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بمناســبة شهــر رمضــان المبــارك

شهداؤنا عظماؤنا

نبيل عبد العزيزماجد المذحجيعبدالحكيم الشهارينبيل قاسم عبدالقوي

صفية العسره عمار الهياجي

زمالء رحلوا عنا

صادق الضاويكمال الذهبانيمجاهد الخدرييحيى المتوكل عبده محمد مذيور
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2021 عــــام التحديث والتطوير 
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2021
      التســويق بــرؤية حــد يثة
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البنيـة التحتيـة لشـبكة الجيـل الرابـع 4G فـي عـدة مدن رئيسـية، 
وبحمـد اللـه تـم تدشـين الخدمـة بأمانـة العاصمـة ومحافظـات 
صنعـاء وإب والحديـدة كمرحلـة أولـى يليهـا المراحـل التاليـة فـي 

بقيـة محافظـات الجمهوريـة. 

تأهيـل  وإعـادة  القائمـة  الشـبكة  تجهيـزات  وتحديـث  توسـعة 
المواقـع المدمـرة إلعـادة الخدمـة للمناطق المتضـررة جراء قصف 
العـدوان، باإلضافـة إلـى إنشـاء العديـد مـن المواقـع والمحطـات 
الجديـدة لنشـر وتوسـيع التغطيـة لمواكبـة اإلقبـال الكبيـر علـى 

خدمـات الشـركة وإسـتيعاب المزيـد مـن المشـتركين. 

تحسـين جـودة الخدمـات المقدمة للزبائـن واإلسـتمرار في تقديم 
حاجاتهـم  تلبـي  ومتنوعـة  جديـدة  تسـويقية  وعـروض  خدمـات 
وتعزيـز  للشـركة  السـوقية  الحصـة  زيـادة  وبالتالـي  وتطلعاتهـم 

مكانتهـا وقدرتهـا التنافسـية فـي السـوق. 

التنظيمـي والمؤسسـي للشـركة مـن خـال تنفيـذ  البنـاء  تطويـر 
مشـروع تحديـث وتطويـر الشـركة عبـر شـركة إستشـارية عالميـة 
السياسـات  تحديـث  وإسـتكمال  المجـال،  هـذا  فـي  متخصصـة 

الشـركة.  أعمـال  وأتمتـة  واألنظمـة  واللوائـح 

االهتمـام الخـاص بتنميـة قـدرات ومهـارات المـوارد البشـرية مـن 
علـى  الموظفيـن  وتحفيـز  وتشـجيع  والتأهيـل،  التدريـب  خـال 
وتطبيقهـا  البنـاءة  والحلـول  األفـكار  وتبنـي  واإلبتـكار  اإلبـداع 
وتطويرهـا لرفع مسـتوى األداء واإلنتاجية بكفـاءة وفاعلية وتحقيق 

أداء متميـزة.  معـدالت 

اإلخوة واألخوات .. المساهمون جميعًا 

لقـد أثمـرت تلـك الجهود في زيادة عدد المشـتركين بشـكل يبعث 
علـى الفخـر واإلعتـزاز، حيـث وصـل عـدد المشـتركين فـي نهايـة 

العـام 2021م إلـى مـا يقـارب 9.5 مليـون مشـترك . 

المؤشرات المالية

كمـا بلغـت إيـرادات الشـركة خـال العـام 2021م  أكثـر مـن 190 
مليـار ريـال وبمعـدل نمـو 16.12 % عـن العـام السـابق. كمـا بلغ 
صافـي األربـاح بعـد خصـم الـزكاة وضريبـة الدخـل إلـى أكثـر من 
35 مليـار ريـال وبمعـدل نمـو 28.74 % عن العام السـابق، وحرصاً 
مـن مجلـس االدارة على ضـرورة تحقيق توقعات المسـاهمين فقد 
أوصـى بتوزيـع أربـاح علـى المسـاهمين بنسـبة 35 % مـن قيمـة 

السـهم األسـمية كأعلـى نسـبة أربـاح موزعة فـي اليمن.

المسؤولية االجتماعية

وفـي مجـال المسـئولية االجتماعيـة فقـد أولـت الشـركة إهتمامـاً 
خاصـاً كونهـا جـزء مـن المجتمـع وملتزمـة نحـوه ، حيـث واصلـت 
الشـركة خـال العـام 2021م المشـاركة فـي العديد مـن المبادرات 
والمشـروعات التـي تهـدف إلـى دعـم القطاعـات األكثـر احتياجـاً 

فـي المجتمـع ، والتعـاون المثمـر مـع العديـد مـن المؤسسـات 
المجتمعيـة مـن أجـل إثـراء أنشـطة الشـركة فـي خدمـة المجتمـع 
، حيـث تـم تنفيـذ العديـد مـن المشـروعات الهادفـة الـى تنميـة 
وتطويـر المجتمـع اليمنـي مـن خال المسـاهمة في دعـم البرامج 
التنمويـة فـي مختلـف محافظـات الجمهوريـة، شـملت الجوانـب 
وبرامـج  واالجتماعيـة  والثقافيـة  والرياضيـة  والصحيـة  التعليميـة 

اإلغاثـة اإلنسـانية. 

النظرة المستقبلية لعام 2022م: 

مساهمينا الكرام... الحاضرون جميعاً 

كافـة  تركيـز  2022م  عـام  خـال  موبايـل  يمـن  شـركة  سـتواصل 
جهودهـا نحـو تنفيـذ توجهاتهـا االسـتراتيجية، والعمل نحـو تقديم 
باالضافـة  المبتكـرة  الرقميـة  والمنتجـات  الخدمـات  مـن  المزيـد 
لتنفيـذ المزيد من المشـاريع االسـتراتيجية في شـبكة الجيل الرابع 
وكذلـك عقد الشـراكات مع الجهـات المماثلة لتحقيـق التكامل في 
نماذج األعمال، وستسـتمر الشـركة في دراسـة عدد مـن المبادرات 
وقوتهـا  مكانتهـا  تعزيـز  مـن  يمكنهـا  وبمـا  النوعيـة  والخدمـات 

التنافسـية وتحسـين الخدمـات والعـروض الحاليـة، 

كمـا سـتركز الشـركة جهودهـا  علـى وضـع احتياجـات المجتمـع 
للخدمـات الرقميـة علـى قمـة أولوياتها وخططها ، وفـي ظل جهود 
الشـركة لمواجهـة متطلبـات المشـتركين فسـوف تواصـل الشـركة 
تركيزهـا علـى تعزيز كفاءة خدمات الشـركة في المسـتقبل القريب 
بمـا يعـزز مـن مكانتها الرائدة كأول مشـغل لخدمـات الجيل الرابع 

فـي اليمن.

وفي الختام:

أشـكر حضوركـم الكريـم، وثقتكـم الغاليـة التـي نعتز ونفتخـر بها، 
ونحـن علـى ثقـة بأننـا مـن خـال دعمكـم سـنواصل تحقيـق أعلى 
خـال  األجـل  طويلـة  مسـتدامة  قيمـة  وتحقيـق  األداء  معـدالت 

الفتـرة القادمـة. 

وأتقـدم بجزيـل الشـكر والتقديـر لمعالـي األخ/ وزيـر االتصـاالت 
وتقنيـة المعلومـات المهنـدس مسـفر عبدالله النمير علـى جهوده 
المبذولـة معنـا ودعمـه وتشـجيعه لنـا  وتذليل كافـة الصعاب التي 

اعترضـت طريقنا.

التنفيذيـة  واالدارة  االدارة  لمجلـس  والتقديـر  الشـكر  أوجـه  كمـا 
وجميـع العامليـن بالشـركة الـذي كان لهم الدور األبـرز في تحقيق 
تلـك النتائـج المتميـزة متمنييـن لهـم مزيداً مـن التقـدم والنجاح، 
وتحقيـق المزيـد مـن التميـز والريادة فـي تقديم خدمـات الهاتف 

واإلنترنـت النقـال فـي سـوق االتصـاالت اليمنية. 

وفقنـا اللـه جميعـاً لمـا فيـه خدمة شـركتنا الرائـدة ووطننـا الغالي 
العزيز. وشـعبنا 

والسام عليكم ورحمة الله وبركاته،،،

الحمـد للـه رب العالميـن والصـاة والسـام علـى أشـرف األنبيـاء 
والمرسـلين سـيدنا محمـد وعلـى آله الطيبيـن الطاهريـن وأصحابه 

األخيـار المنتجبيـن... 

اإلخـوة واألخـوات األعـزاء/ المسـاهمون الكـرام أعضـاء الجمعيـة 
العامـة لشـركة يمـن موبايـل

السـام عليكـم ورحمة الله وبركاته... وشـهر مبـارك وكل عام وأنتم 
بخير. 

أصالـة عـن نفسـي ونيابة عـن زمائي أعضـاء مجلس إدارة الشـركة 
يسـعدني أن أرحـب بكـم جميعـاً فـي االجتمـاع الخامـس عشـر 
للجمعيـة العامـة العاديـة، كمـا يطيـب لـي أن أضـع بيـن أيديكـم 
التقريـر السـنوي عـن نتائـج أعمـال الشـركة وإنجازاتهـا وبياناتهـا 

الماليـة للعـام 2021م. 

مساهمينا األعزاء: 

للهاتـف  موبايـل  يمـن  شـركة  حققتهـا  التـي  للريـادة  إسـتمراراً 
النقـال منـذ تأسيسـها وإنطاقـاً مـن مسـئوليتنا تجـاه مسـاهمينا 
والمجتمـع، فقـد واصلـت الشـركة مسـيرة النجـاح والتميـز مرتكزًة 
التنفيذيـة  وادارتهـا  الشـركة  قيـادة  مـن  المبذولـة  الجهـود  علـى 

التـي  والصعوبـات  التحديـات  مـن  الرغـم  فعلـى  أركانهـا،  بكافـة 
واجهـت الشـركة والناجمـة عن إسـتمرار العدوان الغاشـم والحصار 
الجائـر علـى بادنـا  وصعوبـة إدخـال التجهيـزات الفنيـة وتضخـم 
األسـعار وإرتفاع تكاليف التشـغيل وارتفاع أسـعار مدخات اإلنتاج 
وانعـدام المشـتقات النفطيـة وارتفـاع تكاليـف تحويـل النقـد مـن 
المحافظـات، واسـتمرار اإلسـتهداف والقصـف لمواقـع ومحطـات 
وابـراج الشـركة مـن قبـل العـدوان، باإلضافـة الـى حـدة المنافسـة 
تلـك  تجـاوز  الشركةإسـتطاعت  أن  إال  التكنولوجـي،  والتسـارع 
الصعوبـات والتحديـات محققـة نتائـج متميـزة،  فقـد شـهد العـام 
2021م العديـد مـن االنجـازات والنجاحـات فـي مختلـف مجاالت 
بممارسـات  االلتـزام  نتيجـة  تحققـت  والتـي  الشـركة،  وأنشـطة 
الحوكمـة الرشـيدة وتبني أسـاليب التخطيط االسـتراتيجي والمضي 
2023م   -  2019 للشـركة  اإلسـتراتيجية  الخطـة  تنفيـذ  فـي  قدمـاً 
وخطتهـا التنفيذيـة للعـام الثالـث علـى التوالـي، والعمـل بوتيـرة 
عاليـة لتحقيـق األهـداف المرسـومة، ومـن أهـم تلـك اإلنجـازات: 

تطويـر منظومـة الشـبكة والتجهيـزات الفنيـة واإلنتقال إلـى تقنية 
الجيـل الرابـع كأول مشـغل للجيـل الرابـع فـي اليمـن: حيـث تـم 
لألجيـال  االتصـاالت  لتقديـم خدمـات  الترخيـص  إتفاقيـة  توقيـع 
الحديثـة كأول شـركة إتصـاالت تحصـل علـى الترخيص، وتـم تنفيذ 

وتستمر مسيرة النجاح والتميز
أ/ عصام علي الحملي - رئيس مجلس اإلدارة
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شـهد العـام 2021م العديـد مـن النجاحـات والمحطـات اإليجابيـة التـي واكبـت 
نشـاط وعمليـات الشـركة رغـم اسـتمرار الظـروف اإلسـتثنائية التـي تعمـل فـي 
ظلهـا الشـركة، واسـتطاعت الشـركة الحـد مـن آثـار الحـرب والعـدوان مـن خال 
إدارة عملياتهـا بنجـاح وتبنـي اسـتراتيجيات أداء طموحـة سـاهمت فـي تحقيـق 
مسـتويات متقدمـة مـن النمـو ومتخطيـة العقبات محققـة العديد مـن أهدافها 
المرسـومة ضمـن خططهـا االسـتراتيجية، وتنفيـذ العديـد مـن األعمـال والمهـام 

واألنشـطة أهمهـا مـا يلي:

1 - المواضيع الرئيسية المنجزة من قبل المجلس :

متابعـة أداء الشـركة ومـا تـم تحقيقـه مـن الخطـط االسـتراتيجية والتنفيذية من 
خـال االجتماعـات الدوريـة للمجلـس مـع اإلدارة التنفيذية.

مراجعة وإقرار مشروع الموازنة التقديرية للشركة للعام المالي 2021م.

إعتماد وإقرار البيانات المالية للشركة للعام المالي 2020م.

الرقابـة واإلشـراف علـى أداء اإلدارة التنفيذيـة بصـورة مسـتمرة لبحـث األوضـاع 
ومناقشـة المعوقات والمشـاكل التي تواجه الشـركة والخروج بقـرارات لمعالجتها.

إعـداد ومراجعـة تقريـر مجلـس اإلدارة للعـام المالـي 2020م المقـدم للجمعيـة 
العامـة فـي اجتماعهـا الرابع عشـر.

تنفيـذ نتائـج توصيـات وقـرارات االجتمـاع الرابع عشـر للجمعية العامـة العادية 
مـن خال إتخـاذ اإلجـراءات الازمـة لتنفيذها.

مناقشـة التقاريـر الدوريـة لنشـاط الشـركة )الربعيـة، النصف سـنوية، السـنوية( 
واتخـاذ القـرارات الازمة بشـأنها.

الداخلـي  التدقيـق  التقاريـر الدوريـة المرفوعـة مـن إدارة  مناقشـة عـدد مـن 
بشـأنها. الازمـة  القـرارات  وإتخـاذ 

مناقشـة عـدد من التقاريـر المرفوعة من اللجـان الدائمة والمؤقتـة المنبثقة من 
المجلس وإتخاذ القرارات المناسـبة بشـأنها.

ترشيح محاسب قانوني لتدقيق البيانات المالية للشركة للعام 2021م.

وضـع العديـد مـن مؤشـرات األداء )KPIS( ألهـم األنشـطة الرئيسـية بالشـركة 
الفنيـة والتجاريـة والماليـة واإلداريـة وفـق أفضل الممارسـات ومتابعـة تنفيذها 
بهـدف االطـاع علـى أداء الشـركة ومقارنتـه بما هـو معمول به عالميـاً في مجال 

اتصـاالت الهاتـف النقال.

