـوة فـي مختلـف المراحل، نظـراً لـإلدارك العميق 
لقيـادة الشـركة التـي تؤمـن بـأن العنصـر البشـري هـو عنصـر النجـاح 
األول، وبأنـه القيمـة المضافـة التـي تسـتحق المزيـد مـن اإلهتمـام، 
حيـث جـرى العمـل علـى تأهيـل وتدريـب الـكادر البشـري فـي سـائر 
المجـاالت والتخصصـات المطلوبـة، وذلـك مـن خـال إنعقـاد عشـرات 
الـدورات التدريبّيٙـة وورش العمـل المتنوعـة، وتدعيـم بعـض اإلدارت 

واألعمـال ورفدهـا بعناصـر ودمـاء جديـدة، مؤهلـة، ومدربـة.

نتائج إيجابية
وكنتيجـة طبيعيـة للُجهود الجبـارّٙة التي بذلها جميـع العاملين بُمختلف 

القطاعـات الفنّيٙـة واإلدارّيٙـة والماليِّـة والتجارّيٙة في 'يمـن موبايل' فقد 
نـت الشـركة مـن الحفـاظ على مكانتهـا، وتحقيق نتائـج إيجابية، ما  تمّكٙ
يظهـر جلّيٙـاً فـي زيـادة الحصـة السـوقية للمشـتركين الذين بلغـوا حتى 

نهايـة كانـون الثاني/ديسـمبر 2020م، قرابة 9 مليون مشـترك.

وبلغـت إيـرادات الشـركة خـال العـام 2020م أكثـر مـن 163.8 مليـار 
ريـال، وبمعـدل نمـو %18 عـن العـام السـابق، كمـا بلغ صافـي االرباح 
بعـد خصـم الـزكاة وضريبـة الدخـل إلـى أكثـر مـن 27.5 مليـار ريـال، 
توقعـات  تحقيـق  ضـرورة  علـى  الشـركة  إدارة  مجلـس  مـن  وحرصـاً 
المسـاهمين فقـد أوصـى بتوزيـع أرباح على المسـاهمين بنسـبة 35% 
مـن قيمة األسـهم األسـمية، وهـي أعلى نسـبة أرباح موزعة فـي اليمن.

وسـتواصل 'يمـن موبايـل' مسـيرة العمـل والبنـاء علـى مـا تـم تحقيقـه 
مـن إنجـازات العـام الماضي ورحلـة التحول الرقمي في جميـع أعمالها، 
مـن خـال نيتها أتمتة جميـع الخدمات، وإقتناص فـرص النمو الجديدة 
التـي يوفرهـا المجال الرقمـي، والتركيز على تعزيز األداء عبر اإلسـتمرار 
فـي التحـول الرقمـي الداخلـي، واإلسـتفادة مـن كل الُفـرص الُمتاحـة 

لإلسـتثمار، لخلـق القيمـة الُمضافة على مسـتوى الشـركة. 

جديـراً بالذكـر، أن السـوق اليمنية توفـر العديد من الفـرص والتحديات 
فـي آن واحـد، لكن الشـركة تنظـر إلى ما وراء العقبـات، وتعمل جاهدة 
علـى حمايـة المصالـح طويلـة األمـد للُمسـاهمين، وذلـك مـن خـال 
تبنـي محفظـة أعمـال قويـة ومرنـة، تمّكن الشـركة من مواصلـة البحث 

عن فـرص النمـو الجديدة.

وشـهدت 'يمن موبايـل' خال العام ذاته، نمواً ملحوظـاً، وزيادة مطردة 
فـي حجـم أعمـال الشـركة وأنشـطتها اإلسـتثمارّيٙة التي إنعكسـت على 
سـائر أعمالهـا باإليجـاب، وذلـك نتيجـة جملـة مـن األسـباب التـي منها 
إسـتراتيجّيٙة الشـركة القائمـة علـى ُأسـس واضحـة، إلـى جانـب اإللتـزام 
الدائـم بتقديـم خدمـات إتصـاالت متميـزة، فضـًا علـى تطبيـق أعلـى 
معاييـر الحوكمـة علـى كافـة عمليـات الشـركة، باإلضافـة إلـى اإللتـزام 
نهـا -أي الشـركة- مـن ُمواصلـة النجاح،  التـام بمبـادئ الشـفافية، مـا مّكٙ
وتحقيـق أفضـل المصالـح للمسـاهمين والعمـاء والموظفيـن فـي آٍن 

واحد.

تحديات
جـاء ذلـك، فـي الوقـت الـذي تسـتمر فيـه التحدّيٙـات الكبيـرة التـي 
فـي  سـّيٙما  ال  الماضيـة،  السـنوات  المحلـي طـوال  اإلقتصـاد  ُيواجههـا 
ـْد هـو األصعـب، نتيجـة لعـدة عوامـل رئيسـية  العـام 2020م، الـذي ُيّعٙ
أهمهـا إسـتمرار فـرض الحصـار الجائـر علـى البلـد، ومـا يترتـب عليـه 
مـن صعوبـات فـي إدخـال التجهيـزات الفنيـة، وإرتفـاع تكاليـف النقل 
الناجمـة عـن إنعـدام المشـتقات النفطيـة، مـا  والنفقـات التشـغيلية 
المختلفـة  الكهربائيـة  الطاقـة  مصـادر  توفيـر  أعبـاء  الشـركة  حمـل 
لضمـان إسـتمرار تقديـم الخدمـة، عـاوة علـى تواصـل دول العـدوان 
فـي إسـتهداف مواقـع ومحطـات الشـركة، وتدهور سـعر صـرف العملة 

وإرتفـاع تكاليـف رسـوم التحويـات، وأخيـراً جائحـة ڤايـروس كورونـا 
)كوڤيـد 19( وغيرهـا مـن األسـباب التـي يصعـب حصرهـا هنـا.

وعلـى الرغـم مـن تلك التحديـات التي واجهـت البيئـة اإلقتصادية للبلد 
ككل، إاّلٙ أن الشـركة إسـتطاعت تجـاوز غالبيتهـا، وتمكنـت مـن تحقيـق 
نتائـج إيجابيـة منهـا إسـتمرارية كافـة األنشـطة واألعمـال فـي مختلـف 
الطاقـات  ضمـن  المتطلبـات  وتلبيـة  األزمـة،  وإدارة  الشـركة،  مرافـق 
واإلمكانـات المتاحـة بمهنيـة وكفـاءة، وكـذا اإلرتقـاء بُمسـتوى خدمات 
الشـركة، وبمـا يواكب التطورات التي يشـهدها قطاع اإلتصـاالت، ويلبي 
مفهـوم الجاهزيـة عبـر تقديـم الخدمـة التـي يحتاجهـا العميـل في ظل 

األزمة. ظـروف 

إنجــازات
ومـع حلـول اللحظـات األولـى للعـام الميـادي 2020م، ركـزت 'يمـن 
موبايـل' علـى متابعـة تنفيذ األهـداف الرئيسـية الموضوعة فـي خطتها 
اإلسـتراتيجّيٙة، وعملت بشكل مسـتمر على اإلستجابة لمتطلبات السوق، 
ومواكبـة المسـتجدات والتطـورات التقنية في مجال اإلتصـاالت، وتلبية 
إحتياجـات عماؤهـا، واضعـة نصـب أعينهـا أن ذلـك هو الطريـق الذي 
ـل عالم ُمتغير  مـن خاله ترسـخ الشـركة مكانتها وهويتهـا، خاصة في ظِّ

يتعاظـم فيـه دور اإلتصاالت وإسـتخداماتها.

وتبعـاً لذلـك، فقد تبنت الشـركة برنامجـاً طموحاً يهدف ليـس فقط إلى 
الُمحافظـة علـى المكانـة المرموقـة التـي تتمتـع بهـا، بـل وإلـى تطوير 
الخدمـات المقدمـة للُعمـاء، ودراسـة ُمتطلباتهـم وإحتياجاتهـم، حيث 

صيانة وإعادة تٔاهيل المواقع 
التي إستهدفها العدوان 

لضمان جودة خدمات الشركة.

تٔاهيل وتدريب الكادر 
البشري في سائر المجاالت 

والتخصصات المطلوبة.

إفتتاح مراكز خدمة ومعارض 
بيع في مختلف المدن اليمنية، 

وإيالء قضية تحسين جودة 
الشبكة إهتمام خاص

إضافة محطات ومواقع جديدة 
لتغطية المزيد من المناطق
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المديـر  مسـاعد  لسـان  علـى  جـاء  مـا  هـذا 
وليـد  واإلداريـة  الماليـة  للشـئون  التنفيـذي 
النجاحـات  أن  قائـًا:  أكـد  الـذي  القباطـي.. 
والنتائـج اإليجابيـة التـي تحققت خـال العام 
2020م، جـاءت بفضـل اللـه سـبحانه وتعالـى 
أواًل، ثـم بجهـود جبـارة ومخلصة مـن الكوادر 
الشـركة  قطاعـات  مختلـف  فـي  البشـرية 
الماليـة واإلداريـة والتجاريـة والفنية وفي كل 
المسـتويات، عـاوة علـى الدعـم والمسـاندة 

المسـتمرين مـن قيـادة الشـركة.

كمـا تأتـي تلـك النجاحـات رغـم المعوقـات 
والتحديـات والصعوبـات التـي فرضتهـا البيئة 
ومقومـات  لعوامـل  والمثبطـة  الخارجيـة 
والتوسـع  والنمـو  والتطويـر  النجـاح 
واإلسـتمرارية كالحصـار المفروض علـى الباد 
اإلتصـاالت  تجهيـزات  دخـول  وعلـى  عمومـاً 
السـوق اليمنية بشـكل خاص، وشـحة السيولة 
تـزداد  والتـي  السـوق  فـي  المتاحـة  النقديـة 
حدتهـا بشـكل متسـارع وصلـت ذروتها خال 
اإلقتصاديـة  للظـروف  وكـذا  2020م،  العـام 
المعقـدة التـي يعيشـها المواطـن وإنخفـاض 
-بـل وإنعـدام الدخـل- فـي كثير مـن األحوال 
علـى غالبيـة أبنـاء البلـد، باإلضافـة إلـى فرض 
الجهـات الحكومية والخاصة سـداد اإللتزامات 
التـي لصالحهـا بشـكل نقـدي.. ورغـم كل تلك 
إسـتطاعت  اللـه،  وبعـون  وأكثـر،  التحديـات 
اإلداريـة  مسـتوياتها  مختلـف  فـي  شـركتنا 
علـى  العمـل  والمتميـز  الكفـؤ  وبكادرهـا 
الحـد منهـا والعمـل علـى إيجـاد المعالجـات 
والبدائـل والحلـول للعمـل علـى تجاوزهـا أو 

المسـتطاع. قـدر  آثارهـا  تجنـب 

تنظيميًا واداريًا
واإلداري  التنظيمـي  بالجانـب  يتعلـق  وفيمـا 
الشـركة  فـي  العمـل  بدأنـا  القباطـي:  قـال 
فـي العـام 2020م، بموجـب خطـة تنفيذيـة 
ترافقهـا خطـة للمخاطـر تصبـان فـي تحقيـق 
أهـداف الخطة االسـتراتيجية للشـركة وترجمة 
إلـى  يـؤدي  بمـا  وقيمهـا  ورسـالتها  رؤيتهـا 
إشـباع رغبات عمائها ومشـتركيها في السـوق 
إرضـاء  وإلـى  النقـال،  للهاتـف  اليمنـي 

. مسـاهميها

كمـا تـم خـال العـام تحقيق تقـدم في 
فـي  تمثـل  للشـركة  التنظيمـي  البنـاء 
متقدمـة  إنجـاز  نسـبة  إلـى  الوصـول 

والسياسـات  واللوائـح  األدلـة  مـن  عـدد  فـي 
كدليـل  الشـركة  لعمـل  المنظمـة  واآلليـات 
الماليـة  البشـرية ودليـل السياسـات  المـوارد 
والئحـة الصاحيـات الماليـة ودليـل بطاقـات 
والترتيـب  التجهيـز  وكـذا  الوظيفـي  الوصـف 
بشـكل  التنظيمـي  البنـاء  لتطويـر  والتهيئـة 
العـام  مـن  االخيـرة  الفتـرة  وخـال  كامـل، 
2020م تـم البدء في أعمـال الترقية والتطوير 
واإلداريـة  الماليـة  أوراكل  وحلـول  النظمـة 
مـن  عالميـاً  األحـدث  االصـدار  إلـى  وذلـك 
آوراكل، ومـن المتوقـع إنجـاز هـذا المشـروع 

2021م. العـام  فـي 

وتدريـب  تأهيـل  علـى  الشـركة  وعملـت 
كادرهـا البشـري مـن خـال عـدد مـن البرامج 
التدريبيـة النوعيـة وورش العمـل عبـر جهـات 
متخصصـة داخليـة وكـذا خارجيـة )عـن بعـد( 
بمـا يسـاعدهم على تنميـة مهاراتهـم ومتابعة 
كل جديـد وإنجـاز مهامهـم بكفـاءة أكبر، وتم 
خـال العـام 2020م إنجـاز عمليـة التوظيـف 
مفاضلـة  إجـراءات  وفـق  مهنـدس   17 لعـدد 
ومقـــابات  تحـــريرية  واختبـــارات  شـفافة 
شـخصية، وذلـك لتغطية العجز الـذي ظهر في 
بعـض األنشـطة الفنيـة نتيجـة زيـادة وتوسـع 
عـدد  زيـادة  إلـى  باإلضافـة  الشـركة،  أنشـطة 
إحتياجـات  لتلبيـة  الازمـة  البشـرية  المـوارد 
المشـتركين وعمـاء الشـركة بعـدد 50 فرد في 
خدمـة العمـاء للـرد علـى المشـتركين وحـل 
مشـاكلهم والـرد على إستفسـاراتهم، وكذا عدد 
56 فـرد في مكاتـب تقديم الخدمـة في مراكز 
البيـع التابعـة للشـركة.. وقـد تـم توفيـر تلـك 
األعـداد عبـر عقود مع مـزودي خدمة محليين 
تـم إختيارهم وفـق إلجراءات ومعايير شـفافة 

ومواصفـات تحقـق الجـودة المناسـبة.

ماليـــًا
علـى الصعيـد المالـي أوضـح مسـاعد المديـر 
المتوقعـة  الماليـة  المؤشـرات  أن  التنفيـذي 
للشـركة ظهـرت بشـكل ممتـاز ويتجلـى ذلـك 

مـن خـال:

- زيـادة إيراداتهـا فـي العـام 2020م، بنسـبة 
إيقـاف  رغـم  2019م،  بالعـام  مقارنـة   18%
االسـتثمارات فـي أدوات الديـن العـام والـذي 
إنجـازات  إلـى  يضـاف  كبيـر  إنجـاز  يعتبـر 
فـي  اإلسـتثمارات  إيقـاف  نتيجـة  الشـركة 

الربويـة. الجوانـب 

- ارتفـاع صافـي أربـاح التشـغيل مـن أنشـطة 
العـام 2020م،  نهايـة  فـي  الرئيسـية  الشـركة 

بنسـبة %9 عـن العـام الماضـي 2019م.

- تحقيـق صافـي الربـح بعـد الـزكاة والضريبة 
المحقـق  يقـارب  2020م،  العـام  نهايـة  فـي 
مـن  بالرغـم  2019م،  الماضـي  العـام  خـال 
الزيـادات الكبيرة فـي فروقات أسـعار العملة 
وتكاليـف التحويل والزيـادات في المصاريف 
المرتبطـة بسـعات الداتـا وايجـارات القنـوات 
لصالح مزود خدمات التراسـل واالنترنت، وكذ 
التـرددات  ورسـوم  مصاريـف  فـي  الزيـادات 

لصالـح المنظـم لخدمـات اإلتصـاالت.

- إرتفـاع نسـبة إعتماد الشـركة علـى إيراداتها 
مـن   96%( 2020م،  العـام  خـال  الرئيسـية 
األنشـطة الرئيسـية للشـركة و%4 مـن عوائـد 

تلـك  كانـت  فـي حيـن  المسـتثمرة(  األمـوال 
مـن   92%( 2019م  العـام  فـي  المؤشـرات 
األنشـطة الرئيسـية للشـركة و%8 مـن عوائـد 
األمـوال المسـتثمرة( وهـذه مؤشـرات ممتازة 
باعتمـاد الشـركة علـى االيـرادات المتولدة من 

الرئيسـي. نشـاطها 

وقـال القباطـي: تمكنـت الشـركة خـال العام 
الغيـر  تجـاه  بإلتزاماتهـا  الوفـاء  مـن  2020م، 
إلـى حـد كبيـر رغـم التحديـات الناتجـة عـن 
أزمـة السـيولة النقديـة والتـي نتج عنها شـحة 
والمتوفـرة مـن  المعروضـة  المحليـة  العملـة 
الريـال اليمنـي، كـون الشـركة تقـدم خدماتهـا 
فـي جميـع اجزء البـاد والتي ال تخضـع أجزاء 
منهـا لسـلطات حكومـة اإلنقـاذ، فـي حين أن 
الشـركة تدفـع إلتزاماتها في صنعـاء، ونأمل أن 
يتـم مراعـاة ذلـك، وعلـى وجه الخصـوص من 
قبـل الجهـات التاليـة )الضرائـب - هيئة الزكاة 
– الصناديـق التـي تتحصـل الرسـوم المضافـة 
المحليـة  االدارة  وزارة   - الخدمـات  علـى 
باعتبارهـا  لاتصـاالت  العامـة  المؤسسـة   -
التراسـلية وسـعات  القنـوات  مـزود خدمـات 
الداتـا وخدمـات الصيانـة - وزارة االتصـاالت( 
كـون الشـركة تواجـه صعوبات كبيـرة ونفقات 
كبيرة جـداً وبالمليارات فـي عمليات التحويل 
الشـركة  حققتهـا  التـي  وااليـرادات  لألمـوال 
التـي ال تخضـع  المناطـق والمحافظـات  فـي 

لسـيطرة حكومـة اإلنقـاذ.

وتوفيـر  بفاعليـة،  والسـيولة  النقديـة  إدارة   -
جـزء مـن إحتيـاج الشـركة مـن النقـد األجنبي 
األنشـطة  فـي  العمليـات  لتسـيير  الـازم 

والتشـغيلية. االسـتثمارية 

وفيمـا يتعلـق بالجوانـب المرتبطـة بساسـل 
اإلمـداد عبـر المشـتريات والمخـازن أوضـح 
وليـد القباطـي أنـه فـي بدايـة العـام وبعـد 
إقـرار الخطـة التنفيذيـة للشـركة، تـم البـدء 
فـي إعـداد خطـة المشـتريات للعـام 2020م 
وإقرارهـا مـن الجهـات المختصة في الشـركة، 
وباشـرت إدارة المشـتريات والمخـازن ولجنة 
المشـتريات واللجـان الفنيـة المختصة العمل 
الـدؤوب إلبتـكار الحلـول ولتوفيـر إحتياجات 
التجهيـزات  مـن  فقـط  الممكنـة  الشـركة 
الازمـة  والتشـغيل  البيـع  ومسـتلزمات 
لتسـيير أنشـطة الشـركة وتطويرهـا للحفـاظ 
لعمائهـا  المقـدم  الخدمـة  مسـتوى  علـى 

- إستطاعت 
الشركة في مختلف 

مستوياتها اإلدارية 
وبكادرها الكفؤ الحد 
من التحديات وإيجاد 
المعالجات والبدائل 

للعمل على تجاوزها.