اإلشـــراف علـــى أداء اإلدارة التنفيــذيـــة والمتعلقـة بسياسـة تدفقـات نقديـة 
الشـركة وإقـرار أفضـل المعالجـات المناسـبة إلدارة السـيولة النقديـة.

تحديـد التصـور العـام للمخاطـر العاليـة التـي تواجـه الشـركة فـي ظـل األوضاع 
االسـتثنائية والحصـار الـذي يعيشـه الوطـن وإعتمـاد الحلـول والطـرق المناسـبة 

لمواجهـة تلـك المخاطـر والحـد مـن آثارهـا علـى أداء الشـركة.

2 - األعمال المنجزة ضمن التوجهات االستراتيجية للشركة:

اعتماد الخطة التنفيذية للعام 2021م المنبثقة من الخطة االستراتيجية للشركة.

التحتيـة  البنـى  وتحسـين  لتطويـر  االسـتثمارية  المشـاريع  مـن  العديـد  إقـرار 
الفنيـة. والتجهيـزات  للشـبكة 

المتابعـة واإلشـراف لعمليـة تحديـث وتطوير البنـاء التنظيمي للشـركة من خال 
إقرار اسـتئناف مشـروع إعادة هيكلة الشـركة مع الشـركة االستشـارية األلمانية.

اعتماد خطة عمل لجنة الترشيحات والحوكمة للعام 2021م.

اعتماد خطة وآلية عمل لجنة التخطيط واإلستثمار للعام 2021م.

اعتماد خطة وآلية عمل لجنة التدقيق والمخاطر للعام 2021م.

تحديث وتطوير وإقرار الخطة االستراتيجية للشركة )2026-2022(.

اعتماد الخطة التنفيذية للعام 2022م وخطة المخاطر التابعة لها.

متابعـة أعمـال اللجـان المنبثقـة من مجلـس اإلدارة وفقـاً لدليـل الحوكمة )لجنة 
التخطيـط واالسـتثمار، لجنـة التدقيـق والمخاطـر، لجنـة الترشـيحات والحوكمة( 

والوقـوف علـى تقاريرهـا الدورية.

اعتمـاد نتائـج وتوصيـات لجنـة المشـتريات والمزايـدات الخاصة بمتابعـة تنفيذ 
 . LTE مشـاريع الـ

اإلشراف على عملية اإلعداد والتجهيز لإلنتقال إلى تقنية الجيل الرابع.

اعتمـاد مدونـة قواعـد السـلوك المهنـي واألخاقي لشـركة يمن موبايـل المقدمة 
من لجنـة الترشـيحات والحوكمة.

إقـرار سياسـة سـعر الصـرف بنـاًء علـى سـعر صـرف السـوق فـي إثبـات وتقييـم 
المعامـات واألرصـدة النقديـة بالعمـات األجنبيـة.

اعتماد سياسة االستثمار ودليل إجراءات المحفظة والمشاريع االستثمارية.

اعتماد الباقات الخاصة بتقنية الجيل الرابع لمشتركي الدفع المسبق والفوترة.

أنشطة مجلس اإلدارة 
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إعتدنـا أن نلتقـي سـوياً مـن خـال هـذه المجلـة لنسـلط الضـوء علـى 
أهـم اإلنجـازات التي حققتها الشـركة فـي العـام 2021م، والتي ما كانت 
لتكـون لوال ثقة مسسـاهمينا ومشـتركينا ودعمهم المسـتمر الذي شـكل 

عصـب عطائنا وإسـتمراريتنا.

وعلـى الرغم مـن التحديات الكبيـرة والمخاطر العالية التـي عملت فيها 
الشـركة خـال العـام 2021م، إال أنـه كان عاماً إسـتثنائياً بإمتياز، حققت 
تنفيـذ إسـتراتيجيات  العديـد مـن اإلنجـازات مـن خـال  الشـركة  فيـه 
وخطـط منسـجمة مـع التحديـات التـي تواجههـا والظـروف اإلسـتثنائية 
التـي تمـر بها بادنـا، حيث كانت  التحديـات التي واجهناهـا حافزاً كبيراً 
لبـذل المزيـد مـن الجهـود، وتوجيـه كافـة المـوارد الماليـة والقـدرات 
الفنيـة والطاقـات البشـرية نحـو مزيـٍد مـن النجـاح مـن خال التنسـيق 
بيـن جهـود قيـادة الشـركة ممثلـة بمجلـس اإلدارة واإلدارة التنفيذيـة 

وإخـاص وتفانـي العامليـن فـي الشـركة فـي مختلـف القطاعـات.

فقـد إسـتطاعت الشـركة -بفضـل اللـه- التغلـب علـى التحديـات التـي 
واجهتهـا، وإسـتغال كافـة الفـرص التـي توفـرت أمامهـا لتطويـر بنيتهـا 
التحتيـة فـي الجانـب الفنـي، بالتزامـن مـع تحديـث وتطويـر سياسـاتها 
وإنظمتهـا اإلداريـة وإسـتراتيجيتها الفنيـة والتجاريـة وخططهـا الماليـة، 
فـي  والتقنـي  اإلداري  التغييـر  بدايـة إلحـداث  العـام 2021م،  ليصبـح 
الشـركة إنتقلـت فيـه إلـى عهد جديـد لتتصدر موقـع الريـادة محلياً في 
مسـيرة التطـور فـي المجـال التقنـي  والتحديث فـي المجـال التنظيمي، 
وتوجيـه إمكاناتهـا وإسـتثمار مواردهـا في مشـاريع إسـتراتيجية لتقديم 
رؤيـة  مـع  يتوافـق  وبمـا  قادمـة،  لسـنوات  أعلـى  بجـودة  الخدمـات 
الشـركة، ويحقـق أهدافهـا اإلسـتراتيجية، ويعـزز مـن مكانتها التنافسـية 
فـي السـوق، ويضمـن إسـتمراريتها فـي تقديـم خدمـات متميـزة تلبـي 
وحقـوق  إسـتثمارات  علـى  وتحافـظ  وتطلعاتهـم  الزبائـن  إحتياجـات 

المسـاهمين.

توحيـد  علـى  2021م،  العـام  خـال  التنفيذيـة  اإلدارة  عملـت  فقـد 
وتوجيـه جهـود العامليـن نحـو تحقيـق األهـداف المرسـومة، والتـي 
اإلعـداد  أهمهـا:  التـي  اإلنجـازات  مـن  العديـد  تحقيـق  عنهـا  نتـج 
والتجهيـز للبنيـة التحتيـة لشـبكة الجيـل الرابـع LET فـي عـدة مـدن 
يمنيـة، وعمـل توسـعات مناسـبة للشـبكة القائمـة وتوفيـر التجهيزات 
واألنظمـة المطلوبـة لتنفيـذ األعمـال، وتدشـين المرحلـة األولـى مـن 
خدمـات الجيـل الرابـع 4G مطلع شـهر ينايـر 2022م، بحضور رسـمي 
وسياسـي كبيريـن، وجـاري العمـل فـي التوسـع التدريجـي فـي بقيـة 
المحافظـات، كل ذلـك عـزز مـن مكانـة الشـركة وريادتهـا فـي سـوق 

اليمنيـة. اإلتصـاالت 

كمـا ترافـق مع ذلك تحديـث إسـتراتيجياتها وخططها الماليـة، وتحديث 
وتطويـر هيكلهـا التنظيمـي لتحقيـق اإلنسـجام والتكامليـة بيـن التقنيـة 
والتنظيـم، وبمـا يضمـن تطويـر الشـركة فـي كافـة المجـاالت كمـا أن 
الشـركة عملـت خـال العـام 2021م، علـى التوسـع فـي شـبكة الجيـل 
الثالـث بمـا يتناسـب مـع حجـم قاعـدة عمائهـا وحجـم الطلـب علـى 
خدماتهـا، وبمـا يضمـن تقديـم خدمـات ذات جـودة تلبـي إحتياجـات 

وتطلعـات العمـاء.

علـى تحسـين طـرق  الشـركة  فقـد عملـت  مـا سـبق،  إلـى  وباإلضافـة 
ووسـائل تقديـم خدماتها من خال سياسـات بيع وإنتشـار أكثـر فاعلية، 
وتحسـين كفـاءة التطبيقـات البيعيـة، مما جعـل الحصول علـى خدمات 

الشـركة أكثـر سـهولة وأقـرب للعماء.

العـام 2021م، جـاءت وفقـاً  التـي حققتهـا الشـركة خـال  النتائـج  إن 
ـد لها سـلفاً، فقد حققت نسـبة زيادة فـي إجمالي اإليراد  للمخطـط الُمّعٙ
بنسـبة )%16( عـن العـام السـابق، وهي النسـبة األعلـى المحققة خال 
األعـوام السـابقة، ونسـبة زيـادة فـي عـدد المشـتركين بنسـبة )10%( 
العـام 2021م )9,472,431( تسـعة  نهايـة  بلـغ عددهـم حتـى  حيـث 
ماييـن، وأربعمائـة وإثنـان وسـبعون ألفـاً، وأربعمائـة وواحـد وثاثـون 
مشـتركاً، وحصلـت الشـركة علـى حصتهـا السـوقية المناسـبة بفضـل الله 
مـن خـال خدماتهـا وعروضهـا المتنوعـة والمتميـزة لتحقـق أكبر حصة 

سـوقية خـال الفتـرة السـابقة.

كمـا حققـت الشـركة كفـاءة فـي إسـتخدام مواردهـا الماليـة وترشـيد 
نفقاتهـا بوفـر تقـدر نسـبته )%10.8( عـن المخطـط، ونجحـت الشـركة 
بزيـادة عـدد مواقعهـا العاملـة بنسـبة تتجـاوز )%11(، وإنشـاء مواقـع 

جديـدة بنسـبة تتجـاوز  )13%(.

فـي الختـام، وباألصالـة عـن نفسـي، وبالنيابـة عـن جميـع العامليـن في 
الشـركة، نتقـدم بخالـص التهانـي للمسـاهمين على النجاح الـذي حققته 
الشـركة خـال العـام الماضـي 2021م، وخالـص الشـكر والعرفـان لرئيس 
وأعضـاء مجلـس اإلدارة علـى ثقتهـم ودعمهـم لنـا طـوال العـام، ونؤكـد 
فـي سـوق  ريادتهـا  لتعزيـز  ثابتـة  بخطـى  تسـير  الشـركة  أن  للجميـع 
فـي  المسـتمر  التحسـين  علـى  اإلتصـاالت وتطويـر خدماتهـا، وتعمـل 
عملياتهـا، ونعدكـم بأنـه وبمشـيئة اللـه خـال األعـوام القادمـة سـنقوم 
ببـذل جهـود كبيـرة لتحقيـق المزيـد المكاسـب والنجاحات ومزيـداً من 
اإلنجـازات الكبيـرة التي سـتنال ثقة المـاك وتحقق األهداف المرسـومة 
مسـاهمينا  وإحتياجـات  تطلعـات  وتلبـي  اإلدارة،  مجلـس  قبـل  مـن 

ومشـتركينا.

17 عامــًا 
من العطاء

م. عامر محمد هزاع
المدير التنفيذي

 2
02

2 
يل

بر
 أ

9



 2
02

2 
يل

بر
 أ

10

 2
02

2 
يل

بر
 أ

11

أعلنـت شـركة يمـن موبايـل عـن توزيـع أرباح 
المسـاهمين للعـام 2020م، وذلـك بنسـبة 35 

بالمائـة، وبواقـع 175 ريـال للسـهم الواحـد. 

وخـال االجتماع الرابع عشـر للجمعيـة العامة 
العاديـة لمسـاهمي شـركة يمـن موبايل، أشـاد 
وزيـر اإلتصـاالت وتقنية المعلومـات المهندس 
مسـفر عبـد اللـه النميـر، بريـادة شـركة يمـن 
موبايـل كقطاع إسـتثماري وطني ناجـح، مثمناً 
مـا حققتـه الشـركة مـن حفـاظ علـى مسـتوى 
تقديـم خدماتهـا رغـم الظـروف الصعبـة التـي 

تمـر بهـا الباد. 

وأشـار وزير اإلتصـاالت وتقنية المعلومات إلى 
التشـاركية  اإلسـتثمارات  تشـجع  الحكومـة  أن 
والمواطنيـن،  الخـاص  والقطـاع  الدولـة  بيـن 
داعيـاً شـركة يمن موبايـل وشـركات االتصاالت 
إلـى  اإلنتقـال  نحـو  بالتزاماتهـا  الوفـاء  إلـى 

الجيـل الرابـع.

مـن جانبـه أشـار رئيـس مجلـس إدارة شـركة 
يمـن موبايـل االسـتاذ عصـام الحملـي، إلـى أن 
اإلنجـازات  العديـد مـن  العـام 2020م، شـهد 
الشـركة فـي  فـي مختلـف مجـاالت وأنشـطة 
وتحسـين  األداء  بمسـتوى  اإلرتقـاء  سـبيل 
زيـادة  فـي  أثمـرت  والتـي  الخدمـات  جـودة 
عـدد المشـتركين، وتحقيـق معـدالت أعلى في 

السـابقة. السـنوات  عـن  اإليـرادات 

وذكـر الحملـي أن الشـركة حققـت زيـادة فـي 

عـدد مشـتركيها خـال 2020م، حيـث وصـل 
عددهـم إلـى تسـعة ماييـن مشـترك، موضحاً: 
العـام  خـال  حققـت  الشـركة  إيـرادات  أن 
2020م زيـادة بمعـدل نمـو 18 بالمائـة عـن 

2019م. المالـي  العـام 

الجمعيـة  أعضـاء  إسـتمع  اإلجتمـاع،  وفـي 
وتمـت  اإلدارة،  مجلـس  تقريـر  إلـى  العامـة، 
المصادقـة عليه، واإلطاع علـى القوائم المالية 

علـى  والموافقـة  عليهـا  والمصادقـة  للشـركة 
توزيـع األربـاح بحسـب مقترح مجلـس اإلدارة 

 .35% بنسـبة 

العامـة  المؤسسـة  عـام  مديـر  اإلجتمـاع  حضـر 
مصلـح،  محمـد  صـادق  المهنـدس  لإلتصـاالت 
والمديـر التنفيـذي لشـركة يمن موبايـل المهندس 
عامـر هزاع، وممثلين عـن وزارة الصناعة والتجارة 

للرقابـة والمحاسـبة. المركـزي  والجهـاز 

المتطلبـات  أهـم  مـن  الحوكمـة  تعتبـر 
عالمنـا  فـي  الشـركات  لجميـع  والضروريـات 
بحوكمـة  اإلهتمـام  تنامـى  وقـد  المعاصـر، 
الشـركات حتى غدت الحوكمة من األساسـيات 
التـي الغنـى عنها للشـركات المسـاهمة، لذلك 
حرصـت شـركة يمـن موبايـل علـى أن تكـون 
مـن الشـركات الرائـدة فـي اليمـن فـي تبنـي 
معاييـر وتدابيـر فعالـة فـي مجـال الحوكمـة، 
حيـث تقـوم بإدارة جميـع عملياتهـا المختلفة 
بمنظومـة متكاملة من السياسـات واإلجراءات 
واللوائـح التـي تهـدف إلـى تحقيـق الشـفافية 
وإنجـاز الشـركة ألعمالهـا بوتيـرة أسـرع بمـا 
يتماشـى مـع التطـور السـريع والهائـل الـذي 

يشـهده قطـاع اإلتصـاالت.