- تم تحقيق تقدم 
في البناء التنظيمي 

للشركة تمثل في 
الوصول إلى نسبة 
إنجاز متقدمة في 

عدد من األدلة 
واللوائح والسياسات 

واآلليات المنظمة 
للعمل.

بذل العاملين في الشركة وبمختلف المستويات، جهود 
كبيرة ومضنية، تمثلت في العمل بكل جد ودون كلل أو 

ملل لتنفيذ وترجمة الخطة اإلستراتيجية والخطة التنفيذية 
للعام 2020 م، وبدعم ومساندة من قيادة الشركة.. ونتاج 

لتلك الجهود، واصلت كافة المؤشرات المالية واإلدارية 
والفنية والتجارية قفزاتها التصاُعدية، وكانت نتائج نشاط 

الشركة خالل العام 2020م، إيجابية ومشرفة وتعكس 
مستوى األداء المالي واإلداري والتجاري والفني الممتاز.

مسـاعد المدير التنفيـذي للشئون 
المالية واإلدارية وليد القباطي: 

كافـة مؤشـرات 
األداء واصـــلت 

التصاعدية  قفزاتها 
بنجــاح
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ومشـتركيها، فـي حيـن لـم يتـم توفيـر الكثير 
منهـا نتيجـة الحصـار الجائـر المفـروض علـى 
الباد بشـكل عـام وعلى تجهيـزات اإلتصاالت 

بشـكل خـاص.

كمـا تـم خال العـام البـدء في إعـداد قوائم 
يتكـرر  التـي  األصـول  مـن  لعـدد  تأهيـل 
عمليـة  لتسـهيل  بإسـتمرار  عليهـا  الطلـب 
الحصول علـى اإلحتياجات بالجـودة والوقت 
العـام  هـذا  خـال  تـم  كمـا  المناسـبين.. 
عبـر  البيـع  لعمليـة  والتهيئـة  الفـرز  إنجـاز 
والراكـد  العاطـل  للمخـزون  العلنـي  المـزاد 
غيـر القابـل لإلسـتخدام، وتـم تنفيـذ الجـرد 
السـنوي وعدد مـن عمليات الجـرد المفاجئ 
لعمليـات  كتعزيـز  2020م،  العـام  خـال 
الرقابـة التـي تقـوم بهـا الشـركة حفاظـاً على 

المختلفـة. أصولهـا 

الخدمات والدعم
المرتبطـة  الجوانـب  أن  القباطـي  وأكـد 
بالخدمات والدعم اللوجستي للشبكة واإلدارة 
تـم فيهـا العمل على توفير وإسـتئجار المواقع 
الجديـدة المطلوبـة من الجانـب الفني لتنفيذ 
أعمـال التوسـعات والتطوير في الشـبكة، وتم 
اإلنجـاز بنسـبة %100 من الطلبـات المقدمة، 
التأميـن  عمليـات  إنجـاز  العـام  خـال  وتـم 
الصحـي لحـراس مواقـع المحطـات المنتشـرة 
فـي جميـع محافظـات الباد للمواقـع التي تم 
تأمينهـا عبـر خدمات الحراسـة، كما تـم إنجاز 
نسـبة كبيـرة مـن عمليـات التأميـن التقاعدي 
معاييـر  عليهـم  إنطبقـت  الذيـن  للحـراس 
للتأمينـات  العامـة  المؤسسـة  لـدى  التقاعـد 

اإلجتماعيـة.

مـن جانب آخر عملـت إدارة الخدمات بدعم 
العـام  خـال  العليـا  اإلدارة  مـن  ومسـاندة 

تنظيميـة  آليـة  إعـداد  انجـاز  علـى  2020م، 
إلدارة وسـائل النقـل المسـتأجرة والمملوكـة 
المؤسسـي،  للعمـل  نوعيـة  إضافـة  لتشـكل 
وتـم خـال العام تلبيـة طلبات توفير وسـائل 
النقـل الازمـة لنقـل المهندسـين والوظائـف 
والمحافظـات  الشـبكة  مواقـع  إلـى  األخـرى 
إلنجـاز المهـام التـي تـم تكليفهـم بهـا مـن 
توفيـر  تـم  كمـا  يتبعونهـا،  التـي  اإلدارات 
وسـائل النقـل الازمـة للموظفيـن مـن والـى 

أعمالهـم. مقـرات 

أعمـال  تنفيـذ  العـام  خـال  تـم  وقـد  هـذا 
التمويـن لمواقـع المحطـات بمـادة الديـزل، 
وكـذا ربـط عدد مـن مواقع الشـركة بخدمات 
الكهربـاء العمومـي أو التجـاري فـي كل مـن 
أمانـة العاصمـة ومحافظـة صنعـاء ومحافظة 
المحافظـات  وهـي  تعـز،  ومحافظـة  عـدن 
العقـد  مواقعهـا  معظـم  يتضمـن  ال  التـي 
العامـة  المؤسسـة  مـع  الموقـع  العاقـة  ذو 

لاتصـاالت، وخـال هـذا العـام أيضـاً تمـت 
معايـرة عـدد مـن المواقـع وتأمينهـا خصوصاً 
التـي كان ياحـظ زيادة مؤشـرات اإلسـتهاك 
فيهـا، وهـو مـا وفر للشـركة الكثير ورشـد من 

اإلنفـاق.

كمـا تعمـل إدارة الخدمـات وبشـكل مسـتمر 
علـى تحسـين خدمـات االمـن والسـامة فـي 
األخـرى،  للشـركة ومرافقهـا  الرئيسـي  المركـز 
األمـن  ومتطلبـات  أجهـزة  نشـر  خـال  مـن 
2020م،  العـام  خـال  تـم  حيـث  والسـامة، 
تنفيذ مشـروع العمليـات والمتابعـة المركزية 
خدماتـه  يقـدم  والـذي  الخدمـات  إدارة  فـي 
لمختلـف إدارات الشـركة، وخصوصـاً اإلدارات 
الشـبكة  بــأعمال  المباشـر  اإلرتبـاط  ذات 

المنتشـرة فـي كل مناطـق البـاد.

وتعـد مؤشـرات الخفـض بعدد سـاعات خروج 
بسـبب  2020م،  العـام  خـال  المحطـات 
المشـاكل  بسـبب  أو  المؤجريـن  أو  الحـراس 
مقارنـة  ملحـوظ  بشـكل  واألمنيـة  الخدميـة 
باألعـوام السـابقة إنجـاز كبيـر ومؤشـر عملـي 
فريقنـا  بذلهـا  التـي  العمليـات  نتائـج  علـى 
فـي الجوانـب المرتبطـة بالخدمـات والدعـم 

للشـبكة. اللوجسـتي 

للشـئون  التنفيـذي  المديـر  مسـاعد  وأختتـم 
قائـًا: حديثـه  واإلداريـة  الماليـة 

تبّنتهـا  -التـي  الحكيمـة  اإلسـتراتيجية  تواصـل 
الشـركة فـي مختلـف مسـتوياتها قيـادة وإدارة 
تنفيذيـة وعاملين في مختلـف القطاعات وفي 
كل المسـتويات- أداء دور فاعـل وحيـوي فـي 
تعزيـز حالـة الزخـم اإليجابـي التـي تشـهدها 
ُمباشـر  بشـكل  تنعكـس  والتـي  كُكّل،  الشـركة 
علـى وتيرة أعمالها التي شـهدت ُنمـّواً ملحوظاً 

خـال العـام 2020م.

 تواصل اإلستراتيجية 
الحكيمة -التي 

تبّنتها الشركة في 
مختلف مستوياتها 

قيادة وإدارة تنفيذية 
وعاملين في مختلف 

القطاعات وفي كل 
المستويات- أداء دور 

فاعل وحيوي
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أكـد المديـر المالي فـي شـركة”يمن موبايل” 
األسـتاذ محمد عبـاس شـرف الدين..

أن شـركة "يمـن موبايـل" تمكنـت بعـون من 
اللـه خـال العـام المالي 2020م مـن مواصلة 
مشـوار ريادتهـا فـي سـوق الهاتـف المحمول 
مـن خـال عوامـل أساسـية أهمهـا اسـتجابتها 
للبيئـة المحيطـة ورسـم السياسـات والخطـط 
الفاعلـة لتجنـب األخطـار وتجـاوز المعوقـات 
وسـعيها المسـتمر والحثيـث لتحسـين جـودة 
خدماتهـا والتوسـع فـي مواقـع البـث إضافـة 
إلـى تقديم عروض تسـويقية تلبـي احتياجات 

المشتركين.

واضـاف قائًا: لقد انعكسـت هذه السياسـات 
المالـي  للعـام  المحقـق  اإليـراد  رقـم  علـى 
فـي  كبيـرا  نمـوا  الشـركة  وحققـت  2020م 
وقـدره  مبلـغ  الجـاري  النشـاط  إيـرادات 
)158 مليـار ريـال( بـدون عوائـد االسـتثمار، 

وهـو رقـم قياسـي يزيـد عـن الرقـم المحقـق 
مليـار   127( 2019م  المالـي  العـام  خـال 
ريـال( بنسـبة زيـادة )24 %( وبمبلـغ وقـدره 

ريـال(. )30مليـار 

كلـف  الرتفـاع  كان  عبـاس:  محمـد  ويقـول 
سـعات  كلـف  وأهمهـا  التشـغيل  مدخـات 
الشـركة  وتكبـد  المعطيـات  وتراسـل  النـت 
خسـائر للحفـاظ علـى تقديـم خدماتهـا فـي 
كافـة محافظـات الجمهوريـة بأسـعار موحدة 
للريـال  الشـرائية  القـوة  النخفـاض  نتيجـة 
باإلضافـة  السـيولة  المرتفعـة  المناطـق  فـي 
إلـى انخفـاض عوائـد االسـتثمار نتيجـة توجه 
فـي  االسـتثمار  عـن  التوقـف  إلـى  الشـركة 
الحـد  فـي  الكبيـر  األثـر  التجاريـة   البنـوك 
مـن قـدرة الشـركة علـى رفـع نسـبة الربحيـة 
للعـام المالـي 2020م عنهـا في العـام المالي 
2019م وحقـق العامـان ربحية قبـل الضريبة 
والـزكاة مبلـغ )62مليـار( وتظـل شـركة يمـن 
المحلـي  المسـتوى  علـى  الرائـدة  موبايـل 
توزيعهـا  يتـم   التـي  األربـاح  نسـب  فـي 
المحلـي  المسـتوى  المسـاهمين علـى  علـى 

اليمنيـة. للجمهوريـة 

محمد عباس شرف 
المدير المالي

يمن موبايل تواصل ريادتها 
في سـوق الهـاتف المحمـول

للعـام 2020م  اإليـرادات  فـي  نمـو  تسـجيل  مـن  الشـركة  تمكنـت 
بالمقارنـة مـع نتائـج العـام السـابق 2019م، حيـث بلغـت إجمالـي 
 )163,839,039( وقـدره  مبلـغ  للعـام 2020م  المحققـة  االيـرادات 
ألـف ريـال )مائـة وثاثـة وسـتون مليـار وثمانمائـة وتسـعة وثاثون 
مليـون وتسـعة وثاثون ألف ريـال( وبزيادة بمقـدار )25,277,979( 
ألف ريال )خمسـة وعشـرون مليار ومئتان وسـبعة وسـبعون مليون 
وتسـعمائة وتسـعة وسـبعون ألـف ريـال( وبمـا نسـبته )18.24 %( 
عـن إجمالـي ايـرادات العـام السـابق 2019م، مـع تسـجيل زيـادة 
فـي االنفـاق  الكلـي للعـام 2020م قبـل الـزكاة والضريبـة  بمبلـغ 
وتسـعمائة  مليـار  وعشـرون  )خمسـة  ريـال  ألـف   )25,994,948(
وأربعـة وتسـعون مليـون وتسـعمائة وثمانيـة وأربعـون ألـف ريـال( 
وبنسـبة )34.11 %( بالمقارنـة مـع  االنفـاق الكلـي للسـنة السـابقة 
2019م، وتعـزى الزيـادة فـي االنفـاق الـى زيـادة أسـعار مدخـات 
العمليـات التشـغيلية والتـي تعـود بشـكل أساسـي إلـى التغيـرات 
السـعرية فـي أسـعار السـلع والرسـوم والخدمـات المرتبطـة بوحـدة 
األجنبيـة  العمـات  صـرف  أسـعار  فـي  والتغيـرات  األجنبـي  النقـد 

فـي  والمتمثلـة  التشـغيل  مصاريـف  فـي  زيـادة  إلـى  باإلضافـة 
وكـذا  والتراخيـص  التسـجيل  ورسـوم  التراسـلية  القنـوات  إسـتئجار 
تكاليـف الخدمـات الصـادرة وإسـتئجار سـعات االنترنـت لمواجهـة 
الطلـب المتنامـي مـن قبـل المشـتركين علـى خدمـات اإلنترنـت ، 
مـع نجـاح  الشـركة فـي تحقيـق ربحية قبـل خصـم الـزكاة والضريبة 
بمبلـغ )61,640,575( ألـف ريـال  )واحـد وسـتون مليـار وسـتمائة 
وأربعـون مليـون وخمسـمائة وخمسـة وسـبعون ألـف ريـال( كمـا 
بلغـت صافـي الربحيـة بعد خصـم الـزكاة والضريبـة )27,593,979( 
ألـف ريـال )سـبعة وعشـرون مليـار وخمسـمائة وثاثـة وتسـعون 
مليـون وتسـعمائة وتسـعة وسـبعون ألف ريـال( وبانخفـاض مقداره 
)2,369,137( ألـف ريـال )إثنـان مليـار وثاثمائـة وتسـعة وسـتون 
مليـون ومائة وسـبعة وثاثـون ألف ريال( وبمعـدل إنخفاض مقداره 
)8 %( عـن صافـي الربحيـة المحققـة في العام السـابق 2019م، وقد 
حرصـت الشـركة أن تحافـظ علـى نفـس النسـبة الموزعـة كأرباح في 
السـهم كمقتـرح  البالغـة 35 % مـن قيمـة  السـابق 2019م  العـام 

توزيعـات أربـاح للعـام  2020م.

مؤشرات األداء المالي الرئيسية 
)2016 - 2020م(
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السـنوات  الثـاث  خـال   279% تراكميـة 
2017م. بالعـام  مقارنـة  األخيـرة 

وطبقـاً للتقريـر - فإن ذلك يأتـي نتيجة إحال 
وتحديـث وحـدة مشـتركي الداتـا واالنترنـت 
البرمجيـة  تراخيصهـا  توسـعة  مـع   )AAA(
العاملـة  السـعة  مـن  إضافيـة   70% بسـعة 
خـال العـام 2020م، وكـذا توسـعة التراخيص 
 )PDSN( االنترنـت  لسـنتراالت  البرمجيـة 
بسـعة إضافية %40 من السـعة العاملة خال 
نظـام  توسـعة  إلـى  باإلضافـة  2020م،  عـام 
السـعة  إلسـتيعاب  الضعـف  إلـى   )U2000(
لتجهيـزات  الجديـدة  والتوسـعات  العاملـة 

عـام 2020م. الشـبكة خـال 

الزيـادة  نسـبة  أن  أوضـح  ذاتـه،  التقريـر 
النشـطين  المشـتركين  عـدد  فـي  السـنوية 
2020م،  للعـام  واإلنترنـت  الداتـا  لخدمـة 
بلغـت %24.3 مقارنة بالعام األسـبق وبزيادة 
إجماليـة تراكميـة بلغـت %52.5 خال الثاث 

2017م. بالعـام  مقارنـة  األخيـرة  السـنوات 

للشـئون  التنفيـذي  المديـر  مسـاعد  وقـال 
الفنيـة المهنـدس معمـر ثابـت: علـى الرغـم 
نتيجـة  البـاد  بهـا  تمـر  التـي  الظـروف  مـن 

تـزال شـركة  الحصـار والعـدوان، ال  إسـتمرار 
القيمـة  بتقديـم  ملتزمـة  موبايـل'  'يمـن 
األداء  خـال  مـن  لمسـاهميها،  المطلوبـة 
إلسـتراتيجية  كان  حيـث  مضيفـاً:  القـوي، 
الشـركة فـي رفـع الكفـاءة التشـغيلية والفنية 
والتقنيـة دور هـام في هـذه النتائج اإليجابية 
مـن خـال ابتـكار حلـول ومبـادرات جديـدة 
فعاليـة  أكثـر  بطريقـة  الخدمـات  لتوفيـر 
مـن ناحيـة جـودة األداء، وتخفيـض وترشـيد 
السـامة  بأمـور  المسـاس  دون  النفقـات 

عملياتنـا.  جميـع  فـي  والجـودة 

المجلـة-  بـه  خـص  تصريـح   -فـي  وأضـاف 
وبينمـا نواصـل التركيـز علـى تحقيـق أهدافنـا 
االسـتراتيجية، فإننـا نعمـل أيضـاً علـى تقييـم 
السـوق وإحتياجـات العمـاء بشـكل مسـتمر 

القـوي  والتقنـي  الفنـي  األداء  هـذا  ويرجـع 
الـذي أحرزته الشـركة في األسـاس إلـى تفوقها 
فـي تقديـم الخدمـات لجمهور العمـاء، وإلى 
األجـل  طويلـة  إسـتراتيجية  لخطـط  إتباعهـا 
مجلـس  إعتمدهـا  التـي  األهـداف  لتحقيـق 

الشـركة..  إدارة 

وبحسـب المامـح الرئيسـية لألنشـطة الفنيـة 
والتقنيـة التـي حققتهـا الشـركة خـال العـام 
2020م، فـإن الزيـادة السـنوية فـي إجمالـي 
2020م،  للعـام  النشـطين  المشـتركين  عـدد 
تجـاوزت %13 مقارنة بالعام األسـبق 2019م، 
وبزيـادة إجماليـة تراكميـة وصلـت إلـى 54% 
خـال الثاث السـنوات األخيرة مقارنـة بالعام 

2017م، نتيجـة توسـعة السـنتراالت المركزيـة 
والتراخيـص   33% بنسـبة  الماديـة  للسـعة 
البرمجيـة بنسـبة %15 للسـنتراالت المركزيـة 
العـام  خـال   )MSCs( الصـوت  لخدمـة 
ميديـا  وحـدة  وتشـغيل  وتركيـب  2020م، 
جديـدة )UMG( مـع توسـعة بقيـة وحـدات 
السـعة  مـن   25% إضافيـة  بسـعة  الميديـا 
آخـر  إلـى   )Upgrade( وتحديثهـا  العاملـة 

إصـدار.