وحرصـاً مـن مجلـس اإلدارة علـى التأكـد مـن 
فعاليـة حوكمـة الشـركة والتأكـد مـن كفـاءة 
اآلداء فـي عمليـة صنع القرار فقد قام بتكليف 
بيـت خبـرة )كطـرف مسـتقل ( وهـو المعهـد 
اليمنـي للمديريـن YIOD الشـريك الرئيـس 
لمؤسسـة التمويـل الدوليـى IFC فـي مجـال 
الحوكمـة فـي الجمهوريـة اليمنيـة للمشـاركة 
)مـن  للمجلـس  الذاتـي  التقييـم  عمليـة  فـي 
خـال لجنـة الترشـيحات والحوكمـة ( إضافـًة 
إلى تشـخيص شـامل لممارسـات الحوكمة في 
الشـركة بإسـتخدام أداة التشـخيص المعتمـدة 

.IFC مـن مؤسسـة التمويـل الدوليـة

فيـه  يقـوم  الـذي  الثانـي  العـام  هـو  وهـذا 

بتقييـم    YIOD للمديريـن  اليمنـي  المعهـد 
ممارسـة الحوكمـة في الشـركة حيث سـبق وأن 
قـام المعهـد فـي العام الماضـي بعمـل التقييم 
وعمـل خارطة طريق لتطوير ممارسـة الحوكمة 
العـام  هـذا  وخـال  المسـتويات،  كافـة  فـي 
لمعرفـة  أعمـق  بشـكل  التشـخيص  تنفيـذ  تـم 
ماتـم عملـه وممارسـته مـن مبـادئ ومفاهيـم 

الحوكمـة وأثرهـا علـى مسـتوى الشـركة.

وإنطاقـًا مـن تلـك القناعـة بأهميـة الحوكمـة 
التنفيذيـة  واإلدارة  اإلدارة  مجلـس  بـدأ  فقـد 
بقيـادة تطوير ممارسـات الحوكمـة وتم إنجاز 
العديـد مـن الــأ عمـال فـي هـذا المجـال من 

أبرزهـا :

- اإلعـداد والتدشـين لمدونـة قواعـد السـلوك 
المهنـي واألخاقـي لشـركة يمـن موبايـل.

- إعـداد خطـة التعاقـب الوظيفي في الشـركة 
.  SUCCESSION PLAN

- إعـداد )الحقيبـة اإلداريـة المتكاملة ( لعضو 
األعضـاء  لتعريـف  الجديـد  اإلدارة  مجلـس 

الجـدد بالشـركة.

- مراجعـة سياسـة الترشـح لعضويـة مجلـس 
عنـه. المنبثقـة  واللجـان  اإلدارة 

للمجلـس  شـاملة  تدريبيـة  بخطـة  الرفـع   -
عنـه. المنبثقـة  واللجـان 

- إعداد خطة المخاطر
- إعـداد دليـل سياسـات المـوارد البشـرية في 

الشركة.

- إعداد الائحـة التفصيلية لتصنيف المخالفات 
والجرائم المعلوماتية.

- مراجعة الئحة العقوبات والجزاءات.

كمـا خصـص المجلـس مـع اإلدارة التنفيذيـة 
الشـركة  إسـتراتيجية  إلعـداد  الكافـي  الوقـت 
تطلعـات  مـع  يتـواءم  بمـا  2026م   -  2022
المسـاهمين وأصحـاب المصلحـة ، وعقد عدة 
ورش لتطويـر اإلطار اإلسـتراتيجي للشـركة بما 
التـي يشـهدها قطـاع  التغيـرات  يتـواءم مـع 

اإلتصـاالت.

إضافـًة إلـى ذلـك فقد قـام المجلـس بمراجعة 
وسياسـات  الماليـة  السياسـات  مـن  العديـد 
الموارد البشـرية والسياسـات العامة المعمول 
إطـار  سـامة  مـن  للتأكـد  الشـركة  فـي  بهـا 
الحوكمـة بشـأن إدارة األصـول واإلسـتثمارات 
التابعة للشـركة، ومتابعة أداء اإلدارة التنفيذية 
نظـام  تحسـين  علـى  يعمـل  كمـا  وتقييمهـا، 
الرقابـة الداخليـة وخطـة المخاطـر للتأكد من 
سـامة حوكمـة العمليـات الماليـة واإلداريـة 
أهـداف  تحقيـق  يضمـن  بمـا  الشـركة  فـي 
الشـركة ومصالح المسـتثمرين واألطراف ذات 

العاقـة.

وتطبيـق  بنشـر  الشـركة  إلتـزام  علـى  وتأكيـداً 
مبـادئ ومفاهيـم الحوكمـة فقـد  حرصـت علـى 
تضميـن تقريـر حوكمـة الشـركة ضمـن تقريرهـا 
السـنوي للجمعيـة العمومية ليعطي نظرة شـاملة 

للمسـاهمين عـن الحوكمـة فـي الشـركة.

  الحوكمــة .. 
     التزام بأفضل الممارسات

تعقـد الجمعيـة العامـة العادية لمسـاهمي شـركة يمن موبايـل للهاتف 
النقـال يومنـا هذا األربعاء 19 رمضان 1443 هـ الموافق 4/20/ 2022م، 
اجتماعهـا الخامـس عشـر للعـام المالـي 2021م.. وقـد توجـه رئيـس 
وأعضـاء مجلـس إدارة شـركة يمن موبايـل، بأصدق التهانـي والتبريكات 

لجميـع المسـاهمين في الشـركة بمناسـبة شـهر رمضـان المبارك..

وسـيتم اإلسـتماع لتقريـر مجلـس اإلدارة والتصديـق عليـه، واإلسـتماع 
لتقريـر مراقـب الحسـابات والتصديـق عليـه، واإلطـاع علـى القوائـم 
الماليـة للشـركة والتصديق عليهـا، الموافقة على توزيع األرباح بحسـب 

مقتـرح مجلـس اإلدارة، وإبـراء ذمـة رئيـس و أعضـاء مجلـس اإلدارة 
ومراقـب الحسـابات عـن نتائـج أعمـال السـنة الماليـة المنتهيـة فـي 
الحسـابات  بتعييـن مراقـب  2021/12/31م، وتفويـض مجلـس اإلدارة 

للعـام المالـي 2022م وتحديـد أتعابـه.

ومـن المزمـع ايضا ان يناقـش االجتماع تفويض مجلس اإلدارة بمباشـرة 
المسـاهمين  فئـة  عـن  ممثليـن  وانتخـاب  للقانـون..  وفقـاً  التبرعـات 
التاليـة )الشـركات ومـا فـي حكمهـا،  موظفـي االتصـاالت، المواطنيـن/

االفـراد( لعضويـة مجلـس االدارة للـدورة االنتخابيـة السادسـة. 

يمن موبايل توزع أرباح المساهمين 
بنسبة 35 % للعام 2020م

االجتماع الخامس عشر للجمعية العامة 
العادية لشركة يمن موبايل

في االجتماع الرابع عشر للجمعية العامة العادية لمساهمي الشركة



 2
02

2 
يل

بر
 أ

12

 2
02

2 
يل

بر
 أ

13

وفـي سـياق تصريـح صحفـي أدلى بـِه لمجلة 
الشـركة  نتائـج نشـاط  يمـن موبايـل وصـف 
خـال العـام 2021م، بــ اإليجابيـة والُمشـرفة 
فـي  المتميـز  األداء  مسـتوى  تعكـس  والتـي 
واإلداري  المالـي  الشـركة  قطاعـات  مختلـف 
والتجـاري والفنـي، مشـيراً إلـى أن النجاحات 
والنتائـج اإليجابيـة التي تحققت خـال العام 
2021م، جـاءت بفضـل الله سـبحانه وتعالى، 
الكـوادر  مـن  ومخلصـة  جبـارة  وبجهـود 
البشـرية المتميـزة والمخلصـة والمتفانية في 
عملهـا فـي مختلف قطاعات الشـركة وفي كل 
المسـتويات اإلدارية، مشـيداً بالـدور الريادي 
والدعـم والمسـاندة المسـتمرين مـن رئيـس 
وأعضـاء  التنفيـذي  والمديـر  اإلدارة  مجلـس 
مجلـس إدارتنـا المتميزيـن دومـاً فـي تذليـل 
الصعـاب التـي تواجهنـا فـي اإلدارة التنفيذية 

بمختلـف الجوانـب.

وإسـتعرض عـدد من اإلنجـازات التي تحققت 
خـال العـام الماضـي، ومنهـا توزيـع أربـاح 
قـرار  وفـق  2020م،  العـام  عـن  مسـاهمينا 
الجمعيـة العامـة، باإلضافة إلـى إنجاز ما يزيد 
وتطويـر  تحديـث  مشـروع  مـن   80% علـى 

شـركة يمـن موبايـل والمنفذ من قبل الشـركة 
اإلستشـارية األلمانيـة )ديتكـون( والتـي مـن 
المتوقـع اإلنتهـاء منـه خـال النصـف االول 
مـن العـام 2022م، الفتـاً للـدور الكبيـر الذي 
منوهـاً  والعامليـن،  المشـروع  فريـق  بذلـه 

إلـى أن إنجـاز هذا المشـروع الحيـوي والهام 
واإلسـتراتيجي بالنسـبة للشركة وإسـتمراريتها 
فـي الريـادة فـي سـوق اإلتصـاالت اليمنـي، 
سـيحقق نقلـة نوعيـة للشـركة فـي مختلـف 

المجـاالت.

كمـا تـم إعـداد وتطويـر وثائـق الشـراء بمـا 
ينسـجم مـع الئحـة المشـتريات والمزايـدات 
الترقيـة  أعمـال  وإنجـاز  بالشـركة،  الخاصـة 
الماليـة  أوراكل  وحلـول  ألنظمـة  والتطويـر 
واإلداريـة وذلـك إلى اإلصدار األحـدث عالمياً 
السـيولة  إدارة  وكذلـك  آوراكل،  أنظمـة  مـن 
ال  النقديـة مـن قبل الفريق المالي بشـكل فّعٙ
ن الشـركة من سـداد إلتزاماتها المسـتحقة  مّكٙ
وقيمـة التراخيـص لألجيـال الحديثـة لخمسـة 

أعوام.

وأوضـح: انـه تـم تنفيـذ عـدد مـن البرامـج 
البشـري  كادرنـا  وتدريـب  بتأهيـل  الخاصـة 
البرامـج  مـن  عـدد  تنظيـم  خـال  مـن 
مشـيراً  العمـل،  وورش  النوعيـة  التدريبيـة 
إلـی أنـه قـد تحقـق -بفضـل اللـه- نمـو فـي 
مقارنـة   16% بنسـبة  اإليـرادات  إجمالـي 
بالعـام 2020م، مـع العلـم ان الزيـادة فـي 

النشـاط الرئيسـي %20، وذلـك بعـد أن تـم 
توقيـف كل إسـتثمارات الشـركة فـي الودائع 

البنكيـة.

وتابـع بالقـول: تـم تأميـن توفيـر إحتياجـات 
األصـول  مـن  فقـط  الممكنـة  الشـركة 
والازمـة  والتشـغيل  البيـع  ومسـتلزمات 
لتسـيير أنشـطة الشـركة وتطويرهـا، وتنفيـذ 
أعمـال الجـرد السـنوي وعـدد مـن عمليـات 
الجـرد المفاجـئ ذات العاقـة بأصول الشـركة 
سـواء النقديـة أو المخزنيـة وكذلـك األصـول 

الرئيسـية. الثابتـة 

وأردف: انـه تـم العمل على توفير وإسـتئجار 
الجانـب  مـن  المطلوبـة  الجديـدة  المواقـع 
الفنـي لتنفيـذ أعمـال التوسـعات والتطويـر 
وتأميـن  توفيـر  وكذلـك  الشـبكة،  فـي 
الطاقـة  مصـادر  مـن  المواقـع  إحتياجـات 

المتاحـة.

وقـال: أن تحقيق تلـك النجاحات، حدث على 
الرغم مـن المعوقات والتحديات والصعوبات 
التـي فرضتهـا البيئـة الخارجيـة والمثبطـة في 
األسـاس لعوامـل ومقومات النجـاح والتطوير 
متنـاواًل  واإلسـتمرارية،  والتوسـع  والنمـو 

أهـم تلـك المعوقـات والتحديـات الخارجيـة 
التـي تمثلـت بالحصـار والحـرب المفروضيـن 
علـى بادنـا عمومـاً، وعلـى دخـول تجهيـزات 
المنافـذ  مـن  اإلتصـاالت  ومسـتلزمات 
إلـى بادنـا علـى وجـه  المختلفـة  الجمركيـة 

عـن  الناتجـة  التعقيـدات  وكـذا  الخصـوص، 
تعدد السـلطات الموجودة فـي الباد، وكذلك 
المواطـن  يعيشـه  الـذي  اإلقتصـادي  الوضـع 
وإنخفـاض  والحـرب  الحصـار  جـراء  اليمنـي 
بـل وإنعـدام الدخـل فـي كثيـر مـن األحـوال 
علـى غالبيـة أبنـاء البلد، يضـاف إليهـا إرتفاع 
تكاليـف خسـائر العملـة جـراء إنهيـار سـعر 
الريـال الـذي يتـم التعامـل بـه فـي المناطـق 
الجنوبيـة والشـرقية من البـاد، وكذلك إرتفاع 
للشـركة  المقدمـة  الخدمـات  تكاليـف قيمـة 
مـن مزود خدمـات التراسـل والبوابـة الدولية 

فـي اليمـن.