التقريـر الرسـمي الصـادر عـن الشـركة، أظهـر 
أن الزيـادة السـنوية فـي حجـم حركـة الداتـا 
 37,5% بلغـت  2020م،  لعـام  واإلنترنـت 
مقارنـة بالعام الذي يسـبقه، وبزيـادة إجمالية 

ايجابية خالل  نتائج  بالشركة  الفني  القطاع  حقق 
العام 2020 م في مختلف االعمال الفنية تمثلت 
في زيادة حجم الحركة الهاتفية لخدمة الصوت، 
والتي بلغت )%22.4( مقارنة بنفس الفترة من العام 
2019م، وبزيادة إجمالية تراكمية %131 خالل الثالث 

السنوات األخيرة مقارنة بالعام 2017م.

القطاع الفني والتقني..

 صمـود ونجـاح

م.معمر ثابت- مساعد المدير 
التنفيذي للشئون الفنية:

كان إلستراتيجية 
الشركة دور هام في 

رفع الكفاءة التشغيلية 
والفنية والتقنية 

وتحقيق النتائج اإليجابية 
من خالل ابتكار حلول 

ومبادرات جديدة لتوفير 
الخدمات بطريقة أكثر 

فعالية من ناحية جودة 
األداء
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المدمـج  الفوتـرة  نظـام  توسـعة  موضحـاً 
وإحـال  إضافيـة،   )15%( بسـعة   )NGBSS(
مبيعـات  بنظـام  القديـم  المبيعـات  نظـام 
السـيتريكس   نظـام  وترقيـة  جديـد،   CRM
إلـى  اإلصـدار LSTR 1219، وتوسـعة شـبكة 
خدمـات مزودي الرسـائل المحليـة عن طريق 
جديـد،  خدمـة  مـزود   )20( حوالـي  إضافـة 
وتطويـر نظـام جديـد لجـرد األصـول الثابتـة، 
الماليـة واإلداريـة، وإعـداد  األنظمـة  وترقيـة 
منظومـة حديثـة فـي مجـال أنظمـة الحمايـة، 
وتأميـن المبانـي ومراكـز البيانات في الشـركة 
المالـي  النظـام  بيـن  اآللـي  الربـط  وإنجـاز 
ونظـام الفوترة وتوسـعة نظام الفوتـرة بإضافة 

.)CBP( جديـدة  تحكـم  وحدتيـن 

وقـد واصلـت 'يمـن موبايـل' تفوقهـا الكامـل 
فـي إدارة خدماتهـا دون أي تعطيـل ألعمالهـا 
علـى الرغـم مـن التحديـات المسـتمرة التـي 

فرضتهـا الظـروف الراهنـة، وهـذا يـدل علـى 
اإلتصـاالت  خدمـات  بتوفيـر  الشـركة  إلتـزام 

بشـكل رائـع وموثـوق وَفّعـال.

فـي  سـاهمت  التـي  األسـباب  أهـم  ومـن 
نجـاح  هـي  اإليجابيـة  النتائـج  تلـك  تحقيـق 
الشـركة فـي توسـعة شـبكة التراسـل بزيـادة 
عـدد القنوات التراسـلية خال العـام 2020م، 
خـال  العاملـة  السـعة  مـن   )20%( بنسـبة 
تراكميـة  إجماليـة  وبتوسـعة  2019م،  العـام 
%122 خـال الثاث السـنوات األخيرة مقارنًة 

بالعـام 2017م، وكـذا تحويـل الربط التراسـلي 
لمحطـات البـث مـن تقنيـة )E1( الـى تقنيـة 
فـي  عاملـة  محطـة   )270( لعـدد  اإليثرنـت 

2020م. ـ   2019 العاميـن  خـال  الشـبكة 

عـاوة علـى ذلـك، واصلـت الشـركة خططهـا 
الصيانـة  أعمـال  أداء  بتحسـين  الخاصـة 
إحـال  خـال  مـن  وذلـك  الفنـي،  والدعـم 
تجهيـزات القـوى والتكييـف العاطلـة نتيجـة 
قدمهـا وتهالكهـا بتجهيـزات جديـدة وتوضيب 
اسـتمرار  لضمـان  المتهالكـة  المولـدات 
خـال  جودتهـا  وتحسـين  الخدمـة  واسـتقرار 
العـام )2020م(، وكـذا زيـادة عـدد محطـات 
الشمسـية(  )الطاقـة  بنظـام  العاملـة  البـث 
بنسـبة زيادة )%71( مقارنة بالعام )2017م(، 
مـا أدى إلـى إنخفـاض عـدد أعطـال محطـات 
)2020م(  العـام  خـال  وتجهيزاتهـا  البـث 
الماضـي  بالعـام  مقارنـة   )46,7%( بنسـبة 
خـروج  سـاعات  عـدد  وإنخفـاض  )2019م(، 
محطـات البـث وتجهيزاتهـا عـن الخدمة خال 
العـام )2020م( بنسـبة )%58( مقارنـة بالعام 
بالرغـم مـن زيـادة عـدد  الماضـي )2019م( 

الشـبكة. فـي  العاملـة  المحطـات 

لمواجهـة أي مخاطـر مسـتقبلية، وهــذا مـا 
يمكننـا -بعـد توفيـق اللـه سـبحانه وتعالـى- 
أو  المتوقعـة  التحديـات  كافـة  إجتيـاز  مـن 
غيـر المتوقعـة والمضـي قدمـاً لتحقيـق رؤية 

الشـركة.

أشـار  الراديويـة،  بالشـبكة  يتعلـق  وفيمـا 
م.ثابت إلى توسـعة الشـبكة الرادوية بتركيب 
وتشـغيل توسـعات جديـدة لخدمـة )1x( في 
محطـات البـث ووحـدات التحكـم الرئيسـية 
السـعة  مـن   )16%( تعـادل  إضافيـة  بسـعة 
الكليـة خـال العـام )2020م( وبزيـادة كليـة 
السـنوات  الثـاث  خـال   )47.4%( تراكميـة 

بالعـام 2017م. األخيـرة مقارنـًة 

وقال: لقد تم تحسـين جـودة تغطية االنترنت 
3g بتوسـعة محطـات البث ووحـدات التحكم 
الرئيسـية بسـعة إضافية تعادل )%29( تقريباً 
)2020م(  العـام  خـال  الكليـة  السـعة  مـن 
وبزيـادة كليـة تراكميـة تزيـد علـى )259%( 
خـال الثاث السـنوات األخيرة مقارنـًة بالعام 
)2017م(، مشـيراً إلى تشـغيل وتوسعة خدمة 
 )4913( إجماليـة  بسـعة   )1x Advanced(
قنـاة تردديـة فـي )405( محطـة بث منتشـرة 
خـال  الجمهوريـة  محافظـات  عمـوم  فـي 

العاميـن األخيريـن.

وأكـد أنـه تـم تنفيذ العشـرات مـن الحمات 
التشـويش  أجهـزة  لمكافحـة  الميدانيـة 
وإزالتهـا  تواجدهـا  أماكـن  عـن  والكشـف 
وعمل الحلـول والمعالجات الازمة لتحسـين 
مواقـع  وتركيـب  إنشـاء  مؤكـداً  التغطيـة، 
جديدة ما نسـبته )%15( وتشـغيل ما نسـبته 
)%9.3( مـن إجمالـي مواقـع محطـات البـث 
2020م  العـام  خـال  الشـبكة  فـي  العاملـة 
خـال   )21%( بنسـبة  تراكميـة  وبزيـادة 
بالعـام  مقارنـًة  األخيـرة  السـنوات  الثـاث 
)2017م( وإعـادة تأهيـل مـا نسـبته )20%( 
مـن المواقـع المدمـرة جـراء قصـف طيـران 

العـدوان.

التـي  النجاحـات  مـن  جوانـب  وإسـتعرض 
تحققـت بخصـوص نظـم وتقنيـة المعلومات، 

 

 م2018م        2019م        2020

توسعة نظام الفوترة المدمج 
)NGBSS( بسعة %15 إضافية، 

وإحالل نظام المبيعات 
القديم بنظام مبيعات 

CRM جديد، وترقية نظام 
السيتريكس  إلى  اإلصدار 

LSTR 1219، وتوسعة شبكة 
خدمات مزودي الرسائل 

المحلية عن طريق إضافة 
حوالي )20( مزود خدمة جديد
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أكد مساعد المدير التنفيذي للشئون التجارية عبدالقادر المتوكل: 
أن االسـتراتيجية التجارية للشـركة خال العـام 2020م انبثقت من 
اسـتراتيجيتها العامـة والمعـدة سـلفاً لتحقيـق األهـداف المرجـوة 
والتـي تسـعى الشـركة إلـى تحقيقهـا بتضافـر جهـود كل أنشـطتها 
المختلفـة الفنيـة والماليـة واإلداريـة والتجاريـة فـي إطـار هيـكل 
تنظيمـي متكامل ومنظم وفق أحدث السياسـات واالسـتراتيجيات 
التـي تعمـل بهـا مجمل شـركات االتصاالت العالمية وهـو ما دأبت 
عليه الشـركة خال العـام 2020م واعتمدت أسـلوباً ومنهجاً للرقي 
بنشـاطها التجـاري، حيـث ركـزت الشـركة فـي سياسـتها التجاريـة 
علـى الزبائـن ومـدى رضاهم بشـكل أساسـي وسـعت إلـى تحقيق 
الرضـا لديهـم مـن خـال تقديـم العـروض والخدمـات التسـويقية 
التـي تشـبع رغباتهـم وتضمـن والءهـم للشـركة، يتضح ذلـك جلياً 
مـن خـال ما تحقـق خال العـام 2020م من زياده فـي اإليرادات 
والعائـدات وهـو ما أكدته الدراسـات والبحوث التسـويقية لسـوق 

االتصـاالت اليمنية التنافسـية.

وأضـاف المتـوكل قائـًا: سـعت الشـركة خـال العـام 2020م إلى 
التسـويق  وسـائل  عبـر  خدماتهـا  عـرض  ووسـائل  طـرق  تنويـع 
الحديثـة اهمهـا التسـويق اإللكترونـي والتـي حققت الشـركة من 
خالـه نجاحـاً ملحوظـاً في تقديـم عروضها  وخدماتهـا عبر موقع 

المختلفـة  االجتماعـي  التواصـل  ومنصـات  اإللكترونـي  الشـركة 
األكثـر شـهرة عالميـاً مواكبـة بذلـك أحـدث الطـرق واألسـاليب 
التسـويقية لتقديـم الخدمـات والعروض وتسـهيل طـرق تقديهما 

للزبائن.

عـدد  بزيـادة  2020م  المنصـرم  العـام  خـال  الشـركة  وقامـت 
موظفـي "مستشـاري" خدمـة العمـاء، األمـر الـذي بـدوره  أدى 
إلـى رفـع كفـاءة األداء وتسـهيل عمليـة التواصـل لتلبيـة طلبـات 
العمـاء والـرد علـى استفسـاراتهم وحـل الشـكاوى عـن طريـق 

قنـوات متعـددة.
وأشـار مسـاعد المديـر التنفيـذي للشـئون التجاريـة قائـًا: ركزت 
المشـاركة  علـى  ملحـوظ  بشـكل  2020م  العـام  فـي  الشـركة 
وانشـطة  الترويجيـة  أنشـطتها  خـال  مـن  الفاعلـة  المجتمعيـة 
العاقـات العامـة إيمانـاً منهـا بمـا للمجتمـع مـن حقـوق علـى 
األنشـطة التجاريـة ضاربة بذلك أروع األمثلة للسـوق التنافسـية، 
حيـث تسـاهم الشـركة بمختلـف األنشـطة المجتمعيـة والثقافية 
الشـبابية  األنشـطة  وتدعـم  والتنمويـة  والتعليميـة  والصحيـة 
والنسـائية وترعـى عدداً من  األنشـطة لـذوي االحتياجات الخاصة 
وبيـن  الشـركة  بيـن  العاقـة  يعـزز  ذلـك  كل  والطفـل  والمـرأة 

المجتمـع الـذي تعمـل فيـه.

مساعد المدير التنفيذي للشئون التجارية عبدالقادر المتوكل:

انبثقت االستراتيجية التجارية من االستراتيجية العامة 
للشركة لتحقيق األهداف المرجوة بتضافر جهود كل 

أنشطتها الفنية والمالية واإلدارية والتجارية

ركزت الشركة 
على المشاركة 

المجتمعية الفاعلة 
إيمانًا منها بما 

للمجتمع من حقوق 
على األنشطة 

التجارية 
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 2020  
األنشطة التسويقية.. تميز وإبداع

وفــــــق 
مــضــامــيــن وســـيـــاســـات 

الشركة  استطاعت  مدروسة  تسويقيه 
صلبه  أرضــيــة  على  القفز  2020م  الــعــام  ــالل  خ

والخطط  سلفا  المعدة  االستراتيجية  على  مستندة 
التنفيذية المنبثقة منها والتي شكلت نقطة تحول جوهرية في 

بالعروض  المتمثلة  التسويقية  األنشطة  ومنها  الشركة  أنشطه  كل 
التي  واإلعالنية  الترويجية  والحمالت  الشركة  تقدمها  التي  والخدمات 

تحوي في مضمونها رسائل تتسم بالتميز واالبداع في التصميم والرسائل 
المقروءة  االعالمية  الوسائل  مختلف  عبر  للمشتركين  الموجهة  اإلعالنية 

والمسموعة والمرئية والوسائل الحديثة والذي مثل التسويق االلكتروني اهمها 
الخدمات  تقديم  طرق  أتمتت  على  2020م  العام  خالل  الشركة  ركــزت  حيث 
عملت  وتطبيقات  أنظمة  عبر  التسديد  طرق  أتمتت  وكذا  للمشتركين،  والعروض 
على تحقيق الرضى  لديهم..  حيث شهد العام 2020م انطالقة قويه في البرامج 
التسويقية والعمليات البيعية التي تميزت بالحداثة ومواكبة كل ما هو جديد في 
تقديم الخدمات والعروض التسويقية للمشتركين من اجل تسهيل الحصول 

تنافسيه  2020م خدمات وعروض  العام  الشركة خالل  عليها، كما قدمت 
ــت رضــــى الــمــشــتــركــيــن  ــق ــق ح

واشبعت رغباتهم..

خدمات مضافة 
جديدة مميزة: 

تهتـم الشـركة برغبـات وتطلعات 
مـن  مـا  كل  وتعمـل  المشـتركين 
واسـعادهم  تحقيـق رضاهـم  شـأنه 
خدماتهـا  فـي  بـه  قامـت  مـا  وهـذا 
المضافـة التـي قدمتهـا خـال العـام 
عـددا  قدمـت  حيـث  2020م، 
تمثلـت  المضافـة  الخدمـات  مـن 
متنوعـة  ثقافيـة  مسـابقات  فـي 
وعـروض خدمة رنـات وخدمات 

الــ IVR الصوتيـة ورسـائل الــ 
المتعـددة.  sms

أتمتة طرق 
التسديد وتقديم 

الخدمات والعروض:
تميـزت البرامـج والعمليـات التسـويقية خـال العـام 

2020م بطـرق تقديـم الخدمات والعروض التسـويقية 
تـم  الكترونيـة  وسـائل  عبـر  للمشـتركين  التنافسـية 
اعدادهـا مـن قبـل كوادر الشـركة فـي القطـاع التجاري 
والقطاع الفني، حيث يسـتطيع المشـترك حاليا تفعيل 
وتجديـد الباقـات واالشـتراك فـي الخدمـات والعروض 
المشـترك  يسـتطيع  كمـا   ،  333 الرقـم  عبـر  آليـا 

تسـديد الرصيـد عبر خدمـات الشـاحن الفوري 
وخدمـة الريـال موبايـل التـي تمثـل اهـم 

اطلقتهـا  التـي  المميـزة  الخدمـات 
الشـركة مؤخـرا.

انتاج اعالني 
ابداعي وخالق:

2020م  العـام  خـال  الشـركة  انتجـت 
عددا مـن االعانات والفاشـات التوعوية 

ابداعـي  بأسـلوب  تميـزت  والمناسـباتية 
الطـرح  فـي  المشـتركين  رغبـة  يحاكـي 
العـرض  فـي  رغباتهـم  ويشـبع  والتقديـم 

رسـائل  مجملهـا  فـي  حملـت  والمضمـون 
والخدمـات  العـروض  فهـم  علـى  المشـتركين  سـاعدت  واضحـة  اعانيـة 
زيـادة  فـي  والمناسـباتية  التوعويـة  الفاشـات  سـاهمت  كمـا  المقدمـة، 
الوعـي الصحـي والمجتمعـي لـدى المتلقين للرسـائل االعانيـة وقد نالت 

تلـك االعانـات واالعمـال الفنيـة رضى واستحسـان المشـتركين  ومنها 
( فاشـات التوعيـة بمـرض كورونـا وطـرق الوقايـة منه، فـاش عيد 

الفطر المبارك، فاشـات توعويه للمشـتركين لطرق االسـتفادة 
القصـوى مـن رصيـد االنترنـت، اعانـات عـن باقـات 

هدايـا ماكـس ومزايـا ماكس واعانـات خدمة 
الريـال موبايـل، وغيرهـا.

تطبيق الريال 
موبايل بحلته الجديدة:

اطلقـت شـركة يمـن موبايـل خدمـة الريـال موبايـل فـي 
العـام 2019 م والتـي تمثـل خدمـة نوعيـة تميـزت بهـا الشـركة 

فـي قطـاع االتصـاالت، حيث تمكـن المشـترك في يمـن موبايل من 
تسـديد رصيـده وتمكنه من تسـديد مختلـف الخدمات وكذا يسـتطيع 

المشـترك مـن خالهـا تحويـل رصيـد الكترونـي الـى مشـترك آخـر عبـر 
الخدمـة وعبـر تطبيـق الريـال  موبايـل والـذي تـم اطاقـه 
العـام وتـم تحديثـه وتطويـره ورفعـه عبـر  فـي نفـس 
خدماتـه  وتدشـين   google play ومتجـر  موقـع 
المختلفـة فـي العـام المنصـرم 2020م حيـث 

تـم اطـاق تطبيـق الريـال موبايـل بحلـه 
وسـهلة  متميـزة  وواجهـات  جديـدة 

واكـب  حيـث  جـذاب،  وشـكل 
التطبيـق  في تبويباته وشـكله  

العالميـة. التطبيقـات 

عروض تسويقية 
منافسة متميزة:

تسـعى شـركة يمن موبايل الى تحقيق اكبر حصة سـوقية في سـوق 
االتصـاالت اليمنيـة التنافسـية وذلـك مـن خـال تقديـم افضـل العـروض 

احتياجاتهـم ويشـبع رغباتهـم  يلبـي  بالمشـتركين ومـا  التسـويقية واالهتمـام 
ويحقـق رضاهـم عـن خدمـات يمن موبايل وألجـل ذلك قدمت الشـركة خال العام 

2020م عـدد مـن العـروض التنافسـية للمشـتركين منها( عـرض طوارئ كورونـا والذي 
تمثـل بتقديـم زيـادة مجانيـة %15 عند االشـتراك وتجديد باقـات هدايا ومزايـا وباقات 
موبايـل نـت بنظـام، 3g عـرض الريـال موبايـل والـذي قـدم للمشـتركين زيـادة مجانيـة 
مقدارهـا %10 يتـم اسـتخدامها خـال 24 سـاعة عنـد 
التسـديد عبـر خدمـة ريـال موبايـل، عـرض عيـد الفطر 
مجانيـة  زيـاده  المشـتركين  منـح  والـذي  المبـارك 
نـت  وموبايـل  ومزايـا  هدايـا  باقـات  فـي   20%

بنظـام، 3g وكـذا عـرض المولـد النبـوي الشـريف 
علـى صاحبـه وآلـه أفضـل الصـاة والتسـليم 

مجانيـة  هديـة  المشـتركين  منـح  والـذي 
بهـذه المناسـبة الجليلـة تمثلـت بزيـادة مجانيـة 

%30 مـع كل عمليـة سـداد رصيد من 
400 ريـال فمـا فـوق.

باقات مميزة 
بٔارصدة تراكمية:

نزوال عند رغبة المشـركين ومن خال نتائج الدراسـات 
والبحـوث التسـويقية للعـام السـابق 2019 م والتي حددتها 

الخطـة التنفيذيـة ومـن خـال تحليـل تلـك الدراسـات تـم فـي 
العـام 2020 م اطـاق عـدد مـن العـروض التسـويقية  والباقـات 

المميـزة هـي باقـة مزيـا ماكـس لمشـتركي الدفـع المسـبق وباقـة 
هدايـا ماكـس لمشـتركي الفوتـرة والتـي تتميـز بتراكـم الرصيـد عنـد 
تجديـد الباقـة قبـل انتهـاء فتـرة الباقـة السـابقة وذلـك حرصـا مـن 
قدمـت  كمـا  المشـتركين.  ارصـدة  مصـادرة  عـدم  علـى  الشـركة 
الشـركة عروضـا عديـده خـال العـام 2020 م كان مـن اهمهـا 

عـرض رنـات وعـرض ريـال موبايل المتمثـل بزيـادة مجانية 
الخدمـة وكـذا  السـداد عبـر  الرصيـد عنـد  %10 فـي 

عـرض عيـد الفطـر المبـارك وعـرض طـواريء 
النبـوي  المولـد  وعـرض  كورونـا 

الشـريف.
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حمـالت ترويجـية 
ورسائل اعالنية هادفة:

 7 عـدد  م   2020 العـام  فـي  موبايـل  يمـن  اطلقـت 
بتقديـم  تميـزت   واجتماعيـة وصحيـة  ترويجيـة  حمـات 

رسـائل واضحـة وهادفـة تسـاهم فـي نشـر الوعـي االجتماعي 
والصحـي وتقـدم فـي مجملهـا صـوره جماليـة وابداعيـة يسـهل 
فهمهـا لـدى مختلـف شـرائح المجتمـع اليمنـي وتـم نشـر هـذه 
الشـركة  موقـع  المختلفـة وعبـر  االعـام  فـي وسـائل  الحمـات 
االلكترونـي ومنصـات التواصـل االجتماعـي )فيسـبوك، تويتـر، 
تليجـرام، انسـتجرام، ليكنـدن، وقنـاة اليوتيـوب(.. وتمثلـت 

هـذه الحمـات فـي )حملـة الريـال موبايل، حملـة كورونا 
كوفيـد19 وحملـة االربـاح للعـام 2019م، حملـة باقة 

هدايـا ماكـس وحملـة باقـة مزايا ماكـس، باقات 
موبايـل نـت اليوميـة، حملـة موبايل نت 

.)3g الشـهرية 
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رعاية المؤتمرات 
واالنشطة الثقافية

دعـم  فـي  موبايـل  يمـن  شـركة  سـاهمت 
مختلـف  فـي  نشـاطا   58 عـدد  ورعايـة 
المجـاالت االجتماعية والثقافيـة والمؤتمرات 
العلميـة والنـدوات الطبية ومجـال  التدريب 
محافظـات  مـن  عـدد  فـي  والتأهيـل 
الجمهوريـة خـال العـام 2020 م ، يأتي ذلك 
الدعـم تنفيذا لخطتها التسـويقية والترويجية 
التي شـملتها الخطـة التنفيذيـة  للعام 2020 
والخطـة االسـتراتيجية العامـة للشـركة للرفع 
مـن مسـتوى المشـاركة المجتمعيـة للشـركة 
والفعاليـات  األنشـطة  لمختلـف  ودعمهـا 
وشـرائح  قطاعـات  مختلـف  فـي  التنمويـة 

المجتمـع.

مهرجانات ومعارض ترويجية
اقامـت الشـركة خـال العـام 2020م  مهرجانا ترويجيا في كلية الطب بجامعة صنعاء اتسـم 
بالتميـز وتوزيـع الجوائـز والهدايـا علـى الطـاب الحاضريـن وتخلـل فقـرات فنيـه متنوعـه 
شـارك فيهـا الطـاب مـن الكليـة، كمـا شـاركت الشـركة بالدعـم  والحضـور فـي عـدد مـن 
المعـارض اهمهـا معـرض سـايتكس تكنولوجـي 2020، معـرض أيفنـت فاسـتيفال )المعرض 

اإلسـتهاكي، المنتجـات الوطنيـة(، معـرض رواد األعمـال شـو آي كان.

اطلقت يمن موبايل في العام 2020 م عدد 7  حمات ترويجية واجتماعية وصحية تميزت  
بتقديـم رسـائل واضحـة وهادفـة تسـاهم في نشـر الوعـي االجتماعـي والصحـي وتقدم في 
مجملهـا صـورة جماليـة وابداعية يسـهل فهمها لـدى مختلف شـرائح المجتمـع اليمني وتم 
نشـر هـذه الحمات في وسـائل االعـام المختلفة وعبـر موقع الشـركة االلكتروني ومنصات 
التواصـل االجتماعـي ( فيسـبوك، تويتـر،  تليجـرام، انسـتجرام، ليكنـدن، وقنـاة اليوتيـوب. 
وتمثلـت هـذه الحمـات في ( حملة ريـال موبايل، حملـة كورونا كوفيـد19 وحملة االرباح 
للعـام 2019م، حملـة باقـة هدايـا ماكـس وحملـة باقـة مزايـا ماكـس ، باقـات موبايـل نـت 

)3g(اليوميـة ، حملـة موبايل نت الشـهريه

حمالت ترويجية ورسائل إعالنية هادفة

عبدالمؤمن الغزالي 
رئيس قسم الترويج

دور الشركة في االنشطـة الترويجـية خـالل عـام 2020م
مواجهة كورونا 

كوفيد 19 
الـذي  بالمجتمـع  انطاقـا مـن وطنيتهـا واهتمامهـا 
كوفيـد  موبايـل  يمـن  شـركة  واجهـت  فيـه  تعمـل 
واالسـهامات  واألنشـطة  االجـراءات  مـن  بعـدد   19
والبرامـج كان لهـا أثـرا ايجابيـا فـي الحد من انتشـار 
والمجتمـع  الشـركة  فـي  العامليـن  بيـن  الفيـروس 
انتقـال  طـرق  عـن  التوعيـة  نشـر  فـي  وسـاهمت 
يجـب  التـي  واالجـراءات  منـه  والوقايـة  الفيـروس 
وقـد  بالفيـروس  باإلصابـة  االشـتباه  عنـد  اتخاذهـا 

: فـي  والبرامـج  األنشـطة  تلـك  تمثلـت 

انتـاج  تضمنـت  متنوعـة  توعويـة  حملـه  اطـاق   -
انتشـار  طـرق  توضـح  وتصاميـم  توعويـة  فاشـات 
الفيـروس و نشـرها  الحمايـة مـن  العـدوى وطـرق 
عبـر الوسـائل االعانيـة المختلفـة لوحـات اعانيـة 
عماقـة، فاشـات توعويـة تلفزيونيـة فـي القنـوات 
التواصـل  فـي منصـات  توعويـة  المحليـة، فاشـات 

اليوتيـوب وقنـاة  االجتماعـي 

- عـرض كورونـا ( خليـك فـي البيـت ) وتقديم رصيد 
المسـبق  للدفـع  مزايـا  باقـات  فـي   15% مجانـي 
  3g نـت  موبايـل  وباقـات  للفوتـرة  هدايـا  وباقـات 

. المشـتركين  لجميـع 

- رسـائل sms توعويـة لجميـع المشـتركين حملت 
رسـائل واضحـة عـن طـرق الوقاية مـن الفيروس.

- العمـل وفق تعليمـات اللجنة الوطنيـة لمكافحة 
االوبئـة وفيـروس كورونـا كوفيـد 19، حيـث تـم 
تقليـل سـاعات العمـل وتفعيل نظام الطـوارئ في 
الشـركة للحـد مـن انتشـار الفيـروس وحفاظا على 

صحـة الموظفيـن وحياتهم.

-  سـاهمت الشـركة فـي دعمهـا للقطـاع الصحـي 
وشـاركت بفـرق الـرش التـي اطلقتهـا وزارة الصحة 
ضمـن اإلجـراءات المتخـذة لمواجهـة الحـد مـن 

انتشـار الجائحـة فـي اوسـاط المجتمـع اليمنـي.

ألـف  انتـاج عـدد مائـة  الشـركة فـي  - سـاهمت 
كمامـة والتـي وتوزيعهـا علـى عـدد مـن شـرائح 

المجتمـع.

ولديها  الجمهورية  محافظات  عموم  في  صيتها  يذاع  متميز  اقتصادي  وصرح  رائدة  وطنية  شركة  موبايل  يمن 

قياده وادارة تنفيذيه تدير الشركة وفق المناهج اإلدارية الحديثة ، تؤمن بحقوق المجتمع وبالشراكة المجتمعية 

اسهامات  وتؤكده   تعكسه  ما  وهو  واالنتفاع  المنفعة  قاعدة  ظل  في  والعيش  المستدامة  التنمية  اجل  من 

العالم ظروفا صحية  العام ٢٠٢٠ م شهد  المجاالت.. وخالل  الشركة ودعمها لألنشطة والفعاليات في مختلف 

من  كثيره  دول  في  عالميه  اقتصاديه  قطاعات  ودمرت  عصفت  19والتي  كوفيد  كورونا  بجائحة  تمثلت  صعبه 

العالم وعملت على ايقاف تنفيذ الكثير من الفعاليات واألنشطة الترويجية  بسبب منع 

التجمعات وتقليل عدد العاملين وساعات العمل منعا النتشار الفيروس والحفاظ على 

حياة الناس والحد من انتشار العدوى في المجتمع.

مختلف  دعم  في  رياديا  دورا  م   2020 العام  خالل  الشركة  لعبت  الظروف  تلك  ورغم 

المعارض   من  عــدد  في  وشاركت  الصحي  القطاع  واهمها  التنموية  القطاعات 

التخصصية في مجال التكنولوجيا والصناعات الوطنية والمواد الغذائية  االستهالكية 

وااليام  والدينية  الوطنية  واالعياد  المناسباتية  والفعاليات  الترويجية  والمهرجانات 

العالمية والوطنية..
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اإللكترونـي  الترويـج  ارتبـط 
التـي  التقنيـة  بالثـورة  وثيقـا  ارتباطـا 

تعيشـها البشـرية منذ عقدين من الزمـان.. ومثل 
اإلنترنـت ثـورة فـي هـذا المجـال ، إلنـه تجـاوز 
حاجـز المـكان والزمـان والجمهـور المسـتهدف، 
ففـي خـال لحظات أو ثوان معـدودة يتم إيصال 
الرسـالة لتسـويق منتـج أو خدمـة معينـة ليراهـا 
مسـتخدمو الشـبكة العنكبوتية.. ونظـرا الن الفرد 
صـار يسـتخدم التكنولوجيـا فـي مجمـل حياتـه 
والتسـوق  والتوزيـع  الشـراء  فعمليـة  اليوميـة 
وعـرض الطلـب واإلنتـاج نجدهـا تتـم وفـق آليـة 
حديثـة لـم تعـد كمـا كانـت عليـه مـن قبـل فـي 
العمليـة التقليديـة التـي هـي باهظـة التكاليـف 

وتأخـذ زمنـا طويـا.
ومـن هـذا المنطلق نسـتطيع القول بـان الترويج 
)المواقـع  واداوتـه  اسـاليبه  بجميـع  اإللكترونـي 
االلكترونيه-منصـات التواصـل االجتماعي وغيرها 
بيـن  تأثيـر قـوي  لـه  ( أصبـح واقعـا ومسـتقبا 
المسـتهلكين، وأنـه يمكـن أن يتـم الترويـج لكل 

خدمـة وسـلعة ومناسـبة بواسـطته.
وهـذا مادفـع بالشـركات التجاريـة الـى التسـابق 
على اسـتغال هذا الفضاء االلكتروني واالسـتفاده 
منـه بـل واالسـتحواذ علـى اكبـر قـدر   مـن اجـل 

الترويـج لمنتجاتهـا والوصـول الـى جماهيرهـا.
ولـم تكـن يمـن موبايـل بمنـأى عـن ذلـك فقـد 
الـى  النشـاءها  االولـى  الوهلـه  منـذ  سـعت 
تضمنـت  بهـا  خـاص  الكترونـي  موقـع  امتـاك 
الازمـه  والمعلومـات  البيانـات  كل   محتوياتـه 
والتـي تلبـي طموحـات واحتيـاج جماهيرهـا في 
معرفـة ماينبغـي معرفتـه عـن الشـركه وخدماتها 
المجـاالت   شـتى  فـي  وانشـطتها  وعروضهـا 

متميـز. وفنـي  مهنـي  باسـلوب 
تحديثـه  علـى  باسـتمرار  العمـل  الـى  باالضافـه 
وفقـا  والمضمـون  الشـكل  فـي  وتطويـره 
ظهـوره  علـى  والحـرص  العالميـه  للمواصفـات 
جـذب  فـي  تسـاهم  جديـده  وحلـل  باشـكال 

الجمهـور. اهتمـام  وزيـادة 
كمـا سـاهمت فـي انشـاء عـدد مـن الصفحـات 

او القنـوات علـى منصـات التواصـل االجتماعـي 
مثل)الفيسبوك-اليوتيوب-التويتر-االنسـتقرام-

التلجرام-الليكـدان(
اال ان هـذه الصفحـات او القنـوات اليمكـن ان 
عديـده  بمزايـا  تمتعـت  اذا  اال  اهدافهـا  تحقـق 

اهمهـا االنتشـار  والثقـه .
ومـن هـذا المنطلـق كثفنـا جهودنـا فـي العمـل 
علـى بناء قاعـده جماهيريه لتلـك الصفحات من 
جهـه ومـن جهـه اخـرى العمل علـى توثيـق تلك 

الصفحـات لـدى منصـات التواصـل االجتماعي.
فعلـى سـبيل المثـال ال الحصـر تمكنا بعـد جهود 
مسـتمره لعـدة سـنوات مـن الوصـول الـى اكثـر 
مـن مليـون اعجـاب )1000000( لصفحتنـا علـى 

بوك. الفيـس 
كمـا اسـتطعنا ان نوثق هـذه الصفحه على منصة 
الزرقـاء.  الشـارة  علـى  والحصـول  بـوك  الفبـس 
وهكـذا جمعنـا بين الثقـه واالنتشـار الجماهيرى 
الـى حد.مـا ومازالـت جهودنـا متواصلـه للوصول 
والن  اللـه..  شـاء  ان  ممكـن  مـدى  ابعـد  الـى 
جمهورنـا هـو محـور اهتمامنـا وتسـهيل حصولـه 

علـى خدماتنـا هدفنـا

سـعينا منـذ البدايـة إلـى االهتمام بقـراءة تفاعل 
ومشـاركات الـزوار حـول المنتجـات المعروضـه 
علـى صفحاتنـا فـي منصـات التواصـل االجتماعي 
يعطـي  ذلـك  ألن  بـوك  الفيـس  مقدمتهـا  وفـي 

فكـرة واضحـة حـول مـدى رضاهـم عنهـا..
ليـس هـذا فقط بل سـعينا  لتحقيق هـذا الهدف 
فريـق  تشـكيل  الـى  الشـركة  ادارة  مـن  وبدعـم 
كامـل بالتعـاون مـع ادارة خدمة العمـاء ويعمل 
هـذا الفريـق بالتنـاوب للـرد علـى استفسـارات 
قـد  التـي  الصعوبـات  علـى  التغلـب  و  الـزوار 
يواجههـا طالـب الخدمـه . لتمثـل بذلـك نافـذه 

العمـاء)121(. لخدمـة  موازيـه 
االلكترونـي واسـع ال  الفضـاء  بـان  منـا  وايمانـا 
حـد لـه عملنـا علـى تخصيـص مسـاحات اعانيه 
لنشـر اعانات الشـركه عبـر المواقـع االلكترونية 
االخباريـة والرياضيـه ومحركات البحث الناشـطه 
وانشـطة  اخبـار  نشـر  وكذلـك  اليمـن   فـي 
وفعاليـات الشـركة والـرد على الدعايـات الكاذبه 
مجهولـة المصـدر التـي قـد تنطلـق خـال فتـره 
واخـرى عبـر الشـبكة العنكبوتيـه والتـي تحـاول  
التأثيـر علـى الصـوره الذهنيـة االيجابيـه لشـركة 
خدمـات  تقديـم  فـي  الرائـده  موبايـل  يمـن 
الهاتـف النقـال فـي اليمـن التـي تشـكلت عبـر 

سـنوات مـن العمـل والبنـاء.

1.000.000
اعجاب لصفحتنا على 

الفيس بوك 
• توثيق الصفحة 
والحصول على 

الشارة الزرقاء

الترويح اإللكتروني.. 

      الخيـار األمثــل

عبدالواحد سلمان 
مشرف الترويج االلكتروني
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كما أسـهمت الشـركة في رعاية ودعـم العديد من األنشـطة والفعاليات 
اإلنسـانية  المجـاالت  ودعـم  والُمجتمعيـة،  والوطنيـة  الجماهيريـة 
والصحيـة، ومجـاالت الشـباب والرياضـة والجانـب التعليمـي بُمختلـف 
ُمسـتوياته، وكـذا برامـج ومشـاريع المـرأة والطفـل، ومشـاريع التمكين 
لألسـر الريفيـة، باإلضافـة لدعم مراكـز األمـراض الُمزمنة والمسـتعصّيٙة.

حيث سـاهمت الشـركة في رعاية ودعم عدد من األنشـطة والفعاليات 
التنمويـة والخيريـة واالجتماعيـة وذلـك تجسـيداً لمسـؤوليتها تجـاه 
الجـدوى  ذات  المدروسـة  البرامـج  مـن  عـدد  خـال  مـن  المجتمـع 
التنمويـة وعلـى مسـتوى كافـة محافظـات الجمهوريـة والتـي تركـزت 
فـي مشـاريع الدعم اإلنســـاني وبرامج التنمــية المســـتدامة خــال 

العـــام 2020م..

مشاريع دعم االغاثة اإلنسانية
• جمعيـة علـي بـن ابـي طالـب- شـراء ثاجـة تبريـد مركزيـة لمنطقـة 

زبيـد للنازحيـن مـن األسـر الفقيـرة والمتضـررة.