وأضـاف : توجـد أمـور أخـرى مثلـت عقبـات 
فـي  عملنـا  واجهـت  إضافيـة  وصعوبـات 
الحكوميـة  الجهـات  مطالبـة  منهـا  الشـركة 
بدفـع االلتزامـات التي لصالحها بشـكل نقدي 
وبالعملـة الوطنيـة الرسـمية، دون مراعـاة ان 
جـزء من تلك اإليـرادات التي تحققها الشـركة 
تأتـي مـن عمائهـا ومشـتركيها فـي المناطـق 
الجنوبيـة، واسـتمرار مثـل هـذا التعامـل يؤثر 
بشـكل سـلبي على الشـركة واالقتصاد الوطني 
مـن الجهـات الرسـمية  بشـكل عـام، متمنيـاً 
الوطـن  بهـا  يمـر  التـي  الظـروف  مراعـاة 
الوطنيـة  الشـركات  نجـاح  اسـتمرار  وضمـان 

الوطنـي. اإلقتصـاد  ودعـم 

وأشـار إلـى أنـه وعلـى الرغـم مـن كل تلـك 
التحديـات، وبعـون اللـه، إسـتطاعت شـركتنا 
مختلـف  فـي  وعامليهـا  بقيادتهـا  ممثلـة 
الكفـؤ  وبكادرهـا  اإلداريـة،  مسـتوياتها 
والمتميـز، العمـل علـى الحـد منهـا، والعمـل 
المعالجـات والبدائـل والحلـول  إيجـاد  علـى 
قـدر  آثارهـا  تجنـب  علـى  للعمـل  الممكنـة 

لمسـتطاع. ا

تصريحـه  القباطـي،  وليـد  االسـتاذ  وإختتـم 
بالتأكيـد علـى أن اإلسـتراتيجية الحكيمة التي 
تبّنتهـا قيـادة الشـركة وبتظافـر الجهـود مـن 
العامليـن فـي مختلـف المسـتويات اإلدارية، 
تواصـل أداء دور فاعـل وحيـوي فـي تعزيـز 
حالـة الزخـم اإليجابـي التي تشـهدها الشـركة 
بشـكل  اللـه  بـإذن  سـتنعكس  والتـي  كُكّل، 
ُمباشـر علـى وتيـرة أعمالهـا خال هـذا العام 

واألعـوام القادمـة.

مسـاعد المدير التنفيـذي للشئون المالية واإلدارية وليد القباطي:

 نتائج نشاط الشركة 
خالل العام 2021م، 

إيجابية ومشرفة 
وتعكس مستوى 

األداء المتميز في 
مختلف قطاعات 

الشركة المالي 
واإلداري والتجاري

أكد مساعد المدير  التنفيذي للشؤون المالية واإلدارية بشركة يمن موبايل، األستاذ 
وليد القباطي: أن كافة مؤشرات األداء المالية واإلدارية والفنية والتجارية بالشركة، 

واصلت قفزاتها التصاُعدية خالل العام الماضي 2021م، وذلك بفضل الله تعالى أواًل، 
ثم بفضل الجهود الكبيرة والمضنية التي بذلها العاملين في الشركة في مختلف 

المستويات اإلدارية، والذين عملوا بروح الفريق وبكل جد وإجتهاد لتنفيذ وترجمة الخطة 
اإلستراتيجية والخطة التنفيذية للعام 2021م، وذلك بدعم ومساندة كبيرين من قيادة 

الشركة وفي مقدمتهم رئيس مجلس اإلدارة والمدير العام التنفيذي.

 تحققت تلك النجاحات 
على الرغم من 

المعوقات والتحديات 
والصعوبات التي 

فرضتها البيئة 
الخارجية والمثبطة 

في األساس لعوامل 
ومقومات النجاح

كافة مؤشرات األداء خالل العام 
2021م حققــت نتــائج ممـيزة في 

مختلف المجــاالت
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عـززّٙت شـركة يمـن موبايـل، ريادتهـا بتحقيـق 
إنجـازات ربحيـة بزيـادة فـي نمـو اإليـرادات 
الفائـت،  العـام  عـن   ،20% بنسـبة  الرئيسـية 
لتبلـغ إيـرادات النشـاط الجاري للشـركة للعام 
المالـي2021م مبلـغ وقـدره 190 مليـار ريال، 
مقارنـة بمبلـغ 158 مليار ريال للعـام 2020م، 
ولتحقـق بذلـك صافـي ربحية 69 مليـار، للعام 
المالـي 2021م قبـل الـزكاة والضريبـة، بنسـبة 
زيـادة %11 مقارنة بــ 62 مليار للعام 2020م، 

موبايـل  يمـن  بشـركة  المالـي  المديـر  وأرجـع 
االسـتاذ محمـد شـرف تحقيـق تلـك األنجـازات 
لعـدة عوامـل كان علـى رأسـها تنفيـذ الخطـط 
المالـي  الجانـب  فـي  المرسـومة  التشـغيلية 
النظـام  تطويـر  أهمهمـا  مـن  والتـي  للشـركة، 
المالـي آوراكل إلـى أحدث إصـدار R12، اضافة 
اإلسـتحقاقات  سـداد  عمليـة  إسـتكمال  إلـى 
الازمـة لحصـول الشـركة علـى إتفاقيـة ترخيص 
الحيـزات التردديـة الجديـدة، والتي اسـتطاعت 

الشـركة تحقيقها رغم العـدوان والحصار القائم.
واضـاف شـرف فـي تصريـح خـاص للمجلة"لم 
تكـن تلـك االنجـازات لتتحقـق لـوال التطويـر 
الشـركة  توليـه  الـذي  واالهتمـام  المسـتمر، 

الشـبكة  أداء  تحسـين  عبـر  الفنـي  للجانـب 
المتواصـل  والتحسـين  وتطويرهـا،  وتوسـعتها 
تطلعـات  يلبـي  الـذي  التجـاري  للجانـب 
المشـتركين ويقديـم عـروض تلبـي رغباتهـم.

والثنـاء  الشـكر  عـن  معربـاً  حديثـه  واختتـم 
للقيـادة ولكافـة العامليـن فـي الشـركة بقولـه: 
موبايـل'  'يمـن  شـركة  فـي  العامليـن  أن 
كبيـرة  ُجهـود  بذلـوا  الُمسـتويات،  وبُمختلـف 
وُمضنيـة -خـال العـام 2021م- وتمثلـت فـي 
الُخطتيـن  لتنفيـذ وترجمـة  بـكل جـد  العمـل 
بدعـم  وذلـك  والتنفيذيـة،  اإلسـتراتيجية 
الشـركة،  قيـادة  ِقبـل  مـن  كبيـرة  وُمسـاندة 
فقـد  الجهـود،  لتلـك  ونتـاج  أنـه  إلـی  مشـيراً 
واصلت المؤشـرات الماليـة قفزاتها التصاعدية، 
نشـاط  نتائـج  ذاتـه-  الوقـت  -فـي  وواصفـاً 
اإليجابـي  بــ  2021م-  العـام  -خـال  الشـركة 
والُمشـرف، ويعكـس المسـتوى الممتـاز لألداء 

المسـتويات. بمختلـف 

محمد عباس شرف 
المدير المالي

تمكنــت شــركة يمــن موبايــل مــن تســجيل 
نمــو فــي اإليــرادات للعــام 2021م بالمقارنة 
ــث  ــابق 2020م، حي ــام الس ــج الع ــع نتائ م
ــام  ــة للع ــرادات المحقق ــي االي ــغ إجمال بل
2021م )190,253,167( ألــف ريــال )مائــة 
وتســعون مليــار ومئتــان وثاثــة وخمســون 
مليــون ومائــة وســبعة وســتون ألــف ريــال( 
ألــف   )26,414,128( بمقــدار  وبزيــادة 
ــة  ــار وأربعمائ ــرون ملي ــتة وعش ــال )س ري
وثمانيــة  ومائــة  مليــون  عشــر  وأربعــة 
نســبته  وبمــا  ريــال(  ألــف  وعشــرون 
ــام  ــرادات الع ــي اي ــن إجمال )16.12 %( ع
الســابق 2020 م؛ وقــد بلــغ النمــو فــي 
اإليــرادات الرئيســية المحققــة خــال العــام 

ــرادات الرئيســية المحققــة  2021م عــن اإلي
خــال العــام الســابق 2020م مبلــغ وقــدرة 
)31,978,280( ألــف ريــال )واحــد وثاثــون 
مليــار وتســعمائة وثمانيــة وســبعون مليــون 
ومئتــان وثمانــون ألــف ريــال( وبنســبة 
ــاق  ــي االنف ــو ف ــع تســجيل نم 20.30 %، م
الكلــي للعــام 2021م قبــل الــزكاة والضريبــة 
ــال )تســعة  ــف ري ــغ )19,433,574( أل بمبل
عشــر مليــار وأربعمائــة وثاثــة وثاثــون 
مليــون وخمســمائة وأربعــة وســبعون ألــف 
بالمقارنــة   )%  19.02( وبنســبة  ريــال( 
الســابقة  للســنة  الكلــي  االنفــاق  مــع 
تلــك  وتعــزى  2020م، 
بشــكل  الزيــادة 
ــى  ــي إل أساس
ريــف  مصا

رســــوم  فــي  والمتمثـلـــــة  التشـــغيل 
ــوات  ــص وإســتئجار القن التســجيل والتراخي
التراســلية وتكاليــف الصيانــة وكــذا تكاليــف 
ــة  ــة والمتمثل ــة والمصرفي ــات المالي الخدم
فــي رســوم تحويــل الســيولة باإلضافــة إلــى 
ــادرة  ــات الص ــف الخدم ــي تكالي ــادة ف الزي
ــا  وتحديــداً تكاليــف إســتئجار ســعات الدات
بغــرض مواجهــة الطلــب المتنامــي مــن 
ــت  ــات األنترن ــى خدم ــتركين عل ــل المش قب
إســتهاك  فــي  الزيــادة  إلــى  باإلضافــة 
االالت والمعــدات الناتجــة عــن الزيــادة 
فــي اإلضافــات الرأســمالية خــال العــام 
2021م، وقــد نجحــت الشــركة فــي تحقيــق 
والضريبــة  الــزكاة  خصــم  قبــل  ربحيــة 
بمبلــغ )68,621,129(  ألــف ريــال )ثمانيــة 
وســتون مليــار وســتمائة وواحــد وعشــرون 
ألــف  مليــون ومائــة وتســعة وعشــرون 
ريــال( محققــًة نمــو عــن ربحيــة العــام 
 )6,980,554( بمبلــغ  2020م  الســابق 
ــار وتســعمائة  ــال )ســتة ملي ــال ري ألــف ري
وأربعــة  وخمســمائة  مليــون  وثمانــون 
نمــو   وبنســبة  ريــال(  ألــف  وخمســون 

.)%  11.32(

ــم  ــد خص ــة بع ــي الربحي ــت صاف ــا بلغ كم
ألــف   )35,523,337( والضريبــة  الــزكاة 
ــار وخمســمائة  ــون ملي ــال )خمســة وثاث ري
وثاثــة وعشــرون مليــون وثاثمائــة وســبعة 
وثاثــون ألــف ريــال( وبزيــادة بمقــدار 
)7,929,358( ألــف ريــال )ســبعة 
وتســـــعة  وتسعــــمائة  مليــــار 
وعشــرون مليــون وثاثمائــة 
ــف  ــون أل ــة وخمس وثماني
بمعـــدل  وبنـــمو  ريــال( 
صافــي  عــن   )%  28.74(
الربحيـــة المحققـــة فـــي 

2020م. الســابق  العــام 

يمن موبايل تعِزز ريادتها بتحقيق 
زيادة ربحية قوية للعام 2021
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سجلت نمو في اإليرادات بنسبة 20%

مؤشـــرات األداء 
الرئيسية المالي 

2017 م - 2021 م
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إستقبلت شركة يمن موبايل، العام الميالدي الجديد 2022م، بإطالق خدمات الجيل الرابع، 
وتدشين العمل بخدمة الـ 4G، كأول شركة ُمشغلة في اليمن تقوم بطرح هذه الخدمة، 

وذلك إنطالقًا من حرص الشركة على تلبية إحتياجات العمالء، وتماشيًا مع إستراتيجيتها 
الخاصة بتقديم كل جديد.. وجاء تدشين يمن موبايل لتقنية الجيل الرابع الـ 4G بعد العديد 

من النجاحات الالفتة التي حققتها الشركة طوال األعوام الماضية، باإلضافة إلى التفوق 
الكبير الذي أظهرته الشركة وتعكسُه أرقام المشتركين في الخدمة اآلخذة في النمو 

المطرد، وذلك على الرغم من التحديات والصعوبات التي واجهت بيئة األعمال بشكل عام 
خالل األعوام الثمانية الماضية، جّراء الحصار والعدوان، ناهيك عن اإلستهداف المباشر 
لقطاع اإلتصاالت ككل، ويمن موبايل على وجه الخصوص، ُبغية تقويض النجاحات التي 

حققتها واإلجهاز عليها..

يمـن موبايل أول مشغل لخدمة 
الجيل الـرابع في اليمن 

حصلـت شـركة يمـن موبايـل علـى رخصـة 
تشـغيل وتقديـم خدمـات 4G/5G مـن قبل 
وزارة االتصـاالت وبتسـهيات كبيـرة كأولـى 
شـركة من شـركات الهاتف النقال في اليمن، 
وكانـت جميـع شـركات الهاتـف النقـال قـد 
قدمـت طلباتهـا الـى الـوزارة للحصـول على 
موبايـل  يمـن  شـركة  وحصلـت  الترخيـص، 
لتكـون  الـوزارة  مـن  األول  الترخيـص  علـى 
بذلـك اول شـركة اتصاالت تحصـل على هذه 
الميـزة فـي سـوق االتصـاالت اليمنـي، وقـع 

االسـتاذ  موبايـل  يمـن  مـن جهـة  االتفاقيـة 
عصـام علـي الحملـي رئيـس مجلـس اإلدارة 
بتوقيـع  الغامـرة  سـعادته  عـن  عبـر  الـذي 
مهمـاً  انجـازاً  تعتبـر  التـي  االتفاقيـة  هـذه 
الـى آفـاق جديـدة نحـو  بالشـركة  سـينتقل 
التحـول الرقمي ومواكبة التطورات السـريعة 
 ، الحديثـة  واالتصـاالت  التقنيـة  عالـم  فـي 
التـي سـتمكن الشـركة مـن تقديـم خدمـات 
نوعيـة ومميـزة تلبـي تطلعـات واحتياجـات 

. المشـتركين 

ويأتـي هـذا رغـم العـدوان والحصـار واثـاره 
االتصـاالت  خدمـات  اطـاق  إعاقـة  فـي 
التكنولوجيـا  وإدخـال   4G/5G الحديثـة 
الجديـدة لاتصـاالت وهـو األمـر الـذي خلـق 
التحـول  مسـار  فـي  كبيـرة  تقنيـة  فجـوة 
الرقمـي فـي الجمهورية اليمنيـة اال أن اطاق 
خدمـات 4G/5G فـي عـام 2022م سـيحدث 
نقلـة نوعيـة كبيـرة فـي مجال االتصـاالت في 

اليمنيـة. الجمهوريـة 

الرسـمية  السـلطة  المجلـس  رئيـس  وشـكر 
ووزارة  الوطنـي  االنقـاذ  بحكومـة  ممثلـة 
االتصـاالت وتقنية المعلومات علـى تعاونهما 
البنـاء والمثمـر من أجـل تطوير القطـاع، كما 
شـكر جميـع موظفـي الشـركة فـي مختلـف 
القطاعـات علـى مـا بذلـوه مـن جهـد إلنجاح 

هـذا المشـروع  .