بطانيـات  اإلنسانية-شـراء  الشـؤن  وتنسـيق  االعلـى إلدارة  المجلـس   •
للنازحيـن واسـر الشـهداء فـي المحويـت

• مبادرة انما المؤمنون اخوه-شراء مراوح رذاذ للمتضررين بالساحل الغربي
والمفقودين-الحملـة  االسـرى  اسـر  لرعايـة  اليمـن  احـرار  مؤسسـة   •

االسـرى ألسـر  االغاثيـة 

• مؤسسة يمن ثبات التنموية -اغاثة غذائية لألسر االشد فقراً.
• المساهمة في شراء سات غذائية لنازحين من مديرية نهم والجوف

• شراء تغذية للنزالء في المستشفى العسكري
• مؤسسة الشهداء-مشروع عيدية ابناء الشهداء

• مؤسسة االثير-كسوة العيد لضحايا العدوان

برامج التنمية المستدامة والريفية
االتحـاد  تأثيـث  فـي  المسـاهمة  البـن-  لمنتجـي  التعاونـي  االتحـاد   •

البـن لمنجـي  التعاونـي 

• جمعية االرتقاء التنموية - المساهمة في معمل عصير اكتفاء
• مؤسسـة بنيـان التنمويـة - المسـاهمة فـي تمويـل مشـروع انتـاج 

الصنـع خطـوط محليـة 

• معمـل انتاجـي بنـي مطر- المسـاهمة في مشـروع المعمـل االنتاجي 
ألبناء الشـهداء ـــ بني مطر

• مؤسسـة االرتقـاء- مسـاهمة فـي تجهيـز معمـل الصناعـات الغذائيـة 
لجمعية با

• كسوة العيد لمركز دار االيتام حجة 
• كسوة العيد ألسر شهداء قطاع االتصاالت

• دعم المطابخ الرمضانية الخيرية
• مؤسسة يمن ثبات التنموية – عرس جماعي 

دعم برامج التٔاهيل والتمكين
• جمعية االعبوس اإلجتماعية الخيرية - شراء مكائن للمعمل

• مؤسسة اكساب - شراء مكائن خياطة
• منظمـة كلنـا مبدعـون التقنيـة التنمويـة - تدريـب عـدد 200 شـاب 

وشـابة لصيانـة الجـواالت 

• منظمة مساهمة للتنمية اإلنسانية - شراء مكائن خياطة
• مؤسسـة جـود الرحمـن لرعايـة وتأهيـل اليتيمات - شـراء مسـتلزمات 

لتشـغيل معمـل الكعك.

يمن موبايل: 
      ملتزمون نحو مجتمعنا

تبنت سلسلة من األعمال وعمقت شراكتها بالمجتمع

مًا كبيرًا بمختلف  أحرزت شركة 'يمن ُموبايل' -خالل العام الماضي 2020 م- تقدُّ
مؤشرات األداء المالية والفنية والتجارية، لُتثبت جدارتها كشركة رائدة، ولتواصل بقائها 

في قمة هرم قطاع اإلتصاالت في الوطن، وذلك على الرغم من ُظروف الحصار 
والُعدوان والحرب اإلقتصادية الشرسة التي تُشنها عشرات الُدول على اليمن أرضًا 

وإنسانًا ُمنُذ ما يزيد على الستة أعوام.. وتركت الشركة -في العام الماضي 2020 م- 
أثرًا واضحًا على مختلف القطاعات اإلجتماعية التعليمية الصحية والبيئية التي شملتها 

أوجه الدعم والرعاية، ورسخت مفاهيم العمل الُمجتمعي والتنمية المستدامة، 
وعززت عالقة الشركة بالمجتمع الذي تعتبر جزًء منه، وعمقت العالقة معه إنطالقًا 

من واجبها الديني واألخالقي والمهني.. وساهمت 'يمن موبايل' في العديد من 
البرامج واألنشطة المجتمعية طوال أشهر العام 2020م، سواء عبر مشاركتها بشكل 

مباشر في تنفيذ تلك البرامج، أو عبر دعم ورعاية الكثير منها بالتعاون مع الجهات 
الرسمية واألهلية.. 
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مشاريع دعم الرعاية الصحية
• منظمة جسر اإلنسانية - العيادة الرمضانية المجانية الرابعة

• االصاحية المركزية بحجة - إقامة وحدة صحية
• المؤسسة الصحية للرعاية والتنمية - المساهمة في شراء حقائب صحية 

• مستشفى الكويت- شراء ادوية لمرضى اللوكيميا بصورة عاجلة
• المؤسسة الصحية للرعاية والتنمية- شراء عدد 100 شنطة صحية

• مصنـع الغـزل والنسـيج- المسـاهمة فـي الحملـة الوقائيـة مـن وبـاء 
الكورونـا شـراء كمامـات

• مركز يمن موبايل الخيري بالحديدة
• مركز المكا للبحوث-يمن موبايل

• جمعية الرحمة لزارعي الكلى - شراء مستلزمات للفشل الكلوي
• يمن موبايل - توزيع الحقيبة الصحية المتكاملة لعدة محافظات

• مستشفى الحديدة- اغاثة دوائية لشراء ادوية االلبومين
• مستشفى الجراحي الجديد بالحديدة

• المساهمة في رعاية تأثيث المراكز الصحية
• إقامة 4 مخيمات طبية مختلفة

دعم مشاريع ذوي االحتياجات الخاصة
• مؤسسة جود الرحمن لرعاية وتأهيل اليتيمات

• الجمعية اليمنية لرعاية وتأهيل المكفوفين
• جمعية مستقبل اليمن لرعاية وتأهيل المعاقين

• مركز النور للمكفوفين
• جمعيـة مسـتقبل اليمـن لرعايـة وتأهيـل المعاقيـن ـ  دعـم العـرس 

الجماعـي للجرحـى والمعاقيـن

دعم برامج ومشاريع التعليم
للقاعـه  كمبيوتـر  شـراء  فـي  المسـاهمة  الكريـم-   القـران  جمعيـة   •

كهربائيـة واجهـزة 

• المركـز الوطنـي للمعلومـات -  صيانـة مكتبـة البحـوث وتجهيز رفوف 
للمكتبة

• مركـز البنيـان لمحو األمية الحتارش- شـراء كراسـي وسـبورات ومكائن 
ومستلزمات

• كلية الهندسة جامعة صنعاء- توفير مستلزمات للطالب الجامعي
• توفير مستلزمات مدرسية لاسر الفقيرة واحفاد بال

• جامعة صنعاء- توفير بروجكترات وكمبيوترات
• كليـة الحاسـوب جامعـة صنعـاء- شاشـات عـرض للقاعـات الدراسـية 

وكمبيوتـرات

• جامعـة صنعـاء- كليـة التربيـة والعلـوم التطبيقيـة - أرحـب- معمـل 
حاسـوب جامعـة ارحـب

دعم برامج التوعية والتثقيف
• مركز الدراسـات والسياسـة االسـتراتيجية- الفعالية الثقافية األسـبوعية 

المقامة فـي المدرج 

• الحملة الوطنية األولى لحماية المستهلك الرقمي
• الذكرى السنوية للشهيد 1442هـ

• المولد النبوي 1442هـ
الوعـي  مشـروع  الخيريـة  التنمويـة  االجتماعيـة  التكافـل  مؤسسـة   •

واالرشـادي. المجتمعـي 
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اإلدارة إلـى اإلتجـاه التكنولوجـي والتقنـي 
واإلسـتراتيجي، مسـتفيدة من أتمتة عملية 
البيعيـة  البرامـج واآلليـات  البيـع وإنشـاء 
وفـق  المخطـط  البيـع  علـى  واإلعتمـاد 
الرؤيـة االسـتراتيجية للشـركة وبمـا يحقـق 
للشـركة وللمسـاهمين علـى حـد  الهـدف 

سـواء.

وأشـاد بالُجهـود العظيمـة التـي بذلهـا -وال 
يـزال- فريـق المبيعـات في سـبيل تحسـين 
العمـل، وعكـس صـورة طيبـة عـن الشـركة 
لـدى العمـاء، وزيـادة المبيعـات وبالتالـي 
زيـادة أربـاح المسـاهمين، ُمثمنـاً اإلهتمام 
الكبيـر والدعـم الدائـم الـذي تقدمـه قيادة 
علـى  الُملقـاة  المهـام  ـهل  ّسٙ مـا  الشـركة، 

عاتـق إدارة المبيعـات.

ـْد إدارة المبيعـات، أحـد أهم االنشـطة  وُتّعٙ
الشـركات،  أعمـال  بيئـة  فـي  والوظائـف 

وتبـرز أهميتهـا فـي طبيعـة الوظيفـة التـى 
تؤديهـا، والتـي تتلخـص في تحويـل العماء 
المحتمليـن إلـى عمـاء فعلييـن مـن خال 

واالليـات  والبرامـج  االنشـطة  مـن  سلسـلة 
التـي تـؤدي فـي النهايـة الـى عقـد الصفقة 

واكمـال عمليـة البيـع للعميـل.

لـــ  البرطـي -فـي تصريـح صحفـي  وأوضـح 
مـن  الرغـم  علـى  موبايـل(:  )يمـن  مجلـة 
األثـر السـلبي الـذي تسـببت بـه الحـرب 
وعلـى  عمومـاً،  بادنـا  علـى  الظالمـة 
نشـاط الشـركة خصوصـاً، إاّلٙ أن نشـاط 
ـل مسـتمراً ومكثفاً بفعل  المبيعـات، ّظٙ
الُجهـود المضاعفـة لفريـق المبيعـات، 
القيـادة  مـن  السـليمة  والتوجيهـات 

للشـركة. العليـا 

وأشـار إلـى أن الشـركة إفتتحـت العـام 
بيـع جديـدة. نقطـة  الماضـي 108 

إلـى جانـب ذلـك، فقـد تـم فتـح معرضين 
فـروع  بعـض  تشـغيل  وإعـادة  للـوكاء، 

المؤسسـة.

البرطـي:  أكـّد  التوسـعية،  األعمـال  وبمـوازة 
تنظيـم دورات تدريبيـة ألكثـر مـن 180 
معـارض  فـي  العامليـن  مـن  فـرد 
للـوكاء،  التابعـة  البيـع  ونقـاط 
باإلضافـة إلـى تدريـب71 موظف 
العامـة  المؤسسـة  فـروع  مـن 
مجـال  فـي  وذلـك  لإلتصـاالت، 
الوالء واإلنتمـاء وكيفية التعامل 
مـع مشـاكل المشـتركين، الفتـاً 

السـيولة علـى  إلـى حصـر مناطـق مرتفعـة 
خدمـات  لتقديـم  الفـوري  الشـحن  نظـام 
يمـن موبايـل للمشـتركين بالسـعر الرسـمي، 
األسـعار  فـي  التاعـب  عمليـة  وإيقـاف 
توفيـر  تـم  كمـا  العمـات،  فـوارق  بسـبب 
المتطلبـات األساسـية إلدخـال نظام االرشـفة 
 SIM االلكترونيـة لبيانات العمـاء ووثائقهم

.registration

مـن  الشـركة  حققتـه  مـا  أن  قائـًا:  وأردف 
السـنوات  خـال  ومتزايـدة  كبيـرة  مبيعـات 
الجهـود  تكثيـف  علينـا  يحتـم  الماضيـة، 
لمواجهـة حجـم الطلب علـى خدماتنا بجودة 
أن  يجـب  عمليـة  فالبيـع  وفاعليـة،  وسـرعة 
يشـترك ويسـاهم فيهـا الجميع مـن موظفين 
أو وكاء أو موزعيـن أو الجهـات ذات العاقة 

نفسـه. بالنشـاط 

وتابـع بالقـول: إن عمليـة إيصـال الخدمـة 
هـي  معـه  الصفقـة  وإتمـام  العميـل  الـى 
عمليـة غايـة فـي الحساسـية، تتمثـل ببـروز 
األعمـال  بيئـات  فـي  كثيـرة  متغيـرات 
التنافسـية، كتغيـر رغبـات وأذواق العميـل 
األسـعار  إسـتقرار  وعـدم  المنافسـة  وقـوة 
وتكلفـة المـوارد األساسـية المطلوبـة إلنتاج 
الخدمـة، ُمضيفـاً: وفـي هـذا الصـدد سـعت 

تفعيل 1.985.666 رقم جديد وإستقطاب 
عدد من الشركات والمؤسسات ضمن 

خدمة مجموعة العمل

مدير إدارة المبيعات خالد البرطي : 

أكد األخ خالد صالح البرطي -مدير إدارة المبيعات بشركة 'يمن موبايل': أن 
الشركة قامت بتفعيل أكثر من 1.985.666 رقم جديد خالل العام الماضي 
2020م، وإستقطاب عدد من الشركات والمؤسسات ضمن خدمة مجموعة 

العمل، وتسديد وتفعيل باقات بشكل شهري لعدد من الجهات ضمن خدمات 
كبار العمالء ومجموعة العمل.
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وتلقـى نشـاط العمليات 
العـام  -خـال  والمتابعـة 
2020م- 3.366 بـاغ، وعمـل علـى 
متابعة وإسـتخراج 1.043 تصريح، وسـجل 
مـا يزيـد عـن 9.000 مكالمـة صـادرة لمتابعـة 

المشـكات. حـل 

حلقة الوصل: 
اإلسـتقبال وخدمـات الجمهـور، هو اآلخـر، كان 
مـن أهـم األنشـطة الحيوية التي تم إسـتحداثها 
العـام  -خـال  االداريـة  الخدمـات  قسـم  فـي 
2020م- ويشـكل هـذا النشـاط أهميـة كبيـرة 
وأقسـام  إدارات  بكافـة  إرتباطـه  خـال  مـن 
بينهـا،  الوصـل  الشـركة، وهـو حلقـة  ومكاتـب 
والـذي يعمـل علـى تنظيـم وتوثيق عملية سـير 
المعامـات بيـن وداخل مكاتب الشـركة بشـكل 

باإلضافـة  آلـي، 
عمليـة  تنظيـم  إلـى 
لـزوار  والخـروج  الدخـول 
وأصحـاب  متعهديـن  مـن  الشـركة 
ومندوبـي  ومعاملـي  مشـتركة،  مصالـح 
تـم  وقـد  وغيرهـم،  العاقـة  ذوات  الجهـات 
تدشـين العمـل فيـه منذ مطلـع العـام 2021م.

نظام البصمة:
يتولى قسـم الخدمات اإلدارية، عملية االشـراف 
وإنصـراف  وغيـاب  حضـور  علـى  والرقابـة 
موظفي وعمال الشـركات المزودة -المنتشـرين 
فـي إدارة خدمـة العمـاء، المبيعات المباشـرة، 
قسـم التوثيـق، المخـازن، مراسـلين، حراسـات 
أمنيـة، وعمـال نظافـة- والرقابـة علـى األعمـال 
تـم  الـذي  البصمـة  نظـام  -عبـر  اإلضافيـة 
باإلضافـة  2020م-  العـام  خـال  إسـتحداثه 
الشـركات  الماليـة مـع  المحاسـبة  أعمـال  إلـى 
المـزودة، وصـرف اإلسـتحقاقات الماليـة لها في 

المحـددة. الفتـرة 

أعمال صيانة إلكترونية ومكتبية:
 1.042 اإلداريـة  الخدمـات  إدارة  نفـذت 
طلـب صيانـة متنـوع مابيـن صيانـة إلكترونيـة 
ومكتبيـة، والتـي تـم تلقيهـا في نشـاط الصيانة 

واإلسـتحداث من قبل مختلف أقسـام وإدارات 
الشـركة، ومباشـرة تنفيذهـا بكفـاءة ودقة عالية 
مـن قبـل فريـق الخدمـات اإلدارية الـذي يعمل 
بـروح الفريـق الواحد فـي جميع مبانـي وفروع 

الشركة.

األمن والسالمة:
األمـن  لمبـدأ  كبيـرة  أهميـة  الشـركة  تولـي 
والسـامة، وتقـع مسـؤولية الحفـاظ علـى أمـن 
وسـامة الشـركة وموظفيهـا علـى عاتـق قسـم 
الخدمات اإلدارية، وخـال العام 2020م، ُبذلت 
جهـود كبيـرة فـي سـبيل رفـع مسـتوى األمـن 
والسـامة، وتـم إتخـاذ سلسـلة مـن اإلجـراءات 
وزيـادة  الحريـق،  طفايـات  صيانـة  أهمهـا 
الشـركة،  مكاتـب  علـى  وتوزيعهـا  أعدادهـا، 
إسـتخدامها  لكيفيـة  إرشـادية  لوحـات  وعمـل 
ورفـع مسـتوى الثقافـة بمبادئ األمن والسـامة 

الوظيفـي. الـكادر  لـدى 

حائط الصد للجائحة: 
مـع وصـول ڤايـروس كورونـا المسـتجد )كوڤيد 
الخدمـات  إدارة  لت  شـّكٙ البلـد،  إلـى   )19  -
الجهـات  مـع  والتنسـيق  -بالتعـاون  اإلداريـة 
ذوات العاقـة- نسـق المواجهـة األول للتعامـل 

العالميـة. الجائحـة  تداعيـات  مـع 

آنـذاك، أوكلـت مهام األعمـال الميدانية الخاصة 
بالتصـدي للوباء، ومواجهة مسـبباته، ومحاصرته 
مـن التسـلل، ومنعـه مـن التفشـي، إلـى فريـق 
الخدمـات اإلداريـة الـذي عمـل بشـكل دؤوب 
-خـال الفترتيـن الصباحية والمسـائية- بعزيمة 
مـواد  توفيـر  علـى  عمـل  كمـا  المستبسـلين، 
والـرش  التعقيـم  أعمـال  وتنفيـذ  النظافـة، 
والتنظيـف  للمكاتـب ولمبانـي الشـركة، للحـد 
مـن إنتشـار الڤايـروس، وحمايـة كادر الشـركة 

مـن مخاطـره.

وعلـى الرغـم مـن كـون المهمـة كانـت خطـرة 
للغايـة، إاّلٙ أن جهـود فريـق الخدمـات اإلداريـة 
بأنـه  وأثبـت  المخاطـر،  جميـع  علـى  تغلـب 
علـى قـدر كبيـر مـن المسـؤولية عندمـا تقدموا 
صفـوف المواجهـة، وخاطـروا بحياتهـم وأنجزوا 

المهمـة بنجـاح كبيـر.

إدارة الخدمات :
365 يوم من الكفاح والنجاح

'يمن ُموبايل' أنشطة جديدة تتسم بالحيوية،  إستحدثت إدارة الخدمات اإلدارية في 
هدفت  والتي  2020م،  العام  خالل  األهمية،  من  كبيرة  درجة  على  آلية  وأنظمة 

-في مجملها- إلى تسيير وديمومة العمل إداريًا وميدانيًا.
وعلى الرغم من المعوقات الكبيرة والصعوبات المتعددة، إال أن إدارة 

إنجازات كبيرة  المواقع- حققت  الخدمات -ال سيما خدمات 
من  وكانت  له،  التخطيط  ماتم  يفوق  م  تقدُّ وسجلت 

أهم نتائجها هي تخفيض ساعات خروج المحطات 
وفر  وتحقيق  الديزل-  -بسبب  الخدمة  عن 

أنظمة  وشغلت  الرياالت،  بماليين  مالي 
المساعدة  العمالة  على  للرقابة 

ومـــوظـــفـــيـــن الـــشـــركـــات 
المزودة.

نشاط العمليات 
والمتابعة: 

واجهـت الشـركة صعوبات كبيـرة، وعراقيل كثيرة 
أثنـاء نقـل  التجهيـزات والمعـدات والمشـتقات 
إلـى  الميدانييـن  الموظفيـن  وتنقـات  النفطيـة 

الشـركة  ومحطـات  مواقـع 
مختـــلف  فـــي  المنتشـــرة 
محافظـات الجمهوريـة، األمـر الـذي 
جديـدة  أنشطـــة  إستحـــداث  إسـتدعى 
للتعامـل مـع هـذه اإلشـكاليات، والعمـل علـى 

وُمعالجتهـا. حلهـا 

وفـي هـذا الشـأن، بـرز الـدور الكبيـر للخدمـات 
نجاحاتهـا  وأبـرز  أول  كان  حيـث  اإلداريـة، 
وإنجازاتهـا خـال العـام 2020م، هـو إسـتحداث 
هـذا النشـاط الـذي يعمـل علـى مـدار السـاعة 
إلسـتقبال الباغات وطلبات التصاريح، والتنسيق 
مـع األجهـزة األمنيـة لتسـهيل مـرور  الموظفيـن 
والتجهيـزات والمشـتقات النفطيـة، باإلضافة إلى 
إسـتقبال الباغات المتعلقة بمشـاكل المحطات، 
ومباشـرة العمـل علـى متابعـة المختصيـن لحلها 

ومعالجتهـا.

إستحدثت أنشطة هامة وأنظمة آلية وخفضت ساعات خروج المحطات 
عن الخدمة وحققت وفر بماليين الرياالت ..

خدمات المواقع.. إنجازات 
ميدانية كبيرة تحققت 

رغم المعوقات والصعوبات 
م يفوق ماتم  وتقدُّ

التخطيط له
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خدمات المواقع:
الصعوبـات  انجـازات ميدانيـة تحققـت رغـم   

والمعوقـات:

جبـال  عمـوم  فـي  الشـركة  محطـات  تنتشـر 
وسـهول واوديـة اليمـن الكبيـر، ويعمـل علـى 
 700 علـى  يزيـد  مـا  المحطـات  تلـك  حراسـة 
ومعالجـة  حـل  مسـؤوليات  وتقـع  حـارس، 
والتعامـل  إسـتحقاقاتهم،  وصـرف  مشـاكلهم، 
مـع الباغـات الـواردة بخصوص نشـاط خدمات 
اإلداريـة،  الخدمـات  فريـق  علـى  المواقـع، 
خصوصـاً وأن هـذه األعمـال ليسـت يسـيرة، بل 
تحتـاج إلـى عزيمـة بحجـم المهمـة، وتتطلـب 
المهنيـة  مـن  كبيـرة  درجـة  علـى  كادر  وجـود 
أعمـال  عاتقـه  علـى  تقـع  واللباقـة  والمرونـة 

الحـراس. جميـع  علـى  والرقابـة  اإلشـراف 

خـال العـام 2020م، ُبذلـت جهـود جبـارة مـن 
قبـل فريـق خدمـات المواقـع الـذي تمكـن من 
إحتـواء سـخط وإسـتياء الحـراس مـن األوضـاع 
المعيشـية التي يعانوا منهـا، حيث عمل الفريق 
علـى إيجـاد ميـزات مرضيـة للحـراس، ولم تكن 
موجودة في السـابق، وتمت ترجمتها من خال 
إعتمـاد تأميـن صحي لهم عبر شـركة متخصصة، 
باإلضافـة إلـى إعتمـاد التأميـن التقاعـدي عبـر 
المؤسسـة العامـة للتأمينـات اإلجتماعيـة، وكذا 
تحريـر عقود بصيغـة موحدة للجميـع، وتكوين 
قاعـدة بيانـات شـاملة ومحدثة لكافـة الحراس، 

مـا أعطاهـم -أي الحـراس- حافز لإلسـتمرار، 
ورسـخت فيهـم الوالء للشـركة.

التعاقـدات،  أنشـطة  وبخصـوص 
بـذل  المؤجــرين،  وعاقـات 

الفريـق مزيـداً مـن الجهود 
تظهـر  والتـي  الكبيـرة، 

وواضـح  جلـي  بشـكل 
تقــارير  خــال  مـن 
الكبيـــرة،  اإلنجــاز 
حيـث أنجز الفريق 

أكثـر مـن 120 عمليـة تعاقـد لموقـع جديـد في 
مختلـف محافظـات الجمهوريـة، ومـا يزيـد عـن 
تجديـده مـع مؤجريـن سـابقين،  تـم  60 عقـد 
وكذلـك تعامـل الفريـق مـع الخافـات الخاصـة 
وإشــكاليات  العقــارات،  ومـاك  بالمؤجريـن 
المحــافظات  المواقـع والمحطــات فـي ســائر 
بشـكل فـوري، وعمـل أفـراد الفريـق علـى حلهـا 

كامـل. بشـكل  ومعالجتهـا 

الحركة واإلمداد: 
آليـات تنظـم األعمال وتحقق وفـر مالي بمايين 

الرياالت:

مـن خـال العمـل بمهنيـة بحتـة وإحترافيـة 
جهـود  أثمـرت  كبيـرة  جهـود  وبـذل  عاليـة 

فريـق الخدمـات اإلداريـة فـي توفيـر مايزيد 
خـال  الديـزل  مـن  لتـر  ألـف   400 عـن 
نتيجـة  تسـتنزف  كانـت  فقـط  واحـدة  سـنة 
سـاعات  تقليـص  هـو  واألهـم  التسـريبات، 
خـروج المحطـات عـن الخدمـة بنسـبة 90٪ 
فـي المحافظـات، حيـث لـم يتم تسـجيل أية 
حالـة خـروج للمحطات فـي محافظـة صنعاء 
وأمانـة العاصمـة، مـا يعنـي أن تلـك الجهـود 
الهـدف  حققـت  وإنمـا  سـدى،  تذهـب  لـم 

عاليـة. منهـا، وبدقـة  المنشـود 

علـى الصعيـد اآلخـر، وفـي نشـاط الحركـة 
والصيانة، تم تسـجيل نقات نوعية لإلرتقاء 
إسـتحداث  تـم  حيـث  العمـل،  بمسـتوى 
آليـات لتنظيـم عمـل السـيارات والمركبات 
وذلـك  والمسـتأجرة،  للشـركة  المملوكـة 
الدارة أعمـال صـرف األجور واإلسـتحقاقات 

الماليـة.

اآلليـات المسـتحدثة، تمثلـت فـي ربـط كافـة 
مائتيـن  عـن  عددهـا  يزيـد  -التـي  المركبـات 
مركبـة- بنظـام GPS ورسـم مسـارات وخطـوط 
سـير للسـيارات الخاصة بتوصيـل الموظفين من 

وإلـى مقـرات العمـل فـي الشـركة.

وأثمـرت تلـك اآلليـات بتنظيـم وتسـهيل عملية 
اإلحتسـاب لألجـور، والوصول إلـى حلول مرضية 
كمـا  الصلـة،  ذات  األطـراف  لجميـع  وعادلـة 
أسـهمت بشـكل كبيـر فـي متابعـة سـير العمـل 

بشـكل آلـي منظـم ودقيـق.

يتعـــلق  وفيمــا  الســـياق،  ذات  فـي 
بالسـيارت المملوكـة للشـركة، فقـد 
جهـــود  الحـــركة  فريـق  بـذل 
الصيانـة  أعمـال  فـي  كبيـرة 
للسـيارات، وأنجـز الفريـق 
تاريـخ  فـي  مــرة  -ألول 
الشـركة- عملية التأمين 
شـــركة  لـــدى  عليهـا 

متخصصــة. تأميــن 

الخدمات اإلدارية 
ُتعتبر حلقة الوصل 

بين سائر أقسام 
وإدارات الشركة.

أكـد مديـر إدارة خدمة العماء عبدالفتاح البكري أن مسـتوى الكفاءة 
المحققـة إلدارة خدمـة العمـاء فـي 'يمـن موبايـل' بلـغ %80 خـال 
العـام 2020م، نتيجـة التوسـعات الكبيـرة التـي طالـت هـذه اإلدارة 
الهامـة، سـواء مـن حيث الهيـكل التنظيمـي، أو من خال زيـادة عدد 
العامليـن فيهـا، وذلـك بهـدف زيـادة نسـبة الكفـاءة فـي عمليـة الرد 
علـى اإلتصـاالت الـواردة لمركـز خدمة العماء مـن قبل المشـتركين..

وأضـاف البكـري، أن إدارة خدمـة العمـاء تطمح إلى زيادة مسـتوى 
هـذه الكفـاءة في العـام 2021م، لتصـل إلى أكثر مـن %90 لتحقيق 
رضـا الزبائـن، وللوصـول بخدمـة العماء في الشـركة ألعلـى درجاتها، 
وذلـك إيمانـاً مـن قيـادة الشـركة بأهميـة الـدور الـذي تلعبـه هـذه 
للشـركة،  الذهنيـة  الصـورة  تحسـين  فـي  اإليجابـي  اإلدارة ودورهـا 
محافظـات  مختلـف  فـي  المشـتركين  وتطلعـات  رغبـات  وتلبيـة 

الجمهوريـة.

وعـن النتائـج الطيبـة التـي تحققـت خـال العـام 2020م، قـال أن 
تلـك النتائـج تأتـي كنتيجـة طبيعيـة لرؤيـة الشـركة التـي تنظـر إلـى 
خدمـة العمـاء كأولويـة، وهـي األسـاس لتحقيق النجاح في الشـركة، 
اإلعتقـاد بشـكل راسـخ أن  إلـى  الشـركات  كثيـر مـن  تميـل  حيـث 
خدمـة العمـاء هـي أكثـر أهميـة مـن أي شـيء آخـر فـي العمـل، 
ففـي ظـل وجـود بيئـة تنافسـية كبيـرة فـي السـوق، لكسـب والء 

العمـاء، لـن تكـون هنـاك 
مـن خدمـِة  أفضـل  وسـيلٌة 
عمـاٍء علـى مسـتوى رفيـع 
مـن اإلتقـان والفهـم، وأكثر 
كثيـرون  يعتقـد  ذلـك  مـن 
أكثـر  العمـاء  خدمـة  أن 
السـعر، فنسـبة  قيمـة مـن 
%60 مـن العمـاء فـي حـد 
ذاتهـم يؤكـدون أنهـم علـى 
اسـتعداد لدفـع المزيـد من 

المـال مقابـل الحصـول علـى خدمـات وقيمـة أفضـل، لذلـك أيـاً كان 
القـرار الذي سـتتخذه يجـب أن يكون العماء هـم أولويتك القصوى.

ويـرى خبـراء التسـويق، أن جـودة خدمـة العمـاء فـي أي شـركة، 
للتسـويق للشـركة، وعلـى العكـس، فـأي  يمكـن أن تكـون مصـدراً 
عميـل سـاخط، مـن المحتمـل أن يخبـر مـا بيـن 9 إلـى 20 شـخصاً 
فـي السـابق، أمـا حالياً، فيمكنـه أن يخبـر اآلالف، إن إهمال الشـركة 
لخدمـة العمـاء، يعنـي أنهـا ال تمتلـك القابلية لإلسـتماع إلـى آرائهم 
وتتجاهـل أهميـة فهـم إحتياجاتهـم، وهـو مـا يهـدد وجود أي شـركة 

مهمـا كانـت قيمتهـا.

مستوى الكفاءة المحققة إلدارة خدمة 
العمالء بلغ 80 % خالل العام 2020

طموح الشركة أن تصل مستوى الكفاءة إلى 90 % في 2021
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عبدالفتاح البكري 
مدير إدارة خدمة العمالء
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إيماناً من شـركة 'يمـن موبايل' قيادة وعاملين 
تعنـى  التـي  والمسـؤوليات  األدوار  بأهميـة 
بهـا الشـركة فـي ظـل تأثيـرات العولمـة وثورة 
العمليـة  الترجمـة  إطـار  وفـي  المعلومـات، 
للرؤيـة الوطنيـة لبناء الدولـة اليمنية الحديثة 
واسـتراتيجية الشركة 2019 - 2024م، كان البد 
مـن االتجـاه نحـو إطـاق خدمـة التحصيـات 
دشـنتها  والتـي  موبايـل"  "ريـال  اإللكترونيـة 
2019م،  سـبتمبر  مـن  الــ24  فـي  الشـركة 
المسـتوى  علـى  التنميـة  مسـيرة  لتدعيـم 
الوطنـي، واسـتجابة لحاجـات مشـتركيها وكـذا 
باعتبارهـا إضافـة نوعيـة لتطويـر أداء شـركة 

'يمـن موبايـل'..

تعتبـر خدمـة “ريـال موبايل” خدمـة نوعية 
االتصـاالت  الشـركة فـي قطـاع  بهـا  تميـزت 
حيـث تمكـن المشـترك في يمـن موبايل من 
تسـديد رصيـده وتمكنه من تسـديد مختلف 
مـن  المشـترك  يسـتطيع  وكـذا  الخدمـات 
خالهـا تحويـل رصيـد الكتروني إلى مشـترك 
"ريـال   تطبيـق  وعبـر  الخدمـة  عبـر  آخـر 
موبايـل" والـذي تـم إطاقـه في نفـس العام 
وتـم تحديثـه وتطويـره ورفعـه عبـر موقـع 
خدماتـه  وتدشـين   google play ومتجـر 
المختلفـة فـي العـام المنصـرم 2020م كمـا 
بحلـة  موبايـل”  “ريـال  تطبيـق  إطـاق  تـم 
جديـدة وواجهـات واضحـة وسـهلة وشـكل 

متميـز.

الشـركة مـن خـال "ريـال موبايـل"  و تسـعى 
نحـو تحقيـق عـدد مـن األهـداف، منهـا:

١/ أهداف الخدمة على المستوى 
الوطني:

التـداوالت  ثقافـة   ترسـيخ  فـي  اإلسـهام   -
التكنولوجيـا فـي  اإللكترونيـة واالسـتفادة مـن 

النقديـة. التـداوالت  مـن  الحـد 

الخدمـات  علـى  الحصـول  إجـراءات  تسـهيل   -
المتاحـة.

٢/ على مستوى المشتركين:
- تسـهيل عمليـات سـداد وشـحن أرقـام 'يمـن 
موبايل' ودفع رسـوم الخدمـات وتفعيل الباقات، 
وسـداد فواتيـر خدمـات االتصـاالت والخدمـات 
العامـة األخـرى، وإمكانية قيام المشـترك بعملية 

تحويـل رصيـد إلكترونـي إلـى مشـترك آخر.

- توفر الخدمة على مدار الساعة.

عـن  بعيـداً  للمشـتركين  آمنـة  بيئـة  توفيـر   -
المصـدر. مجهولـة  التطبيقـات 

- تعـدد طرق االسـتفادة من الخدمـة بما يتائم 
وتفضيات المشـتركين وإمكاناتهم.

٣/ على مستوى الشركة:
- ميزة تنافسية إضافية.

- مواكبة التطورات.

- الحد من النفقات ذات العاقة بالتحصيات.

- تجاوز مخاطر نقل وتخزين كروت الخدش.

التـداوالت  تلعبـه  الـذي  الـدور  إلـى  باإلضافـة 
اإللكترونيـة فـي الحـد مـن احتمـاالت انتشـار 
األوبئـة، كمـا تسـهم بشـكل كبيـر ومباشـر فـي 
الحـد مـن تـداول كـروت الشـحن التـي واجهت 
الشـركة صعوبـات كبيـرة فـي توفيرهـا فـي ظل 
العزيـز،  وشـعبنا  بادنـا  علـى  الجائـر  الحصـار 
وكـذا إسـهامها فـي الحـد مـن تـداول العمـات 
الورقيـة والحفـاظ علـى العملة الوطنيـة لتصبح 
ثقافـة  تعزيـز  وسـائل  إحـدى  موبايـل'  'ريـال 
إطـار  فـي  كان  وإن  اإللكترونيـة  التـداوالت 

اإللكترونيـة. التحصيـات 

كبيـرة  جهـود  مـن  العمـل  فريـق  يبذلـه  ولمـا 
وبشـكل متفانـي في تطويـر وتحسـين الخدمة، 
فإننـا نسـعى بإذن اللـه تعالى في العـام الجاري 
مـن  والمزيـد  االنتشـار  توسـيع  إلـى  2021م، 
تطلعـات  يلبـي  وبمـا  والتحديثـات،  التطويـر 

الجمهـور.

"ريال موبايل" .. 
خدمة نوعية تميزت بها الشركة

خدمة "ريال موبايل" 
ومساعي التحول الرقمي

مصطفى المتوكل 
رئيس قسم ريال موبايل

التعريف بالخدمة
الكترونية  تحصيات  خدمة  هي  موبايل"  "ريال 
لجميع  موبايل"  "يمن  شركة  تقدمها  فوري  وشحن 
الكتروني  رصيد  تغذية  خالها  من  يتم  مشتركيها، 
للمشترك بحساب مستقل عن رصيده العادي وبنفس 
رقم الموبايل، ويستطيع المشترك سداد ودفع رسوم 
وكذلك  موبايل"،  "يمن  ألرقام  والباقات  الخدمات 
العامة  والخدمات  االتصاالت  خدمات  فواتير  سداد 
المياه...(  الكهرباء،  األنترنت،  الثابت،  )الهاتف 
آخر  لمشترك  االلكتروني  الرصيد  تحويل  وباإلمكان 

الستخدامه في سداد الفواتير.

تفعيل الخدمة
لبياناته  وفقاً  موبايل"  "يمن  في  مشترك  كل 
الشخصية الموجودة في أنظمة الشركة هو عميل 
حساب  تفعيل  ويتم  الخدمة،  في  فعال  غير 
من  األولى  للمرة  مباشرة  الخدمة  في  المشترك 

خال إحدى الطرق التالية:
مكاتب  أحد  من  االلكتروني  رصيده  تغذية   •

الخدمة بحيث ال يقل الرصيد عن 1000 ريال.
له من  محواًل  الكترونياً  المشترك رصيداً  استالم   •

رقم مشترك آخر في الخدمة.
تفعيل  تتضمن  ترحيبية  رسالة  المشترك  )ستصل 
العملية، ورقم  تنفيذ  بالخدمة، وتفاصيل  اشتراكه 

السر الخاص به(.

طرق استخدام الخدمة:
تتميز "ريال موبايل" بتعدد طرق االستخدام بما 

يتناسب وتفضيات المشتركين والتي تشمل:-
.)APP( تطبيق الخدمة لألجهزة الذكية •

• االتصال إلى رقم الخدمة المجاني 6000 واتباع 
.)IVR( التعليمات الصوتية

• خدمة الرسائل النصية )SMS( إلى رقم الخدمة 
المجاني 6000.

تقنية  باستخدام  المختصر  المباشر  االتصال   •
.)USSD(

عمليات الخدمة
تغذية الرصيد االلكتروني

رصيدك  لتغذية  الخدمة  مكاتب  أحد  بزيارة  قم 
بعد  أدنى،  كحد  ريال   1000 بمبلغ  االلكتروني 

تتضمن   SMS رسالة  ستصلك  العملية  تنفيذ 
تفاصيل العملية.