وشـدد علـى عـزم الشـركة المضـي قدمـا "في 
جـودة  وأكثرهـا  التقنيـات  أحـدث  توفيـر 
ومتعـة للسـوق اليمنيـة لتبقـى يمـن موبايل 
دائمـا الشـركة الرائـدة فـي سـوق االتصـاالت 

." اليمنيـة 

كأول شركة اتصاالت تحصل على هذه الميزة في سوق االتصاالت اليمني

يمن موبايل توقع مع وزارة اإلتصاالت اتفاقية 
 4G-5G الحصول على ترخيص تشغيل

    دخلـت عهـدًا جـديدًا من خــدمات اإلتصـــاالت المتطـورة والحـديثة
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علـى مـدى ثـاث سـنوات عملت بالشـراكة مع 
شـركات الهاتـف النقـال وفـي المقدمـة شـركة 
الرابـع،  الجيـل  إلـى  للوصـول  موبايـل  يمـن 
ومبـاركاً ريـادة يمـن موبايـل فـي االنتقـال إلى 

خدمـات الجيـل الرابـع والترخيـص الجديـد.

وأشـاد الوزيـر النمير بدعـم القيـادة الثورة 
وحكومـة  األعلـى  السياسـي  والمجلـس 
فـي  االتصـاالت  وزارة  لتوجهـات  اإلنقـاذ 
اليمـن  فـي  االتصـاالت  تقنيـات  تحديـث 
العـدوان،  فرضهـا  التـي  الصعوبـات  رغـم 
مؤكـداً أن عـام 2022 سـيكون عـام التحـول 
النوعـي فـي خدمـات وتقنيـات االتصـاالت 
واالنترنـت في الجمهورية اليمنية وسـتكون 
يمـن موبايل عند مسـتوى الحـدث.. وأعلن 

يمـن  شـبكة  تلبيـة  عـن  االتصـاالت  وزيـر 
التـي  الخامـس  الجيـل  لخدمـات  موبايـل 
سـتطلق خدماتهـا خـال الخمـس السـنوات 

المقبلـة.

إضافة مهمة
بـدوره أشـار وزيـر الصناعـة والتجارة االسـتاذ 
عبدالوهـاب الـدرة إلـى األهميـة التـي يمثلها 
إدخـال خدمـات الجيـل الرابـع.. معتبراً شـركة 
التـي  الرائـدة  الشـركات  مـن  موبايـل  يمـن 
التـي  الشـركات  الصناعـة مـن  تصنفهـا وزارة 
شـركات  وداعيـاً  سـنوية،  نجاحـات  تحقـق 
إلـى  االنتقـال  األخـرى  المحمـول  الهاتـف 

الرابـع. الجيـل 

خدمات استثائية
إلـى ذلـك، أوضح رئيـس مجلس شـركة يمن 
موبايل االسـتاذ عصـام الحملـي، أن االنتقال 
سيسـمح  الرابـع  الجيـل  خدمـات  إلـى 
لعمـاء الشـركة بخدمـات انترنت اسـتثنائية 
مـع سـهولة أكبـر فـي االسـتخدام للتصفـح 
بشـكل أسـرع، الفتـاً إلـى أنـه سـيتم طـرح 
عـروض جديـدة لانترنـت مائمـة لجميـع 
االحتمـاالت وبأفضـل األسـعار لمسـتخدمي 
االنترنـت، ومبينـاً أن الشـركة عـّززت جميـع 
بالخدمـة،  الخاصـة  بالشـرائح  مراكزهـا 
إلـى خدمـة عمـاء متاحـة علـى  باإلضافـة 

مـدى 24 سـاعة.

المضـي  علـى  اإلصـرار  أن  وكمـا ظهـر جليـاً، 
ُقدمـاً، دفـع الشـركة الوطنيـة -التـي تتخذ من 
العاصمـة اليمنيـة صنعاء مقراً لهـا- ليس فقط 
إلـى الصمـود فـي وجـه هـذه التحديـات، بـل 
وإلـى تحقيـق مزيـد مـن النجاحـات.. وعقب 
تكـون  الرابـع،  الجيـل  لخدمـات  إطاقهـا 
الشـركة، قد دخلـت عهداً جديـداً من خدمات 

اإلتصـاالت المتطـورة والسـريعة.

ـت تحت  وقائـع اإلطـاق والتدشـين -التـي تّمٙ
األعلـى،  السياسـي  المجلـس  رئيـس  رعايـة 
وبحضـور رئيـس مجلـس الـوزراء وعـدد مـن 
أعضـاء المجلـس السياسـي األعلـى والـوزارء- 
تجسـد  فنيـة  وفقـرات  بفعاليـات  إنطلقـت  
التطـورات الملحوظـة التـي شـهدتها الشـركة، 
منـذ تأسيسـها في العـام 2004م، مـروراً بأهم 
المراحـل التـي قطعتهـا الشـركة التـي تصدرت  

قطـاع وسـوق اإلتصـاالت اليمنيـة.

انتصار للشعب
إعتبـر عضـو  بالمناسـبة،  ألقاهـا  وفـي كلمـة 
محمـد  االسـتاذ  األعلـى  السياسـي  المجلـس 
علـي الحوثـي، إنتقال شـركة يمـن موبايل إلى 
خدمـة الجيل الرابـع، إنتصاراً للشـعب اليمني 
العـدوان  إسـتمرار  ظـل  فـي  المعانـاة  رغـم 
اليمنـي  الشـعب  أن  إلـى  مشـيراً  والحصـار، 
التـي  القاهـرة  والظـروف  الصعـاب  يتحـدى 

سـببها تحالـف العـدوان علـى اليمـن.

وثّمـن جهـود وزارة االتصـاالت وشـركة يمـن موبايل 
عـن  معبـراً  الرابـع،  الجيـل  خدمـات  إدخـال  فـي 
األمـل فـي أن يسـهم ذلـك بإيصـال رسـالة الشـعب 
اليمنـي إلـى العالـم عبـر االنترنت ووسـائل التواصل 
االجتماعـي المؤكـدة رفضـه للخضـوع واالستسـام.

إنجاز تقني مشرف
فيمـا بـارك رئيـس الـوزراء الدكتـور عبدالعزيز 

االتصـاالت  وزارة  قيـادة  حبتـور،  بـن  صالـح 
بهـذا  كوادرهـا  وكافـة  المعلومـات  وتقنيـة 
مـع  ُدشـن  الـذي  المشـرف  التقنـي  االنجـاز 
مطلـع العـام 2022م، معتبراً ذلـك عمًا نوعياً 
سيسـهم فـي تذليـل صعوبـة خدمـة االنترنت 
والجانـب التقنـي لتحقيق االسـتفادة القصوى 
مـن هـذه التقنية فـي خدمـة التنمية، مشـيرا 
إلـى أن خدمـات الجيـل الرابـع، ستسـهم فـي 
الحـد مـن االختناقات فـي االتصـال والتواصل 

علـى المسـتويين الداخلـي والخارجـي.

يومـاً  يثبـت  اليمنـي  الشـعب  أن  إلـى  ولفـت 
الصعـاب وصنـع  قهـر  آخـر قدرتـه علـى  بعـد 
المعجـزات رغـم الحصـار الـذي يفرضـه تحالف 
العـدوان األمريكـي السـعودي منـذ مـا يقـارب 

سـبعة أعـوام، الفتـاً إلـى أن الحصـار حـال دون 
الضروريـة  االحتياجـات  مـن  الكثيـر  دخـول 
ومنهـا مـا يخـص قطـاع االتصـاالت واالنترنـت 
وعمليـة تطويرهـا، ومشـيداً فـي الوقـت ذاتـه- 
بمسـار التطـور المسـتمر الـذي يشـهده قطـاع 
التـي أضحـت  المختلفـة  االتصـاالت وخدماتـه 

مـن ضروريـات الحيـاة فـي العصـر الراهـن.

إنتقال استراتيجي
وتقنيـة  االتصـاالت  وزيـر  أشـار  جانبـه،  مـن 
إلـى  النميـر  مسـفر  المهنـدس  المعلومـات 
الجهـود المبذولة إلدخال خدمـات الجيل الرابع 
بمـا تمثلـه مـن انتقـال نوعـي واسـتراتيجي في 
قطـاع االتصاالت، الفتاً إلـى أن وزارة االتصاالت 

الحوثي:

اإلنتقال إلى خدمة 
الجيل الرابع، إنتصارًا 
للشعب اليمني رغم 

العدوان والحصار

بن حبتور: 

عماًل نوعيًا سيسهم 
في تذليل صعوبة 

خدمة االنترنت لتحقيق 
االستفادة في التنمية

النمير:

عام 2022 سيكون 
عام التحول النوعي 

في خدمات وتقنيات 
االتصاالت واالنترنت

الدرة: 

 يمن موبايل من الشركات 
الرائدة التي تصنفها 

وزارة الصناعة  لتحقيقها 
نجاحات سنوية

الحملي:

االنتقال إلى الجيل 
الرابع سيسمح لعمالئنا  

الحصول على خدمات 
مميزة
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أطلقـت شـركة يمـن موبايل، مدونة السـلوك 
اإلرشـادي،  ودليلهـا  واألخاقـي  المهنـي 
لتطبيـق  الشـركة  مسـاعي  ضمـن  وذلـك 
الحوكمـة الرشـيدة وتطويـر البنـاء التنظيمي 
والمؤسسـي باإلضافـة إلى تطوير السياسـات 

التنظيميـة. واللوائـح 

تهـدف مدونـة السـلوك المهنـي واألخاقـي 
اإلتصـاالت  وزيـر  بحضـور  إنطلقـت  -التـي 
وتقنيـة المعلومـات المهنـدس مسـفر النمير 
إشـارة إنطاقهـا- تهـدف إلـى ترسـيخ القّيٙـم 
إسـتراتيجيات  ضمـن  المعتمـدة  والمبـادئ 
أهدافهـا  وتحقيـق  رسـالتها  لتنفيـذ  الشـركة 
لتطلعـات  وتلبيـة  زبائنهـا  رضـا  وكسـب 

للريـادة. وصـواًل  والمجتمـع  مسـاهميها 

مواصلة الريادة

وخـال الفعاليـة التدشـينية، ألقـى المهندس 
النميـر، كلمة، أكد -خالها- أهمية اإلسـتمرار 
مؤشـرات  وتحسـين  وتجويـد  تطويـر  فـي 
"يمـن  أن  إلـی  مشـيراً  الشـركة،  فـي  األداء 
موبايـل" وصلـت إلـى الريـادة وتمكنـت من 
مجـال  فـي  العاملـة  الشـركات  هـرم  تسـيُّد 
الشـركة  تسـعى  حيـث  باليمـن،  اإلتصـاالت 
منـذ تأسيسـها، إلـى مواكبـة كل جديـد فـي 

التحديـث والتطويـر واإلنتقـال إلـى األجيـال 
وتأهيـل  اإلتصـاالت  أنظمـة  فـي  المتقدمـة 

بنيتهـا التحتيـة.

وأشـاد بقطـاع االتصاالت الذي يثبـت التزامه 
بمعاييـر المهنيـة واألخاقية، إذ أصدر سـابقاً 
المؤسسـة  فـي  الوظيفـي  السـلوك  مدونـة 
للبريـد  العامـة  والهيئـة  لاتصـاالت  العامـة 
وحاليـاً مدونـة السـلوك المهنيـة لـدى شـركة 

يمـن موبايـل.

استكمال مسيرة التطوير

فيمـا أوضـح رئيس مجلـس إدارة شـركة يمن 
موبايـل االسـتاذ عصـام الحملـي: أن المدونة 
تطبيـق  فـي  الشـركة  لمسـيرة  إسـتكمااًل 
الحوكمـة الرشـيدة وتطويـر البنـاء التنظيمي 
واللوائـح  السياسـات  وتطويـر  والمؤسسـي 
تأتـي  المدونـة  أن  إلـى  مشـيراً  التنظيميـة، 
الحنيـف  اإلسـامي  ديننـا  لتعاليـم  تنفيـذاً 
وترسـيخاً للقيـم والمبـادئ المعتمـدة ضمـن 

'يمن موبايل' تدشن مدونة السلوك 
المهني واألخالقي

رسـالتها ضمن مساعيها لتطبيق الحوكمة الرشيدة وتطوير البناء التنظيمي والمؤسسي: لتنفيـذ  الشـركة  إسـتراتيجيات 
وتحقيـق أهدافها وكسـب رضا زبائنهـا وتلبية 
وصـواًل  والمجتمـع  مسـاهميها  لتطلعـات 

للريـادة.

وأكـد حرص الشـركة بناء سـمعة جيـدة نابعة 
التـي  الجوهريـة  القيـم  مـن  مجموعـة  مـن 
التـزم بهـا جميـع قياداتهـا اإلداريـة وكوادرها 

البشـرية وبنزاهـة فـي كل جوانـب العمـل.

برنامج لألخالقيات

مـن جانبـه، إسـتعرض نائـب رئيـس مجلـس 
الحرثـي  أميـن  المهنـدس  الشـركة  إدارة 
مضاميـن المدونـة التـي تمثل زاويـة لبرنامج 
األخاقيـات فـي الشـركة كونهـا تسـتند إلـى 
قيـم  أن  مبينـاً  للشـركة،  المشـتركة  القيـم 
الشـركة تتمثل في االهتمـام بالزبائن، وإلتزام 
الشـفافية والمصداقيـة والموثوقيـة واإلبتكار.

حضور واسع

الفعــــالية  شهـــدت  فقـد  ذلــك،  إلــى 

المهنـي  السـلوك  لمـــدونة  التدشيــنية 
حضـور  اإلرشـادي،  ودليلهـــا  واألخاقـي 
للشـئون  االتصـاالت  وزارة  وكيـل  مـن:  كًا 
الماليـة واإلداريـة االسـتاذ أحمـد المتـوكل 
للمـــؤسسة  التنفيــذي  العـام  والمديـر 
صــادق  المهنـدس  لاتصـاالت  العامـــة 

مصلـح والرئيس التنفيذي لشـركة االتصاالت 
علـي  الدكتـور  )تيليمـن(  الدوليـة  اليمنيـة 
ناجـي نصـاري، ومديـر عـام الهيئـة العامـة 
عمـار  االسـتاذ  البريـدي  والتوفيـر  للبريـد 
يمـن  لشـركة  التنفيـذي  والمديـر  وهـان 

هـزاع. عامـر  المهنـدس  موبايـل 
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م.معمر ثابت- مساعد المدير التنفيذي للشئون الفنية:

قامـــت  حــيث 
الشـــركة بإتخــــاذ 
إجـراءات عمليـة لضمـان 
دون  مـن  أعمالهـا  إسـتمراريــة 
توقـف، وتقديـم خدماتهـا إلـى جميـع 
مشـتركيها وعمائهـا فـي مختلـف المناطـق 
والمحافظـات، مـا أسـهم فـي الحفـاظ علـى 
القطـاع  وتطـور  النمـو  معـدالت  إسـتمرار 

الفنـي.