سداد وشحن أرقام يمن موبايل
من خال رصيدك االلكتروني يمكنك تفعيل باقات 
يمن موبايل المختلفة عبر تطبيق "ريال موبايل" 
رقم  أو  رقمك  وشحن  بسداد  القيام  يمكنك  كما 

مشترك آخر باستخدام أحدى الطرق التالية:
 google تطبيق ريال موبايل المتوفر في متجر -

.play
- االتصال إلى 6000 واتباع التعليمات

أو  لسداد   6000 إلى   SMS القصيرة  الرسائل   -
المبلغ  مسافة   31  ( أرسل:  موبايلك  رقم  شحن 
مسافة الرقم السري( ولسداد أو شحن رقم موبايل 
مسافة  الموبايل  رقم  مسافة   31( أرسل:  أخر 

المبلغ مسافة الرقم السري(.

تحويل الرصيد االلكتروني
حساب  إلى  اإللكتروني  رصيدك  تحويل  يمكن 

مشترك آخر من خال:
.google play تطبيق ريال موبايل المتوفر في متجر -

- االتصال إلى 6000 واتباع التعليمات.
 21( أرسل:   6000 إلى   SMS القصيرة  الرسائل   -
إليه مسافة  التحويل  المراد  الموبايل  مسافة رقم 

المبلغ مسافة الرقم السري(.
التعليمات  واتباع  المختصر  المباشر  االتصال   -
 177x xxx xxx*6000( المبلغ  ):بالطريقة التالية

* ثم االتصال.

سداد فواتير الخدمات العامة:
من رصيدك اإللكتروني يمكنك القيام بتسديد فواتير 
خدمات االتصاالت والخدمات العامة بالطرق التالية:
.google play تطبيق ريال موبايل المتوفر في متجر -

- االتصال إلى 6000 واتباع التعليمات.
- الرسائل القصيرة SMS إلى 6000 كما يلي:

• تسديد فواتير الهاتف الثابت:
أرسل 51 مسافة رقم الهاتف مسافة المبلغ مسافة 

الرقم السري.

• تسديد فواتير االنترنت:
أرسل 52 مسافة رقم الهاتف مسافة المبلغ مسافة 

الرقم السري.

• تسديد فواتير االتصال الدولي:
أرسل 53 مسافة رقم الهاتف مسافة المبلغ مسافة 

الرقم السري.

• تسديد فواتير الكهرباء:
أرسل 54 مسافة رقم المنطقة مسافة رقم العداد 

مسافة الرقم السري.

• تسديد فواتير المياه:
أرسل 55 مسافة رقم المنطقة مسافة رقم العداد 

مسافة الرقم السري.

تأكيد العمليات )رمز التحقق(
- اتصل إلى 6000 واتبع التعليمات.

- او عبر رسائل SMS: أدخل رمز التحقق وأرسله 
إلى 6000

إدارة الحساب
يمكنك إدارة أوامر حسابك من خال االتصال إلى 
الرسائل  خال  من  أو  التعليمات،  واتباع   6000

sms إلى 6000 كالتالي:
الرقم  مسافة   71( أرسل  السري:  رقمك  لتغيير   •
السري الجديد مسافة تأكيد الرقم السري الجديد 

مسافة الرقم السري القديم(.

أوامر االستعالم
- اتصل إلى 6000 واتبع التعليمات.

- االستعام عبر الرسائل القصيرة SMS إلى 6000 
لألوامر التالية:

أرسل:)61  االلكتروني  الرصيد  عن  االستعام   *
مسافة الرقم السري(.

*االستعام عن رسوم عمليات التحويل أرسل: )62 
مسافة المبلغ المراد االستفسار عنه مسافة الرقم 

السري(.
*االستعام عن أوامر الخدمة أرسل: )63(.

أرسل:)64  عمليات  ثاث  آخر  عن  *االستعام 
مسافة الرقم السري(.

مراكز تقديم الخدمة
- مراكز خدمة شركة يمن موبايل.

- مكاتب وفروع الهيئة العامة للبريد.
والموزعين  موبايل  يمن  شركة  وكاء  معارض   -

التابعين لهم.
- فروع المؤسسة العامة لاتصاالت.
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وأوضـح أن البرامـج التدريبيـة، إسـتفاد منهـا 1.275 موظـف مـن كادر 
ـا كان مخطـط لـه للعـام 2020م، 732  الشـركة، بزيـادة 543 موظـف عّمٙ
وبنسـبة تتجـاوز )%74(، فـي حين وصل ُمتوسـط سـاعات التدريب لكل 
ـا كان مخطـط لـه للعـام  ُمشـارك 31 سـاعة، بزيـادة ثمـان سـاعات عّمٙ
2020م، 23 سـاعة، حيـث تـم تنفيـذ تدريـب تخصصي نوعي بإسـتخدام 
 Award Solutions متخصصـة  شـركات  وعبـر  المرئـي  اإلتصـال  نظـام 

EMEA Ltd-Ireland وبنظـام LTE لعـدد 
20 مشـارك، ولمـدة 24 يـوم، وبمعـدل أربع 

يومية. سـاعات 

وأشـار ياسـين إلـى أن التدريـب فـي 
محـاور  أهـم  مـن  يعـد  الشـركة 

كفيـل  أنـه  إذ  العمـل،  تطويـر 
بالمهـارات  العامليـن  بتزويـد 
أداء  لتحســيــن  الازمــــة 
أعمالهم، والرقي بالمسـتوى 
التـــي  لـإلدارات  الــعـــام 

فيهـا. يعملـون 

ترجـــع  قائــًا:  وأضـــاف 
إلــى  التدريــب  أهميــة 
التـــي  العـــديدة  المزايــا 
الشــــركة  عليهــا  تحصــل 

ــب  ــث يكتس ــن وراءه، حي م
ــي  ــة ف ــة بالغ ــب أهمي التدري

إستـــجابة  المعاصــرة،  اإلدارة 
لمتغيــرات فــي بيئـــة الشــــركة 

التقــدم التكنولوجــي ســتظهر وظائــف  الداخليــة والخارجيــة، فمــع 
ــة التدريــب والخطــط  ــا أهمي ــرز معه ــدة، تب ــة جدي وإحتياجــات تدريبي
التدريبيــة التــي وضعــت والتــي مــن بينهــا التدريــب علــى إدارة األجهــزة 
واآلالت والمعــدات المســتخدمة فــي الشــركة بكفــاءة، ويقلــل مــن تكلفة 
ــن  ــة المســار الوظيفــي للموظفي ــذات وتنمي ــق ال ــك تحقي ــا، كذل صيانته
الذيــن يمتلكــون عنصــر الطمــوح، باإلضافــة إلــى التكيــف مــع المتغيرات 
التقنيــة فــي مجــال اإلدارة حتــى تحافــظ الشــركة علــى مســتوى مــن 
ــاء  ــي كل انح ــا ف ــن خدماته ــتفيدين م ــا المس ــق رض األداء يحق
الجمهوريــة، وتحقيــق إحتياجــات الشــركة مــن القــوى 
البشــرية، وإختصــار الوقــت الــازم ألداء العمــل 
ــب  ــة، فضــًا عــن إســتخدام التدري بفاعلي
التحفيــز  أســاليب  مــن  كأســلوب 

والترقيــة والجــدارة.

المـوارد  إدارة  مديـر  وأختتـم 
البشـرية حديثـه قائـًا: تحـاول 
خـــال  -مـن  الشـركة  إدارة 
إحـــداث  علـــى  التدريـب- 
تغييـرات إيجابيـة في سـلوك 
وإتجــــاهاتهم،  العاملــــين 
وإكسـابهم المعرفة الجديدة، 
وصقـل  قـــدراتهم،  وتنميـة 
فـــي  والتأثــــير  مهـــاراتهم، 
أفكارهـم،  وتعديـل  إتجاهاتهـم 
وتطويـر العادات واألسـاليب التي 
يسـتخدمونها للنجـاح والتفـوق فـي 

العمـل.

البرامـج التدريبيـة التـي تأتـي ضمـن الخطـة اإلسـتراتيجية المتكاملـة 
للشـركة، هدفـت إلـى تنميـة مهـارات الموظفيـن، وتطويـر قدراتهـم 
فـي مختلـف مجـاالت العمـل، ال سـّيٙما فـي ظل التطـورات الُمتسـارعة 
لقطـاع اإلتصـاالت وتقنيـة المعلومـات، بوصفـه مـن أسـرع القطاعـات 
نمـواً فـي العصـر الحالـي، وتشـمل تمكيـن الموظفيـن مـن إسـتخدام 
األدوات واآلليـات العصريـة الُمتجـددة، ورفـع كفاءتهـم الوظيفّيٙـة بناًء 
علـى نتائـج التقييـم الدوريـة، ُبغيـة اللحـاق بالتطـورات، وإسـتخدام 
أفضـل الممارسـات والمهـارات اإلداريـة والفنيـة والتقنيـة المتنوعـة، 
التـي تنـدرج ضمن مسـؤوليات الشـركة وعملهـا، إعتماداً علـى منهجية 

علميـة راقيـة، تدعـم نهج الريـادة الـذي تنتهُجه 'يمن ُموبايـل' وتضمن 
اإلبتـكار  علـى  وقـادرة  ُمؤهلـة  جاهـزة،  وطنيـة  بكـوادر  إسـتمراريُته 

واإلنجـاز.

مدير إدارة الموارد البشـرية بالشـركة ياسسـين زيد قال في تصريح خص 
بـه المجلـة: أن البرامـج التدريبيـة التـي نفذتهـا يمـن موبايـل لكادرهـا 
البشـري خـال العـام 2020م، بلغـت 49 برنامـج تدريبـي، زيادة خمسـة 
ـط لـه 44 وبنسـبة )%11( وذلـك علـى الرغـم مـن  ـا كان مخّطٙ برامـج عّمٙ
تعطيـل نشـاط التدريـب في الربـع الثالث للعـام 2020م، جـّرٙاء ڤايروس 

ُكورونـا الُمسـتجد )كوڤيـد - 19(.

تنفيذ عشرات البرامج التدريبية 
المتكاملة

إستمراراً لتطوير كفاءات الموظفين وتعزيز قدراتهم..

نفذت الشركة طوال العام الماضي 2020م، عشرات 
البرامج التدريبية الُمتكاملة لتطوير كفاءات وُقدرات 

الُموظفين، وإكسابُهم المزيد من الِخبرات والمهارات، 
وذلك إستمراراً لنهج الريادة الذي رسمُته الشركة 

لنفسها، وتحقيقًا إلستراتيجيتها في اإلرتقاء بجودة 
الخدمات المقدمة، ولتعزيز التناُفسية واإلستدامة، 

ولضمان تقديم خدماتها وفق معايير الجودة والكفاءة 
والشفافية.

 49
برنامج تدريبي نفذتها الشركة 

لكادرها البشري خالل العام 
2020م، بزيادة 5 برامج عما 
كان مخطط له وبنسبة )11%( 
على الرغم من تعطيل نشاط 

التدريب، جراء فايروس كورونا 
المستجد )كوفيد - 19(.

  31 
ساعة متوسط ساعات 
التدريب لكل مشارك، بزيادة 
ثمان ساعات عما كان مخطط 
له، حيث تم تنفيذ تدريب 
تخصصي نوعي بإستخدام 
نظام اإلتصال المرئي وعبر 
شركات متخصصة

 1.275 
موظف من كادر الشركة استفاد 

من البرامج التدريبية، بزيادة 
543 موظف عما كان مخطط له 

وبنسبة تتجاوز )74%(.

ياسين زيد 
مدير الموارد البشرية

التدريب في الشركة يعد من 
أهم محاور تطوير العمل، إذ أنه 
كفيل بتزويد العاملين بالمهارات 
الالزمة لتحسين أداء أعمالهم، 
والرقي بالمستوى العام لإلدارات 
التي يعملون فيها.
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مـن  موظفـا   65 موبايـل  يمـن  شـركة  كرمـت 
المبرزيـن فـي أعمالهـم خـال العـام 2020م.

وفـي حفـل التكريـم أوضح رئيس مجلـس إدارة 
الشـركة عصـام الحملي أن هـذا التكريم لجميع 
كـوادر الشـركة الذيـن حققـوا نجاحـات كبيـرة 
المقدمـة  الخدمـات  وتحسـين  اإليـرادات  فـي 
للمواطنيـن مـع التطويـر المسـتمر فـي الجانب 
يأتـي  التكريـم  هـذا  أن  إلـى  وأشـار  الفنـي.. 
وقـد عـززت الشـركة مركزهـا المالي مع سـعيها 
المسـتمر للتطويـر واالنتقـال إلـى نظـام الـ" إل 
المحافظـات  لجميـع  توسـعة  وعمـل  إي"  تـي 

وصيانـة فنيـة للشـبكة.

عامـر  للشـركة  التنفيـذي  المديـر  أكـد  بـدوره 
لكـوادر  المكرميـن يمثلـون نموذجـاً  هـزاع أن 
الشـركة مـن إداريين ومهندسـين وفنيين، الذين 
أثبتـوا قـدرة عاليـة علـى تطويـر وتعزيـز مكانة 

الشـركة فـي سـوق االتصـاالت.

شـكرهم  عـن  المكرميـن  عبـر  جانبهـم  مـن 
وامتنانهـم لتكريـم اإلدارة لهـم وهـو مـا يؤكـد 
اهتمـام قيـادة الشـركة بالموظفيـن والعامليـن 
وتقديرهـا للجهـود التـي تبذل من قبـل الجميع 
واسـتمرارية  الشـركة  وتميـز  نجـاح  فيـه  لمـا 
الريـادة فـي تقديـم خدمـات متميزة في سـوق 

اليمنيـة. االتصـاالت 

مؤكديـن فـي الوقـت ذاتـه علـى شـحذ الهمـم، 
والتفانـي فـي تنفيـذ المهـام مـن اجـل تحقيـق 
االهـداف المرسـومة وتحقيق مزيدا مـن التميز 

والنجاح.

الموظفيـن  تكريـم  جـرى  الحفـل  ختـام  وفـي 
والهدايـا  التقديـر  بتوزيـع شـهادات  المبرزيـن 

الرمزيـة.

يمن موبايل..
تكرم نخبة من موظفيها المبرزين 

في أعمالهم لعام 2020م
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يواصل النشاط الرياضي الداخلي 
لشركة يمن موبايل نجاحه المنقطع 

النظير لعامه السادس على التوالي 
الذي يقام سنويًا بمشاركة 100 موظف 
لثالث العاب وهي )كرة القدم.. تنس 

الطاولة، الشطرنج(.

تقليد سنوي
الرياضـي  النشـاط  اصبـح  2014م  العـام  منـذ 
الداخلي لموظفي الشـركة تقليداً سـنوياً و التزاماً 
الروتيـن  لكسـر  موظفيهـا  تجـاه  للشـركة  ادبيـاً 
وإضفـاء روح المنافسـه فـي االنشـطة الرياضيـة.

ثالث العاب
يحتـوي النشـاط الرياضي في الشـركة على ثاثة 

العـاب فقـط هـي كـرة القـدم، وكـرة الطاولـة، 
تنافسـاً  الموظفـون  ويتنافـس  والشـطرنج.. 
محمومـاً تظـل االثارة فيهـا حتى اخـر اللحظات.

شعار النشاط
ينطلـق النشـاط الرياضـي الداخلـي السـنوي 
لموظفـي الشـركة تحـت شـعار لـكل موظـف 
رياضـة الهـدف منـه ان الرياضة جـزءاً اليتجزأ 
من اهداف الشـركة وان ماتسـعى اليه الشـركة 

هـو إسـعاد موظفيها بشـتى الُسـبل

تغيير اسماء الفرق
الـدوري سـنوياً يقـام بنظـام المجموعتيـن بواقـع 
اربـع فـرق فـي كل مجموعـة وكانـت الفـرق لهـا 
والمـوارد  كالتسـويق  اإلدارت  بأسـماء  مسـميات 

والفريـق المالي والتنفيذي والفنـي والتقني..الخ.

لكـن فـي هـذه النسـخة السادسـة تـم تغييـر 
التـي  الخدمـات  بأسـماء  الفـرق  اسـماء 
مزايـا  )مزايا،هدايـا،  وهـي  الشـركة  تقدمهـا 
ماكس،ريـال موبايـل( ،فيماضمـت المجموعة 
ماكس،باقتـك  العمل،هدايـا  الثانية)مجموعـة 

نـت(. بمزاجك،موبايـل 

األلقاب الستة
بطولـة  علـى  حصلـت  التـي  الفـرق  تنوعـت 
دوري يمـن موبايـل الداخلي.. وكان للتسـويق 
والمبيعـات نصيب االسـد بثاثة ألقـاب وبقية 
البشـرية  للمـوارد  ذهبـت  الثاثـة  االلقـاب 

والفريـق التقنـي واخرهـا ريـال موبايـل.

 .. موبايل  يمن 
نجمة سادسة في النشاط الرياضي
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نهايـة  موبايـل  يمـن  شـركة  كرمـت 
العـام الماضـي بصنعـاء ابطـال الموسـم 
الرياضي السـادس لثاث العـاب )القدم- 
الطاولـة - الشـطرنج( التـي شـارك فيهـا 
اكثـر مـن 130 موظفـاً يمثلـون مختلـف 

الشـركة. ادارات 
ريـال  فريـق  تـّوج  القـدم  كـرة  ففـي 
موبايـل بـدوري يمـن موبايـل للهاتـف 
شـارك  الـذي  السداسـية  القـدم  لكـرة 
علـى  توزيعهـم  تـم  فريـق  ثمـان  فيـه 

. مجموعتيـن 
وجـاء تتويـج ريـال موبايل إثرفـوزه على 
فريـق هدايـا بـركات الترجيـح 4/5  فـي 
النـادي  ملعـب  احتضنـة  الـذي  النهائـي 
الترفيهـي  والـذي انتهـى ايجابيـاً بهدفين 

لـكل منهمـا فـي الوقـت االصلي.

االسـبقية في الشـوط االول كانـت لهدايا 
الـذي سـجل هدفيـن عبـر العبـاه فهيـم 

الميسـري وسام السـياغي.
موبايـل  ريـال  اسـتطاع  الثانـي  الشـوط 
هدفـي  وسـجل  المبـاراة  إلـى  العـودة 
المصباحـي  بـال  العبـه  عبـر  التعديـل 
ليحتكـم  بالتعـادل  المبـاراة  لتنتهـي 
الفريقـان لركات الترجيح التي ابتسـمت 
لصالـح ريـال موبايـل ليتوج بالـكأس في 

السادسـة. نسـخته 
المركـز  تحديـد  مبـاراة  النهائـي  وسـبق 
ماكـس  هدايـا  فريقـي  بيـن  الثالـث 
وموبايـل نـت، انتهـت بالتعـادل بهدفين 
لـكل منهمـا ليحتكـم الفريقـان لـركات 
الحـظ التـي تفوقبهـا هدايـا ماكـس 3/ 2 

البرونـز. ليخطـف 

التنفيـذي  المديـر  قـام  ذلـك  عقـب 
لشـركة يمـن موبايـل المهنـدس عامـر 
االدارات  مـدراء  بعـض  ومعـه  هـزاع 
المراكـــز  الثـــاث  بتكريـم اصحـــاب 
االولـى فـي الثـاث االلعـاب بالكـوؤس 
والميداليـات الملونـة وهم علـى النحو  

االتـي:

كرة القدم
االول..ريال موبايل.