وبتظافـر جهـود قيـادة الشـركة مـع الـكادر 
وإلـى  النجـاح،  علـى  الوظيفـي وإصرارهـم 
جميعهـا  أسـهمت  أخـرى،  أسـباب  جانـب 
بالطـرق  المطلوبـة  الخدمـات  تقديـم  فـي 
المتسـارعة  للتطـورات  المواكبـة  الرقميـة 
فـي عالـم اإلتصـاالت، وعـزز قـوة ومكانـة 
الشـركة فـي الجانـب الفني في ظـل ظروف 
المنافسـة القويـة في قطاع اإلتصـاالت، كما 

أدى إلـى نجـاح الشـركة في تقديـم خدماتها 
إلـى جميـع المشـتركين رغـم تلـك الظروف 
الصعبـة بطـرق إلكترونيـة سـهلة ومبسـطة 
الـذي  الهـدف  وهـو  مسـتخدميها  علـى 
تسـعى لـه الشـركة فـي التركيز واإلسـراع في 
التحـّول  اإلسـتراتيجية حـول  تنفيـذ خطتهـا 
الرقمـي الـذي يمثـل الركيـزة األساسـية فـي 

والتوّسـع. التنويـع  اسـتراتيجية 

وحـول أهـم النجاحـات التي حققهـا القطاع 
الفنـي فـي الشـركة، فقـد إسـتعرض مسـاعد 
المديـر التنفيذي للشـؤون الفنيـة المهندس 
اإلنجـازات،  تلـك  مـن  عـدداً  ثابـت،  معمـر 
الرابـع،  الجيـل  خدمـة  تدشـين  وأهمهـا: 
مـع  مركزيـة  سـنتراالت  مبانـي   2 وتجهيـز 
تركيب وتشـغيل التجهيزات الفنية الرئيسـية 
لشـبكة )LTE/4G(، وتجهيـز البنيـة التحتية 
 ،)4G/LTE( شبـــكة  محطـــات  لمـــواقع 

وتدشـين الخدمة فـي أمانـة العاصمة وعدد 
مـع  أولـى  كمرحلـة  الرئيسـية  المـدن  مـن 
اإلسـتمرار في تجهيـز البنية التحتيـة لمواقع 
المحافظـات األخـرى لتدشـين الخدمة خال 

العـام 2022م.

لخدمـة  الرئيسـية  بالشـبكة  يتعلـق  وفيمـا 
الصـوت، أوضـح المهنـدس ثابـت: أن معدل 
الزيـادة السـنوية فـي حجم الحركـة الهاتفية 
لخدمـة الصـوت لعـام )2021م( بلـغ حوالي 
تصـل  تراكميـة  إجماليـة  وبزيـادة   )10%(
األربـع  خـال   )150%( يقـارب  مـا  إلـى 
السـنوات األخيـرة مقارنـًة بالعـام )2017م(، 
فـي  السـنوية  الزيـادة  معـدل  بلـغ  فيمـا 
إجمالـي عـدد المشـتركين النشـطين للعـام 
)2021م( )%14( وبزيـادة إجماليـة تراكمية 
وصلـت إلـى )%74( خـال األربع السـنوات 
األخيـرة مقارنـًة بالعـام )2017م(، باإلضافـة 
والبرمجيـة  الماديـة  السـعات  توسـعة  إلـى 
لوحـدة سـجات المشـتركين بنسـبة )22%( 
الصـوت  لخدمـة  المركزيـة  وللسـنتراالت 
العـام  خـال   )15%( بنسـبة   )MSC(
ثاثـة  وتشـغيل  إحـال  وكذلـك  )2021م(، 
مـع   )UMG( جديـدة  ميديـا  وحـدات 

إصـدار. أحـدث  إلـى  توسـعتها وترقيتهـا 

فـي  السـنوية  الزيـادة  معـدل  أن  وقـال: 
الداتـا  لخدمـة  النشـطين  المشـتركين  عـدد 
 )28%( بلـغ  )2021م(  للعـام  واإلنترنـت 
سـاعة  خـال  تراكميـة  إجماليـة  وبزيـادة 
األربـع  خـال   )61%( الـى  تصـل  الـذروة 
السـنوات األخيـرة مقارنـًة بالعـام )2017م(، 

نفذهـا  التـي  الفنيـة  األعمـال  وشـهدت 
القطـاع الفنـي خـال العـام 2021، نقـات 
نوعيـة بمختلف مؤشـرات األداء، حيث بذل 
العاملـون فـي القطـاع جهـوداً كبيـرة بشـتى 
اإلدارات واألقسـام الفنيـة، من أجل تحسـين 
مناطـق  مختلـف  فـي  الشـبكة  وتطويـر 

الجمهوريـة، و تنفيذ مشـاريع نوعية مواكبة 
والمتطـورة،  الحديثـة  التقنيـة  للتطـورات 
وأهمهـا: تنفيـذ البنية التحتية لشـبكة الجيل 
الرابـع 4G فـي العديـد من المدن الرئيسـية 
باإلضافـة لتنفيـذ وتركيـب محطـات جديـدة 
للشـبكة القائمـة وإعـادة تأهيـل عـدد مـن 

المواقـع المدمـرة واحـال وتركيـب مواقـع 
أخـرى إلسـتيعاب المزيـد مـن المشـتركين.

التـي  والنجاحـات  األعمـال  تلـك  وعكسـت 
رافقتهـا، السياسـة الرشـيدة لقيـادة الشـركة 
فـي إدارة المخاطـر، ومواجهـة األزمـات وما 
تحديـات،  مـن  والعـدوان  الحصـار  فرضـه 

القطاع الفني.. 
         نجاحــات رغـم التحـديات والصعـوبات

حقق القطاع الفني بشركة يمن موبايل -خالل العام الماضي 2021م- نتائج مميزة، 
ونجاحات إستثنايية، بالرغم من وجود الكثير من التحديات والصعوبات التي واجهت 
الشركة -سيما القطاع الفني الذي يمثل الركن األساس فيها من خالل إستمرار 
الحصار الجائر على بالدنا، ومنع دخول التجهيزات الفنية المطلوبة لتنفيذ األعمال، 

باإلضافة إلستمرار إستهداف مواقع الشركة في العديد من المحافظات.

األعمال الفنية 
التي نفذها 
القطاع الفني 
خالل العام 2021 
شهدت نقالت 
نوعية بمختلف 
مؤشرات األداء.



 2
02

2 
يل

بر
 أ

24

 2
02

2 
يل

بر
 أ

25

فـي حيـن بلـغ معـدل الزيـادة السـنوية فـي 
حجـم حركـة الداتا واإلنترنت لعـام )2021م( 
تراكميـة  إجماليـة  وبزيـادة   )31%( بلـغ 
وصلـت الى ما يقـارب )%400( خال األربع 
السـنوات األخيـرة مقارنـًة بالعـام )2017م(.

مواقـع  وتركيـب  إنشـاء  تـم  كمـا  وأضـاف: 
 )13%( نسـبته  مـا  جديـدة  بـث  محطـات 
إجمالـي  مـن   )11%( نسـبته  مـا  وتشـغيل 
المواقـع العاملـة فـي الشـبكة خـال العـام 
تأهيـل  إعـادة  إلـى  باإلضافـة  )2021م(، 
المواقـع  إجمالـي  مـن   )20%( وتشـغيل 
المدمـرة جـراء قصـف طيران العـدوان خال 
محافظـة  محطـات  وإحـال  ذاتـه،  العـام 
نظـام  الـى   )ZTE( نظـام  مـن  المحويـت 
التغطيـة والخدمـة،  )HUAWEI( لتحسـين 
وتنفيـذ العشـرات مـن الحمـات الميدانيـة 
التشـويش والكشـف عـن  لمكافحـة أجهـزة 
الحلـول  وعمـل  وإزالتهـا  تواجدهـا  أماكـن 

التغطيـة. لتحسـين  الازمـة  والمعالجـات 

وتابـع بالقـول: كمـا تـم العمل على تحسـين 
 )1x( الــ  الصـوت  لخدمـة  التغطيـة  جـودة 
إضافيـة  بسـعة  الراديويـة  الشـبكة  بتوسـعة 
تقـدر بــ )%15( مـن السـعة الكليـة العاملة 
خال العـام )2021م( وبزيـادة كلية تراكمية 
السـنوات  األربـع  خـال   )68%( بلغـت 
وكـذا  )2017م(،  بالعـام  مقارنـًة  األخيـرة 
اإلنترنـت  لخدمـة  التغطيـة  جـودة  تحسـين 
بسـعة  الراديويـة  الشـبكة  بتوسـعة   )3G(
إضافيـة تقـدر بــ )%22( مـن السـعة الكليـة 
وبزيـادة  )2021م(  العـام  خـال  العاملـة 
كليـة تراكميـة بلغـت )%336( خـال األربـع 

السـنوات األخيـرة مقارنـًة بالعـام )2017م(.

فـي  السـنوية  الزيـادة  معـدل  أن  وأوضـح: 
العـام  خـال  التراسـلية  القنـوات  عـدد 
إجماليـة  وبزيـادة   )22%( بلـغ  )2021م( 
السـنوات  األربـع  خـال   )171%( تراكميـة 
األخيـرة مقارنًة بالعـام )2017م(، مضيفاً كما 
 )275( لعـدد  التراسـلي  الربـط  تحويـل  تـم 
محطـة مـن تقنيـة )E1( الى تقنيـة اإليثرنت 
خـال العـام )2021م( ليصـل إجمالـي عـدد 
فـي  اإليثرنـت  بتقنيـة  العاملـة  المحطـات 

محطـة.  )466( الـى  الشـبكة 

أعمـال  أداء  تحسـين  إسـتمرارية  وأكـد: 
الصيانـة والدعـم الفنـي، حيـث تـم تجهيـز 
وتركيـب وتشـغيل وحـدة تحكـم احتياطيـة 
 ،)Standby BSC( فـي سـنترال ظهـر حميـر
وتوضيـب وعمـل إصاحـات ميكانيكيـة لمـا 

يقـارب عـن )500( مولـد مـع تجميـع مـا ال 
يقـل عـن )250( تجهيز واعـادت تأهيل أكثر 
مـن )400( تجهيـز راجعـة مـن المواقـع فـي 
وذلـك  بالشـركة  الخاصـة  الفنيـة(  )الورشـة 
مشـيراً  الشـبكة،  فـي  اسـتخدامها  إلعـادة 
إلـی أن الزيـادة السـنوية فـي عـدد محطات 
الشمسـية(  )الطاقـة  بنظـام  العاملـة  البـث 
بلـغ )%15( خـال العـام )2021م( وبزيـادة 
تراكميـة وصلـت إلـى )%96( خـال األربـع 
السـنوات األخيـرة مقارنـًة بالعـام )2017م(.

وحـول نظـم وتقنيـة المعلومـات، فقـد لفت 
التراخيـص  توسـعة  إلـى  ثابـت  المهنـدس 
 )NGBSS( البرمجيـة لنظام الفوتـره المدمج
الزيـادة  إلسـتيعاب   )15%( إضافيـة  بسـعة 
المضطـردة فـي عـدد المشـتركين، وتركيـب 
نظـام رنـات الجديـد )CRBT( وربطـه مـع 
شـبكتي )CDMA( و)LTE( وجـاري أعمـال 
تشـغيل النظام وادخاله فـي الخدمة، وكذلك 
الجديـد  االفتراضيـة  البيئـة  نظـام  تركيـب 
إلدخالـه  التشـغيل  أعمـال  وجـاري   )NFV(

فـي الخدمـة.

أنظمـة  ترقيـة  أعمـال  إنتهـاء  أكـد:  كمـا 
 11 اإلصـدار  مـن  واإلداريـة  الماليـة  أوراكل 
الـى اإلصـداره 12، وترقيـة نظـام اإليميـات، 
األنظمـة  مـن  مجموعـة  وتجهيـز  وتطويـر 
أنظمـة  وتشـغيل  وتركيـب  المسـاعدة، 
مـن  مجموعـة  وتطويـر  وتحديـث  جديـدة، 
سياسـات أمـن المعلومات، وتحديـث النظام 
المركـزي إلدارة كاميـرات المراقبـة، وغيرهـا 
مـن اإلنجـازات التـي تحققـت خـال العـام 

2021م. الماضـي 
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شركة عالمية متخصصة تولت 
مهمة تنفيذ المشروع

وعـن الجهـة التـي أوكلـت لهـا مهمـة تنفيـذ 
تـم  انـه  قـال:  والتطويـر  التحديـث  مشـروع 
األلمانيـة   Detecon شـركة  مـع  التعاقـد 
التطويـر  مشـروع  لتنفيـذ   )2021 )ابريـل 
والتحديـث والتـي تعتبـر من أفضل الشـركات 
العالميـة فـي مجـال االتصـاالت والتـي تملـك 
خبـرة كبيـرة في مجـال وضـع االسـتراتيجيات 
وهيكلـة كبـرى شـركات االتصاالت فـي العالم 
ولديهـا فريـق مـن الخبـراء يمتلكـون خبـرات 
المجـاالت  كافـة  فـي  العالـم  مسـتوى  علـى 
والفنيـة  والماليـة  والتجاريـة  التنظيميـة 
والعمليـات للقيام بتنفيذ المشـروع بمشـاركة 
فريـق متخصص من يمـن موبايـل )نظراء(في 
مختلـف المجـاالت تـم إختيارهـم بعنايـة من 

قبـل قيـادة الشـركة

أهم أهداف المشروع

وفيمـا يتعلـق بأهـم أهداف مشـروع التطوير 
والتحديـث الـذي يتـم تنفيذه بواسـطة شـركة 
المشـروع  مديـر  أكـد  االلمانيـة،   Detecon
أن الغـرض مـن المشـروع هـو إعـادة هيكلـة 
خدمـة  مـزود  إلـى  موبايـل  يمـن  شـركة 
اتصـاالت متنقلـة علـى مسـتوى عالمـي يركـز 
علـى العمـاء وموجـه نحو السـوق مـن خال 

التاليـة: الرئيسـية  تحقيـق األهـداف 

مـن  تتضمنـه  ومـا  الداخليـة  البيئـة  تقييـم   .1
جوانـب قـوة وضعف، ورصـد التحديات والفرص 

فـي البيئـة الخارجيـة للشـركة.

القـوة  تعـزز جوانـب  اسـتراتيجية  تطويـر   .2
مـن  وتسـتفيد  الضعـف،  جوانـب  وتعالـج 

التحديـات. وتواجـه  الفـرص 

3. إحـداث التغييـرات الهيكليـة للتخلـص مـن 
القيـود اإلداريـة التـي تعيـق العمـل، وتبنـي 
هيـكل رشـيق يضمـن تنسـق الجهـود وقنوات 
االتصـال بيـن الوحـدات التنظيميـة، وتطويـر 
وكفـاءة  فاعليـة  يكفـل  بمـا  العمـل  أسـاليب 

األداء.