الثاني... هدايا..
الثالث... هدايا ماكس.

الفريق المثالي... مزايا ماكس.
*ايمـن الـورد*... هـداف البطولـة برصيد 

ثمانيـة اهـداف مـن هدايـا ماكس
فـي  حـارس  افضـل  الزندانـي*...  *علـي 

ماكـس. هدايـا  فريـق  مـن  البطولـة 

الشطرنج
االول...منصور راوح.

الثاني.. صاح المذحجي.

الثالث ...محمد عبد الحبيب.

تنس الطاولة
االول.. أيمن العبسي

الثاني فهيم الميسري

الثالث ...إبراهيم إبراهيم.

كمـا تـم تكريـم الوسـائل االعاميـة التـي 

واكبـت البطولة مـع الفاعليـن والمبرزين 

والمنظمين للبطولة بالدروع والشـهادات 

التقديرية.

 ريال موبايل بطاًل وهدايا وصيفًا

 تكريم ابطال الموســـم الرياضي السادس
اللجنـة  رئيـس  الزيـادي  عبدالرحمـن  االخ  قـال 

االعاميـــة لـــدوري 
مــوبايل  يمــــــن 
الداخلي أن االهتمام 
بالرياضـة يعتبـر من 
الشـركة  اولويـات 
الشـركة  هـدف  وان 
هـو إسـعاد موظفيها 

الُسـبل. بشـتى 
الزيــــادي  واثـــنى 
علـى قيـادة الشـركة 
المتــواصل  ودعمهـا 

لانشـــطة الشـــبابية 
والرياضيـة للشـركة خصوصـاً لموظفيهـا والعمـل 
علـى تفعيـل انشـطة رياضيـة تميـز الشـركة عـن 

غيرهـا.
وأعـرب عـن سـعادته بنجـاح الموسـم الرياضـي 
للعـام السـادس الـذي يأتـي فـي ظـروف صعبـة 
والبلـد تعانـي من حرب وحصـار جائر إال ان يمن 
موبايـل تصـر علـى إدخـال السـعادة علـى قلوب 

.. موظفيها
واوضـح ان الشـركة اليقتصر دعمها على النشـاط 
الرياضـي فقـط لموظفيهـا بـل يمتـد علـى ربوع 
واالنسـانية  الشـبابية  الجوانـب  السـيما  الوطـن 

ودعـم الموهوبيـن.

عبدالرحمن الزيادي:

يمن موبايل سباقة 
في دعم االنشطة
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دخـول  ومنـع  الغيظـة  ومنفـذ  والمـكا  عـدن 
16 حاويـة فـي مينـاء عـدن تحمـل تجهيـزات 
ومعـدات اتصـاالت وتراسـل منعـت مـن دخـول 

اليمـن.

كمـا تطـرق إلى األضـرار التي لحقـت بالمواطنين 
جـراء تعـرض قطـاع االتصـاالت والبريـد للتدميـر 
جـراء العـدوان.. مبينـاً أن خمسـة ماييـن و592 
ألـف و120 مواطنـاً حرمـوا مـن خدمـات البريـد 
و642  ألـف  تضـرر  فيمـا  الدولـي،  والبريـد 
عـدم  مـن  خدمـي  ومرفـق  وجامعـة  مستشـفى 
االسـتفادة مـن خدمـات االتصـاالت وعـدم قـدرة 
الوصـول  مـن  وباحثـاً  طالبـاً   778 و  ألـف   850
للمعلومـات وعجزهـم فـي التواصـل مـع مراكـز 

األبحـاث والتعليـم عبـر االنترنـت.

فـي  الصمـود  مامـح  مـن  أن  النقيـب  وأوضـح 
إعـادة  فـي  تمثلـت  والبريـد  االتصـاالت  قطـاع 
تأهيـل 296 موقعـاً ومحطـة وبرج اتصـاالت بعد 

العـدوان. دمرهـا  أن 

وأشـار النقيـب إلـى أنه تـم إصاح وصيانـة ثاثة 
آالف و570 كابـل بعد تعرضهـا للقصف أو أعمال 
تخريبيـة، وإعـادة خدمـة االتصـاالت واالنترنـت 
لــ23 قريـة ومدينـة بعـد أن كانـت معزولـة عـن 
العالـم، وتركيـب وإصاح وإعـادة خدمة 91 ألف 

و265 خـط اتصـاالت وإنترنت.

ولفـت إلـى أن االتصـاالت تعمـل من خـال 183 
مشـروع تراسـل ومحطات و189 مشروع سنترال 
ومبانـي وشـبكات هاتفيـة وصيانـة و157 كيلـو 
متـر تمديـدات كابـات نحاسـية و321 كيلـو متر 

تمديـدات كابـات أليـاف ضوئية.

زيـادة  علـى  االتصـاالت  قطـاع  "عمـل  وقـال 
السـعات الدوليـة لإلنترنـت إلـى 130 جيجـا بعد 
أن تـم رفعهـا بنسـبة 218 بالمائـة قبـل العـدوان 
عناويـن  مـن  السـادس  اإلصـدار  إلـى  واالنتقـال 
بنسـبة  المشـروع  وإنجـاز   )IPV6( اإلنترنـت 
وأصبحـت  المؤسسـة  كـوادر  عبـر  بالمائـة   100
التجهيـزات قادرة على اسـتيعاب المشـتركين عبر 

السـادس". اإلصـدار 

علـى  عملـت  االتصـاالت  مؤسسـة  "إن  وأضـاف 
تأهيـل 285 موظفاً وكادراً ضمن دبلوم الشـبكات 
الهاتفيـة والقـوى والتكييـف لمواجهـة التحديات 
ومعالجـة اآلثـار التدميريـة واألعمـال التخريبيـة.

االتصـاالت  وزارة  بيـان صـادر  ذلـك حّمـل  إلـى 
وتقنيـة المعلومات بذكرى يـوم الصمود الوطني، 
القانونيـة  المسـئولية  العـدوان  تحالـف  دول 
واألخاقيـة الكاملـة إزاء الجرائم التـي تم ارتكابها 

فـي قطـاع االتصـاالت والبريـد.

والمنظمـات  الدولـي  المجتمـع  البيـان  ودعـا 
األمميـة والحقوقية واإلنسـانية االضطاع بواجبها 
فـي تحييـد قطـاع االتصـاالت باعتبـاره حـق مـن 

حقـوق اإلنسـان.

أحـرار  مطالبتهـا  االتصـاالت  وزارة  وجـددت 
العالـم والمنظمـات الدوليـة والوسـطاء الدوليين 
الـذي  والتدميـر  العـدوان  إليقـاف  بالتدخـل 

والبريـد. االتصـاالت  قطـاع  يسـتهدف 

كمـا طالـب البيـان األمم المتحـدة برفـع الحصار 
وفتـح المنافـذ البرية والبحرية لدخـول تجهيزات 
المدنـي  االسـتخدام  ذات  االتصـاالت  ومعـدات 
والسـماح لدخـول السـفن المحملـة بالمشـتقات 
خدمـات  اسـتمرار  لضمـان  تجنبـاً  النفطيـة 

االتصـاالت.

حضـر المؤتمـر وكيـل الـوزارة للشـؤون الماليـة 
المؤسسـة  ومديـر  المتـوكل  أحمـد  واإلداريـة 
محمـد  صـادق  المهنـدس  لاتصـاالت  العامـة 
مصلـح، والرئيـس التنفيـذي لشـركة االتصـاالت 
الدوليـة اليمنيـة )تيليمـن( الدكتـور علـي ناجي 
نصـاري، ومديـر الهيئـة العامـة للبريـد والتوفير 
البريـدي المهنـدس محمـد علي مرغـم، ورئيس 
عصـام  موبايـل  يمـن  شـركة  إدارة  مجلـس 

الحملـي.

المعلومـات  وتقنيـة  االتصـاالت  وزيـر  وأوضـح 
المهنـدس مسـفر عبـد اللـه النميـر أن العـدوان 
االتصـاالت  لقطـاع  التحتيـة  البنيـة  اسـتهدف 
والبريـد منـذ 26 مـارس 2015م، مـا اضطر كوادر 
السـاعة  مـدار  علـى  العمـل  االتصـاالت  قطـاع 
العـدوان  دمـره  مـا  كل  وبنـاء  وتأهيـل  إلصـاح 
االتصـاالت  خدمـات  تقديـم  اسـتمرار  لضمـان 
الـذي  الصحفـي  المؤتمـر  وفـي  واالنترنـت. 
مجلـس  رئيـس  االتصـاالت  وزيـر  نائـب  حضـره 
الدكتـور  لاتصـاالت  العامـة  المؤسسـة  إدارة 
أن  إلـى  النميـر  الوزيـر  أشـار  الشـامي،  هاشـم 
طيـران العـدوان دمـر بشـكل مباشـر 32 بالمائـة 
مـن البنيـة التحتيـة و24 بالمائـة تدميـر جزئـي، 
وبالرغـم مـن ذلـك فشـل العـدوان فـي إيقـاف 

والبريـد. االتصـاالت  خدمـات 

وقـال "دعونـا ومـا زلنا ندعـو المنظمـات الدولية 
لاتصـاالت  الدولـي  واالتحـاد  المتحـدة  واألمـم 
للوقـوف مع قطـاع االتصاالت والبريـد في اليمن 
وتحييـده إال أن كل الدعـوات لـم تلـق تجاوبـاً".

بـدوره أوضـح مديـر العاقـات واإلعـام بـوزارة 
االتصـاالت عبـد الخالـق النقيـب أن 774 منشـأة 
ومرفـق خدمـي خـاص باالتصـاالت والبريـد تـم 

إغاقـه وإيقـاف خدماتـه.

وذكـر أن العـدوان دمـر 248 برجـاً تابعـاً لقطـاع 
و46  اتصـاالت  محطـة  و652  وألـف  االتصـاالت 
قـوى  معـدات  و458  وألـف  سـنتراالت  منشـأة 
وتكييـف و32 كبينـة اتصـاالت، و28 صالـة بريد، 

و50 وسـيلة نقـل بريـدي و34 صرافـاً آليـاً.

وبيـن النقيـب أن 87 مدينة وقرية فـي اليمن تم 

عزلهـا عـن العالـم بانقطـاع خدمـات االتصـاالت 
واالنترنـت لمـا يقـارب مليـون 315 ألـف و724 
مواطناً .. موضحاً أن 14 مليون مسـتخدم تضرروا 
مـن ضعف تردي خدمـات االتصـاالت واإلنترنت.

وأفـاد بـأن العدوان عمـل على حرمـان اليمن من 
كابـات االنترنـت البحريـة المملوكـة لاتصـاالت 
 )SMW5( اليمنيـة والمتمثلة في الكابـل البحري
والكابـل  الحديـدة  فـي  التفريعيـة  ومحطاتـه 
البحـري )AAE1( ومحطـة إنزالـه بعـدن، وكابـل 
اإلنترنـت البحـري عدن جيبوتي، فيمـا فرض على 

البريـد اليمنـي حظـراً دوليـاً كامًا.

وتطـرق مديـر العاقـات واإلعـام إلـى الحظـر 
دخـول  علـى  العـدوان  فرضـه  الـذي  الشـامل 
باحتجـاز  بدايـة  االتصـاالت  وأنظمـة  تجهيـزات 
ومينـاء  جـدة  بمطـار  اتصـاالت  محطـات   104

بلغت خسائر قطاع االتصاالت والبريد في اليمن خمسة مليارات و 452 مليون و 572 
دوالر خالل ست سنوات من العدوان. وأعلنت وزارة االتصاالت وتقنية المعلومات في 

مؤتمر صحفي عقدته بصنعاء أن العدوان استهدف بشكل مباشر ألفين و 409 مواقع 
ومنشأة تابعة لالتصاالت والبريد وألحقت بهما دماراً وأضراراً جسيمة. 

مليار دوالر خسائر قطاع 
االتصاالت والبريد في 6 سنوات
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أخيها  جانب  إلى  المشاركة  في  ودورها  المرأة  بمكانة  إيمانا 
الرجل في شتى المجاالت..

ونظرا إلى أهمية تنمية وتأهيل المرأة من أجل بناء جيل متسلح 
بالعلم والمعرفة قادر على مواجهات التحديات.

تولي شركة يمن موبايل المراة اهتماما كبيرا سواء المرأة العاملة 
في اطار الشركة كموظفة وادارية او المرأة في المجتمع اليمني 
تبني  وكذا  والتحفيز  والدعم  التكريم  خال  من  عام  بشكل 
مشاريع تنموية واجتماعية، كما وتحرص الشركة على دعم كافة 
األنشطة التأهيلية في مختلف المجاالت خاصة تلك التي تتعلق 
بتحسين مهارات المرأة التي تعتبر نصف المجتمع لتتمكن من 

أداء دورها التنموي بالمستوى المطلوب.

واهتمت الشركة برعاية عدد من األنشطة النسائية والمناسبات 
الزهراء  فاطمة  ومياد  للمرأة  العالمي  كاليوم  بالمرأة  الخاصة 
الله عليها وعيد االم ومعرض البستنة والزهور ورائدات  رضوان 

االعمال اليمنيات.

كما تولي الشركة عناية خاصة للمرأة من أجل تمكينها إقتصادياً 
والمتوسطة  الصغيرة  المشروعات  مجال  في  خاصة  ودعمها، 
األقل  األسر  ورعاية  الفقر،  آثار  من  للتخفيف  التمكين  وبرامج 
مختلف  في  الحرب  نتيجة  تضرراً  األكثر  والمجتمعات  دخًا، 

مناطق الجمهورية.

شهداؤنا عظماؤنا

نبيل عبد العزيزماجد المذحجيعبدالحكيم الشهارينبيل قاسم عبدالقوي

صفية العسره عمار الهياجي

زمالء رحلوا عنا

صادق الضاويكمال الذهبانيمجاهد الخدرييحيى المتوكل المـرأة.. اهتمام ودعم وتكريمعبده محمد مذيور
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يتزايـد االهتمـام بمفهـوم الصـورة الذهنية للمؤسسـة في ظل التطور المسـتمر للمؤسسـات 
بمختلـف اشـكالها ،وباتـت الشـركات تـدرك أهميـة صورتهـا الذهنيـة لـدى الجماهيـر ممـا 
بمسـؤوليتها  القيـام  ان  تـدرك  و  المجتمـع   لـدى  تتبنـى سياسـات إلدارة صورتهـا  جعلهـا 
االجتماعيـة لـم يعـد الزامـا قانونيـا او اخاقيا  فحسـب وانمـا اصبح واقعـا وعمًا اسـتراتيجياً 
لبنـاء صورتهـا الذهنيـة االيجابيـة ،بـل ان  بعض الباحثين شـدد على ان بناء الصـورة الذهنية 
يعتبـر مـن اهم ضمانـات البقاء لمنظمـات االعمال والمؤسسـات‘وتجتهد منظمـات االعمال 
فـي انتهـاج اسـتراتيجيات لكـي تتجنـب مقاطعتهـا مـن قبـل الزبائـن وذلـك مـن خـال بذل 
المزيـد فـي أنشـطتها االجتماعية, وبالمقابل الماحظ أن المسـتهلكين اليـوم تواقون لمعرفة 

الشـركات التـي تبـذل مسـاعي حثيثـة فيمـا يخـص المسـؤولية االجتماعية .

وتتشـكل الصـورة الذهنيـة بنـاًء على وعـي وثقافة ومـدركات جمهور المسـتفيدين وأصحاب 
المصلحـة مـن خـال مـا تمارسـه المنظمـة، وبالتالـي تحدد مواقـف أصحـاب المصلحة حول 
المنظمـة  والخدمات أو المنتجـات التي تقدمها، لذلك اصبحت المنظمات مطالبة باالهتمام 
اكثـر ببنـاء وإدارة  صورتهـا الذهنيـة لـدى جمهـور المسـتفيدين وتطويـر اسـتراتيجياتها بمـا 

يواكـب التطـور المعرفي لـدى المجتمع.

وبطبيعـة الحـال فإن مفهوم المسـؤولية االجتماعية لـم يعد قاصرا على المبـادرات الخيرية 
وانمـا تجـاوز ذلـك إلـى أهـداف وأبعـاد ومعايير أوسـع وأشـمل حددتهـا االدبيـات في هذا 
الجانـب، وهـذا يجعل من  دراسـة واقـع المسـؤولية االجتماعية في بادنـا ذو أهمية بالغة’ 
حيـث انـه مـن  الماحـظ في بادنـا زيادة متسـارعة في الوعـي المجتمعي المقـرون بذات 
الوقـت مـع تطـور مفهـوم ممارسـة المسـؤولية االجتماعيـة والـذي مـن البديهـي أن يكـون 
متأثـر ومتفاعـا  تمامـا مـع بيئـة االعمـال، ويعتبـر قطـاع االتصـاالت فـي بادنـا واحـدا من 
اهـم قطاعـات االعمـال ومـا يتميز به هـذا القطاع  من سـوق تنافسـية متسـارعة ومتفاعلة 
ممـا يحتـم عليـه المبـادرة فـي انتهـاج سياسـة المسـؤولية االجتماعيـة وتبنـي مفهـوم بناء 

وحمايـة الصـورة الذهنية.

وهـذا مـا ادركتـه قيادة شـركة يمـن موبايل وعملت علـى  تأطيره ضمن اسـتراتيجية الشـركة 
وخططهـا السـنوية وجعلـت مـن ممارسـة المسـؤولية االجتماعية عمـا مؤسسـيا يهدف الى 
بنـاء وادارة صورتهـا االيجابيـة لـدي كافـة اصحـاب المصلحـة رغـم مـا تحملـه الشـركة علـى 
عاتقهـا مـن مسـؤلية وطنيـة وانسـانية تتجـاوز بمسـاهمتها مجـرد وسـيلة  الدارة الصـورة 
الذهنيـة الـى عمـل وطنـي وانسـاني فـي المقـام االول يسـهم فـي تخفيـف معانـاة النـاس 
مـن خـال اعمـال االغاثـة وتمويل المخيمـات الطبيـة المجانية ‘كمـا تعتبر مسـاهمات يمن 
موبايـل رديـف فاعـل ومسـاند للجهـود الحكوميـة في اعـادة البنـاء واالعمار ‘ودعـم وتنفيذ 
برامـج التنميـة المسـتدامة والتاهيـل والتدريـب والتمكيـن علـى امتـداد الخارطـة الوطنية.

واستطاعت الشركة الموازنة بين مسؤليتها االجتماعية ذات المنطلق الوطني واالنساني وبين 
مسـؤليتها االجتماعيـة  حيـال كافـة اصحـاب المصلحـة وهم المـاك والمسـاهمون'العاملون 

'المـوردون '  المشـتركون'البيئة ' المجتمع' الحكومـة وبقية اصحاب المصلح.

وبذلـك تكـون يمـن موبايـل احـد ابـرز نمـاذج العمـل المؤسسـي المتميـز والتـي نفخـر بها 
. جميعا

يمن موبايل.. 
رائدة المسؤولية االجتماعية

نورالدين وهاس
رئيس التحرير

مسك الختام