4. تحديـد رؤيـة تطويريـة واضحـة لمجموعة 
عمليـات  علـى  المؤثـرة  واللوائـح  األنظمـة 
الشـركة، بحيـث يكـون تجديدهـا أو تحديثهـا 
متوافقـاً مـع إمكانيـات التطبيـق، ونابعـاً مـن 

تفهـم عميـق للمعوقـات الموجبـة لتطويرها.

5. إعـادة هيكلـة المـوارد البشـرية مـن خال 
مـن  المختلفـة  األقسـام  احتياجـات  تحديـد 

األفـراد نوعـاً وكمـاً علـى األمـد البعيـد.

6. وضع نظام لقياس وتقويم األداء المؤسسـي 
بمـا يضمـن ترشـيد اتخاذ القـرارات، واسـتدامة 

التطوير.

7. وضـع خطـة اسـتراتيجية باسـتخدام أحدث 
وسـائل التخطيط االسـتراتيجي.

8. تهيئة الشـركة لانتفال الـى األجيال الحديثة 
لاتصـاالت وفـق اسـتراتيجيات وخطـط عمـل 

واضحة.

يتوافـق  بمـا  التنظيمـي  الهيـكل  تطويـر   .9
مـع اسـتراتيجية الشـركة ومبـادئ ومتطلبـات 
الحوكمـة وأفضـل الممارسـات المعمـول بهـا 

فـي شـركات الهاتـف النقـال.

10. رفـع مسـتويات التنسـيق واالتصـال بيـن 
التنظيميـة. التقسـيمات 

الحاليـة  التنظيميـة  المشـاكل  اكتشـاف   .11
ومعالجتهـا وتحسـين جـودة وسـرعة عمليـة 

صنـع القـرار.

12. تحسين العمليات وإجراءات العمل في الشركة.

نطاق المشروع

نطـاق  ان  أكـد  المشـروع،  نطـاق  وبخصـوص 
المشـروع يتركز على 4 مسـارات عمل رئيسـية 
الجوانـب  كافـة  وتحديـث  تطويـر  تشـمل 
والتـي  للشـركة  والفنيـة  واإلداريـة  التنظيميـة 

تتمثـل فيمـا يلـي:

واسـتراتيجيتها  للشـركة  رؤيـة  تطويـر   .1
والتنفيذيـة  اإلسـتراتيجية  األهـداف  وتحديـد 
والتشـغيلية وآليـات التنفيـذ ومؤشـرات األداء 
للسـنوات  متكاملـة  عمـل  خطـة  وتطويـر 
الخمـس المقبلة تعكس رؤية الشـركة وتحقق 

إسـتراتيجيتها.

2. تطويـر هيـكل تنظيمـي و توصيف وظيفي 
بمـا  والوظائـف  التنظيميـة  الوحـدات  لكافـة 
يتوافـق مـع اسـتراتيجية الشـركة وفقـاً ألفضل 
الممارسـات المطبقـة فـي شـركات االتصاالت 

العالمية.

العمـل وفقـاً  إجـراءات  تطويـر وتحديـث   .3
ألفضـل الممارسـات لرفـع كفـاءة ومسـتويات 

األداء.

4. إدارة المشروع والتدريب ودعم التنفيذ

مشروع استراتيجي يلبي 
إحتياجات الشركة المستقبلية

وأختتـم حديثـه: بـأن هـذا المشـروع يعتبـر 
أحد المشـاريع اإلسـتراتيجية في الشـركة وهو 
ينبـع مـن احتياجهـا للتحديـث والتطويـر فـي 
كافـة المجاالت الفنيـة والتجاريـة والتنظيمية 
العالميـة   الممارسـات  أفضـل  وفـق  والماليـة 
ويوفـر للشـركة رؤيـة واضحة لسـنوات قادمة 
كافـة  فـي  التحديـات  تمكينهـا مـن مواجهـة 
لمواردهـا  األمثـل  واالسـتغال  المجـاالت 
التقنيـة والماليـة والبشـرية ويوجـه إمكانيات 
الشـركة نحـو تحقيـق أهـداف واضحـة والـذي 
مسـتويات  يحقـق  منظـم  عمـل  عنـه  ينتـج 
مواجهـة  مـن  الشـركة  ويمكـن  عاليـة  أداء 
ويعـزز  المختلفـة  والتحديـات  المخاطـر 
قدراتهـا التنافسـية وحصتهـا السـوقية مركزهـا 
المالـي والتنافسـي مـن خال تقديـم خدمات 
تلبـي رغبـات العمـاء بمـا يعـود بالنفـع على 
العاقـة  ذات  األطـراف  وكافـة  المسـاهمين 
ويحافـظ علـى الشـركة كأحـد أهـم القطاعات 

االقتصاديـة و الحيويـة فـي الوطـن.

ان شـركة يمـن موبايـل للهاتـف النقـال تعمل في سـوق تنافسـي قوي 
يتطلـب منهـا تحديـث اسـتراتيجياتها الفنيـة والتنظيميـة والتجاريـة 
األسـاليب  أحـدث  وفـق  العمـل  يضمـن  بمـا  الماليـة  وخططهـا 
التنظيميـة واإلداريـة التقنيـة واالسـتفادة مـن الخبـرات العالميـة 
فـي مجـال االتصـاالت وبهـدف المحافظـة علـى مركزها التنافسـي 

وتطويـر أدائهـا وتحقيـق النمـو المطلـوب بشـكل مسـتمر.

أوضح األستاذ ياسين محسن زيد -مدير الموارد البشرية مدير مشروع 
تطوير وتحديث يمن موبايل في تصريح خاص لمجلة يمن موبايل، أن 

الشركة تبّنت في العام 2019 إستراتيجية تطوير وتحديث متواصلة 
لمواكبة تطوير البناء التنظيمي للشركة والجوانب الفنية والتقنية 

والتجارية لضمان حفاظها على مركزها التنافسي في السوق، 
وتحقيق النمو المطلوب، واالستمرار في النجاح والمحافظة 

على مكانتها المتميزة في سوق االتصاالت اليمنية، حيث 
نجحت الشركة في تجاوز التحديات والمعوقات الكبيرة 
التي واجهتها خالل السنوات الماضية وحققت نموًا 
كبيرًا في اإليرادات وزيادة في الحصة السوقية في 

ظل عدوان وحصار لبالدنا وظروف استثنائية مستمرة 
ألكثر من 7 سنوات..

2021 عــــام التحديث والتطوير 
لشركة يمن موبايل

مدير مشروع تطوير وتحديث يمن موبايل - ياسين محسن زيد:

المشروع يعتبر 
أحد المشاريع 

اإلستراتيجية في 
الشركة وهو ينبع من 

احتياجها للتحديث 
والتطوير في كافة 

المجاالت الفنية 
والتجارية والتنظيمية 
والمالية وفق أفضل 
الممارسات العالمية  
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وأشـار إلـى أن اإلنتشـــار الموسـع لمراكـــز 
عمـوم  فـي  البيـع  ونقـاط  الخدمـة  تقديـم 
محافظـات الجمهوريـة، وثبات أسـعار تعرفة 
خدمـات اإلتصاالت واإلنترنت، قـد عّزٙز الرضا 
عـن الشـركة لـدى جمهـور المشـتركين، ووّلٙد 
اإلسـتمرارية  علـى  باألمـان  الشـعور  لديهـم 
بتوفيـر تلـك الخدمـات بالقرب منهـم وتلبية 
إحتياجاتهـم أواًل بـأول وبـدون أي زيـادة في 

األسعار.

الخطـــة  وفـــق  العمـل  أن  أكـــد:  كمـا 
)2019-2023م(  الخمسـية  اإلسـتراتيجية 
عطـاء  مسـيرة  فـي  هـــاماً  منعطفـاً  مّثٙـل 
العـام  واصفـاً  ونموهـا،  وتطورهـا  الشـركة 
2021م، بأنـُه نـواة هـذا التطويـر لألنظمـة 
والخدمـات فـي مختلـف قطاعات الشـركة 
الفنيـة والهندسـية والتسـويقية والخدميـة 
ومـن  أيضـاً،  والتنظيميـة  اإلداريـة  وحتـى 
موبايـل'  'يمـن  إسـتطاعت  ذلـك  خـال 

تدشـين خدمة الــ 4G مطلع العـام الحالي 
2022م.

تربـط  التـي  العاقـة  أن  المتـوكل:  وقـال 
مـن  للعيـان  واضحـــة  بالمجتمـع  الشـركة 
توليــه  الـذي  المتزايـد  اإلهتمـــام  خـال 
العامـة  العاقـات  ألنشـطة  موبايـل'  'يمـن 
عمومـاً، وللمسـؤولية اإلجتماعيـة علـى وجه 
توسـيع  فـي  جليـاً  ذلـك  وبـات  الخصـوص، 
فـي  االجتماعيـة  المسـؤولية  برامـج  نطـاق 
وعلـى  الجمهـــورية،  محـــافظات  عمـــوم 
مسـتوى مختـــلف القطـــاعات التنمـــوية 
والخدميـــة الصحـــية منهـــا والتعليـــمية، 
الرياضيـة، اإلجتماعيـة، التأهيـل والتدريب، 
كافـة  ورعايـة  ودعـم  المبدعيـن  وتنميـة 
الخاصـة،  اإلحتياجـات  ذوي  مـن  الشـرائح 
واإلهتمـام بـدور رعايـة األيتـام، وغيرها من 
األنشـطة والبرامـج اإلجتماعيـة التـي تامس 
إحتياجـات المواطنيـن سـّيٙما فـي الظـروف 

ظـل  فـي  بادنـا  تعيشـها  التـي  الصعبـة 
الجائـر.      الحصـار  إسـتمرار 

واختتـم المتـوكل، حديُثه بالقـول: ومن خال 
العمـل بـروح الفريـق الواحـد والتنسـيق بين 
مختلـف اإلدارات فـي القطاع التجـاري ممثًا 
وخدمـة  والمبيعـات  التسـويقية  باألنشـطة 
العمـاء وكـذا التنسـيق مع العاقـات العامة، 
والتكامـل مـع القطـاع الفنـي، تمكنـت 'يمن 
وعـروض  خدمـات  تقديـم  مـن  موبايـل' 
مميـزة ذات جودة تنافسـية عاليـة وإعانات 
ووسـائل  طـرق  وتنـوع  وتطويـر  إبداعيـة، 
األمـر  الخدمـات،  علـى  المشـتركين  حصـول 
المشـتركين  ثقـة  زيـادة  الـى  أدى  الـذي 
بالشـركة وبخدماتهـا، ولعـب كل ذلـك دوراً 
مبيعـات،  نسـبة  أعلـى  تحقيـق  فـي  رئيسـاً 
وصـواًل إلـى أكبـر حصـة سـوقية فـي سـوق 
اإلتصـاالت اليمنيـة، وتحقيـق النجـاح الـذي 

اليـوم. نشـهده 

حصتنا السوقية األكبر بين المنافسين 
وإيـراداتنــا األعــلى

مساعد المدير التنفيذي للشؤون التجارية - عبدالقادر المتوكل :

أكد مساعد المدير التنفيذي للشؤون التجارية بشركة يمن موبايل 
األستاذ عبدالقادر المتوكل: أن الحصة السوقية لـ 'يمن موبايل' هي 
األكبر بين جميع المنافسين، وأن إيرادات الشركة، هي األعلى في 

سوق اإلتصاالت اليمنية. 
وأوضح المتوكل -في سياق تصريح صحفي أدلى بِه لـمجلة 

)يمن موبايل(: أن عدد المشتركين في نهاية العام 
2021م، بلغ 9.5 مليون مشترك، في حين تجاوزت 

إيرادات النشاط في الفترة ذاتها مبلغ  190 مليار ريال.. 
وأضاف: األرقام المحققة جاءت نتيجة عمل دؤوب 

ومنظم بمختلف إدارات القطاع التجاري، وذلك وفق 
خطة تسويقية وبيعية في إطار الخطة اإلستراتيجية 

للشركة وخطط تنفيذية وتشغيلية رافقت عمل 
القطاع التجاري، وأسهمت بتطوير وتحديث 

مستمر للبرامج واألنشطة التسويقية والترويجية 
واإلهتمام بمراكز البيع وتقديم الخدمة وتوسيع 

وتطوير خدمة العمالء.

شـهد العـام 2021 تطـوراً وتوسـعُا ملحوظيـن 
بالشـركة  التسـويقية  األنشـطة  مختلـف  فـي 
موبايـل'  'يمـن  النقـال  للهاتـف  الوطنيـة 
والعـروض،  الخدمـات  مسـتوى  علـى  سـواًء 
المختلفـة  النوعيـة  المضافـة  الخدمـات  أو 

المشـتركين. لرغبـات  والملبيـة 

توسـعاً  2021م،  الماضـي  العـام  شـهد  كذلـك، 
وتطـوراً كبيريـن في اإلنتـاج واإلنتشـار اإلعاني 
للشـركة، حيـث تـم التركيـز على وسـائل اإلعان 
الحديثـة المتمثلـة بالترويـج اإللكترونـي الـذي 
ـُد اليـوم مـن أهـم وسـائل اإلعـان، أو علـى  ُيّعٙ
مسـتوى زيـادة التواجـد المجتمعـي مـن خـال 
المسـاهمة فـي رعايـة األنشـطة الترويجيـة في 
واإلجتماعيـة  التكنولوجيـة  المجـاالت  مختلـف 
والثقافيـة واإلقتصادية والسـياحية والمهرجانات 
الجماهيريـة والمعارض اإلسـتهاكية والترويجية 
للسـلع والخدمـات األساسـية التـي يحتـاج اليها 

مختلـف شـرائح المجتمـع، وكـذا رعايـة ودعـم 
جميـع  فـي  والنسـوية  الطابيـة  األنشـطة 

المحافظـات.

بالمشـتركين، وإشـباع رغباتهـم  إن االهتمـام 
الظـروف  ومراعـاة  والمختلفـة،  المتعـددة 
اإلقتصاديـة والقـدرة الشـرائية، وتحقيق الرضا 
لديهـم، يعتبـر مـن أهـم المحـاور األساسـية 
التسـويقية  األنشـطة  عليهـا  ركـزت  التـي 
2021م،  للعـام  التسـعير  وسياسـة  والبيعيـة 
الدراسـات  نتائـج  علـى  بذلـك  مسـتندًة 
إلـى  عمـدت  التـي  التسـويقية  والبحـــوث 
المشـتركين  ورغبـات  إحتياجـات  دراسـة 
الحاليين والمرتقبين، ما أسـهم بشـكل إيجابي 
علـى تقديـم  كل مـا مـن شـأنه العمـل علـى 
والرغبـات  اإلحتياجـات  تلـك  وإشـباع  تلبيـة 
المختلفـة والمتنوعـة، وحتـى التطلعـات التي 

المشـتركين. يتمناهـا 

دخلـت يمن موبايل سـوق اإلتصـاالت اليمنية 
فـي العـام 2004م، ومنـذ ذلـك الحيـن، تمتاز 

الشـركة بإرتباطهـا القوي بالتنافسـية.

وفـي فترة وجيزة، إسـتطاعت الشـركة إختراق 
السـوق ورفع مؤشـر المبيعـات وتحقيق نجاح 
كبيـر في سـوق اإلتصاالت اليمنيـة، وكان ذلك 
بفضـل الميـزة التنافسـية، والتـي كانـت مـن 

.3G خـال نظـام الجيـل الثالث

وتواصلـت نجاحات الشـركة وإرتباطهـا بالميزة 
العديـد  التنافسـية مـع كل سـنة، مـن خـال 
مـن اإلجـراءات أهمهـا إعانهـا شـركة يمنيـة 
مسـاهمة تمتلك أسـهمها كبرى شركات القطاع 
الخـاص وعـدد يزيد عـن ثمانين ألف مسـاهم  
الشـركة  يعطـي  ممـا  المواطنيـن،  فئـة  مـن 
رحلـة  وتتواصـل  كبيـرة،  جماهيريـة  قاعـدة 
يمـن موبايل وقصـة عاقتها بالميزة التنافسـية 
قطـاع  كفـاءات  مـن  هـم  كادرهـا  يكـون  أن 
اإلتصـاالت، وقيادتهـا هـم الكفـاءات األفضـل 
فـي المؤسسـة العامة لاتصاالت، وإسـتقطابها 
لقـوة  الجامعـات  خريجـي  مـن  للمتفوقيـن 
االتصـاالت،  قطـاع  فـي  المنافسـة  وحساسـية 

لتقديـم خدمـة   االكمـل  اإلسـتعداد  وضـرورة 
علـى أرقـى مسـتوى.

كما يتواصل النجاح مع تحقيق أعلى نسـبة 
اربـاح في السـوق اليمنيـة والمحافظة على 
العمـل  ويليهـا  اليـوم،  حتـى  التميـز  هـذا 
بأحـدث أنظمة التشـغيل، وتسـتمر العاقة 
بالميـزة التنافسـية بتطـور الهيـكل اإلداري 
والتوصيـف، وتحديث أنظمـة مراقبة األداء 

فـي االنظمـة االداريـة الحديثة، وتعـد أكثر 
ميـزة تضـع يمن موبايل فـي المقدمة اليوم  
هو تفعيـل العمـل بالتخطيط اإلسـتراتيجي 
ومتابعـة الخطط التنفيذيـة وتحديد الرؤية 
والرسـالة، وهذا مـا صنع  التغييـر الحقيقي 
الداخلـي  والجمهـور  الشـركة  واقـع  فـي 
لهـا خاصـة وان قيـادة الشـركة وموظفيهـا 
بالتأهيـل  ويتسـلحون  يتسـابقون  اليـوم 
العلمـي واألكاديمـي فـي الدراسـات العليـا 
كادر  ليكـون  الحديثـة،  التدريـب  وبرامـج 
يمـن موبايـل اإلداري والفنـي هـو الميـزة 
لتحديـات  إسـتعداد  األكثـر  التنافسـية 

المسـتقبل.

موبايـل  يمـن  مـع  التوافـق  رحلـة  وتتواصـل 
التنافسـية لتكتمـل بأحـدث أنظمـة  والميـزة 
اإلتصـاالت لتكـون  يمـن موبايـل اول مشـغل 
لنظـام  4G فـي اليمـن  وعليـه يجـب علـى 
كل موظفـي يمـن موبايـل أن يحافظـوا علـى 
التميـز والبقـاء فـي القمـة بحرص أكبـر ووالء 
وجـد وإخـاص أكثـر لمواجهـة كل التحديـات 
ومواصلة رحلة الشـغف مع الميزة التنافسـية.

2021م عام التوسع والتطور واإلنجاز

يمن موبايل والميزة التنافسية

مروان الكينعي 
مدير التسويق

أنور الحيمي 
المسؤولية االجتماعية
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ركز النشاط التسويقي ليمن موبايل خالل العام 2021م 
على المضي قدمّا في استيعاب المتغيرات الحديثة التي 

تطرأ على خدمات الهاتف المحمول انطالقًا من الخطة 
االستراتيجية وحققت إدارة التسويق من خالل ذلك العديد 

من اإلنجازات والنجاحات على مستوى التطوير والتحديث 
للبرامج والتطبيقات الخدمية لتقديم أفضل العروض 

والباقات التنافسية المميزة التي تلبي احتياجات ورغبات 
المشتركين وتعزز والءهم للشركة، وكذا على مستوى 
زيادة االنتشار والتوسع اإلعالني في مختلف الوسائل 

اإلعالمية ووسائل التواصل االجتماعي. 

كادر  خـال  مـن  اإلعانـي  اإلنتـاج  مجـال 
مبـدع ومؤهـل، ووسـطاء إعانييـن يتميزون 
مجـال  فـي  واإلبـداع  والموهبـة  بالخبـرة 
التصميـم اإلعانـي واإلنتاج الفني ما سـاهم 
بشـكل مباشـر الـى تقديم إعانـات متنوعة 
التصميـم  حيـث  مـن  خاقـة  وإبداعيـة 
والمحتـوى  الواضحـة  االعانيـة  والرسـائل 
اإلعانـي السـهل، وكـذا التميـز والتنـوع في 
المـواد اإلعانيـة حيـث تـم إنتاج عـدد من 
التصاميـم اإلبداعيـة لعـدد مـن الخدمـات 
والباقـات والحمـات االعانيـة منهـا حملـة 
للعـام  األربـاح  وحملـة  موبايـل  ريـال 
ماكـس  )مزايـا  باقتـي  وتصاميـم  2020م، 
وهدايـا ماكس( وخدمـة أصدقائي وتصاميم 
التواصـل  ومنصـات  لصفحـات  متنوعـة 
اليوميـة  االنترنـت  لباقـات  االجتماعـي 
الفاشـات  مـن  عـدد  وإنتـاج  والشـهرية. 
الخاصـة بالخدمـات والعروض التـي َقدمت 
للمشـتركين خـال العـام 2021م، باإلضافـة 
إلـى إنتاج ونشـر فاشـات مجتمعية وتهاني 

الدينيـة. المناسـبات واألعيـاد  فـي 

الشركة تعزز عالقتها بالمجتمع

مدخـل  تحسـين  فـي  الشـركة  سـاهمت 
المدخـل  بوابـة  انشـأت  حيـث  العاصمـة، 
الشـمالي، كمـا تم خال العـام 2021م تنفيذ 
 8 فـي  جلـوس  وكراسـي  مظلـة   132 عـدد 
محافظـات شـملت مراكـز صحيـة وتعليميـة 
ومتنزهـات عامـة ومؤسسـات خدميـة يتردد 
المواطنيـن بمختلـف فئاتهـم  علـى زيارتهـا 
خـال  مـن  موبايـل  يمـن  تسـعى  حيـث 
برامجهـا وأنشـطتها الترويجيـة الهادفـة الـى 
منهـا  يسـتفيد  ملموسـة  خدمـات  تقديـم 

بهـم.   عاقتهـا  وتعـزز  كافـة  المواطنيـن 

تواجد إعالني مخطط ومدروس

انطاقـًا مـن الخطة االسـتراتيجية التسـويقية 
العامـة  االسـتراتيجية  الخطـة  مـن  المنبثقـة 
للتوسـع  التسـويق  إدارة  تعمـل  للشـركة 
واالنتشـار اإلعانـي فـي معظـم محافظـات 

لوحـات  خـال  مـن  اليمنيـة  الجمهوريـة 
الشـوارع والمصـدات ولوحـات نقـاط البيـع، 
كمـا تتنـوع الوسـائل االعانيـة التـي تتواجـد 
فيهـا، حيـث تنتشـر إعانـات يمـن موبايـل 
فـي معظـم الصحـف والمجـات والنشـرات 
المحليـة الصـادرة حاليـا، وفـي  والدوريـات 
التلفزيـون(.  قنـوات  )اإلذاعـات،  مختلـف 
وفـي منصـات التواصـل االجتماعـي والموقع 
اليوتيـوب  وقنـاة  للشـركة  االلكترونـي 

االلكترونيـة. اإلخباريـة  والمواقـع 

رعاية الفعاليات

فـي  الرائـدة  الشـركة  موبايـل  يمـن  تعتبـر 
المشـاركة المجتمعية ودعـم ورعاية مختلف 
المجـاالت التنمويـة والخدمية فقد سـاهمت 
عـدد  ورعايـة  بدعـم  2021م  العـام  خـال 
)488( فعاليـة متنوعة بمختلـف المجاالت - 
الصحيـة والتعليميـة واالجتماعيـة والثقافية، 
ورعايـة المؤتمرات والمعــارض التكنولوجية 
االستهـــاكية  والمعـــارض  والمعلومـــاتية 

توسـعاً  أيضـاً  2021م  العـام  شـهد  كمـا 
والحضــــور  التواجـــد  فـي  ملحوظـــاً 
المجتمعـي من خال األنشـطة الترويجية 
مـن  الكثيـر  ودعـم  برعايـة  المتمثلـة 
والمؤتمـرات  والمهرجـــانات  الفعاليـات 
فـي  المجـاالت  فـي مختلـف  والمعـارض 

المحافظـات. عمـوم 

خدمات وعروض مميزة

تضـع إدارة التسـويق فـي الشـركة دائمـاً رضا 
العماء هدفاً رئيسـًا تسـعى لتحقيقه وتعمل 
فتقـدم  واإلبداعيـة  اإلنتاجيـة  طاقتهـا  بـكل 
ومتعـددة  متنوعـة  وعـروض  باقـات  لهـم 
مختلـف  احتياجـات  تلبـي  مناسـبة  بأسـعار 
فئـات العمـاء وتحقـق رغباتهـم وتطلعاتهم 

حيـث تـم فـي العـام 2021م إطـاق خدمـة 
وتقديـم  أصدقائـي  خدمـة  هـي  جديـدة 
عـروض مميـزة كان من أهمها عرض الشـهيد 
وعـروض األعيـاد الوطنيـة سـبتمبر واكتوبـر.

حمالت اعالنية وإنتاج إبداعي

تواكـب يمـن موبايـل كل مـا هـو جديـد في 

2021
التســويق بــرؤية حــد يثة

عبدالمؤمن الغزالي 
رئيس قسم الترويج
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واالحتفاليـات الطابيـة لخريجـي الجامعـات 
أهـم  مـن  وكان  المحافظـات  عمـوم  فـي 
األول  الوطنـي  المؤتمـر  الفعاليـات  تلـك 
لتقنيـة  صنعـاء  معـرض  الســيبراني،  لألمـن 
"سـايتكس2"،  واالتصـاالت  المعلومـات 
معـرض  األعمـال،  وريـادة  البرمجـة  فعاليـة 
معـرض  االسـتهاكي،  فاسـتيفال  إيفنـت 
ومبـادرة  زبيـد،  مهرجـان  بصنعـاء،  الكتـاب 
بدايـة شـباب للتنميـة المسـتدامة – عـدن، 
والمؤتمـر األول للتأميـن الصحـي، ومهرجـان 

البـن وغيرهـا.

دراسات تسويقية منهجية وعلمية

تعمـل يمـن موبايـل وفق خطـة اسـتراتيجية 
علميـة ومنهجيـة منـذ العـام 2019م ما أدى 
الـى زيادة تفعيل دور الدراسـات التسـويقية 
والبحـوث واسـتطاعات الرأي العـام لتحديد 
رغبـات ومتطلبـات العمـاء، ورصـد كل مـا 
هـو جديـد في السـوق التنافسـية فـي مجال 
المحمولـة  للهواتـف  واإلنترنـت  االتصـاالت 

وذلـك لانطـاق مـن أرضيـة صلبـة لتقديـم 
أفضـل الخدمـات والعـروض التنافسـية التـي 
ورغبـات  احتياجـات  اشـباع  علـى  تعمـل 
المشـتركين الحاليين وتسـاهم في استقطاب 
المشـتركين المرتقبيـن، حيـث نفـذت إدارة 
التسـويق  خـال العـام 2021م عـدد 8 مـن 
االسـتبيانات )مكتوبـة وإلكترونيـة( وتجهيـز 
وتركيـب صناديـق المقترحـات فـي 34 مركزاً 
ونقطـة بيـع فـي أمانـة العاصمـة وعـدد من 
المـدن الرئيسـية لدراسـة رغبـات وتطلعـات 
العمـاء، إضافـة إلى عملية النـزول الميداني 
المباشـر لمعرفة آراء المشتركين وتطلعاتهم. 

خدمات مضافة تلبي رغبات العمالء

تولي الشـركة خدماتها المضافـة أهمية بالغة 
كمـا هـو دأبها باالهتمـام بخدماتها الرئيسـة، 
تأتـي تلـك األهميـة مـن اهتمامهـا بالعمـاء 
الشـركة  فـي  التسـويق  إدارة  تعمـل  حيـث 
التحديـث  علـى  ومسـتمر  طـردي  بشـكل 
والتجديـد فـي الخدمـات المضافـة وتقديـم 

واشـباع  رغباتهـم  ملبيـة  للعمـاء  أفضلهـا 
حاجاتهـم حيث قدمـت خال العـام 2021م 
المتنوعـة  المضافـة  الخدمـات  مـن  عـدد 
االجتماعيـة، الثقافيـة، الصحيـة، والترفيهيـة.

خدمة رنات

تعـَد خدمـة رنـات أهـم الخدمـات المضافـة 
وتتمثـل  للمشـتركين  الشـركة  تقدمهـا  التـي 
بتحديـد مقطوعـة مختارة من قبل المشـترك 
يسـمعها المتصـل بـه، كمـا يمكـن للمشـترك 
بالخدمـة تخصيـص مقطوعـة أو مقطوعـات 
مـن  مجموعـة  أو  محـدد  لمتصـل  محـددة 
المتصليـن، حيث تحتـوي مكتبة خدمة رنات 
علـى نغمـات كثيـرة عربيـة واجنبيـة ويمنية 
واألناشـيد  الغنائيـة  المـادة  بيـن  متنّوعـة 
واألناشـيد  واألهازيـج  الدينـــية،  واألدعيـة 
والتراثيـة  الشـعبية  والزوامـل  الوطنيـة، 
الموسيقيـــة،  والمقطوعـات  والحـــماسية، 
والدينـي  اإلرشـادي  والوعـظ  والخطـب 

واألخاقـي. 

يمن موبايل .. 
       ملتزمون نحو مجتمعنا

لعبت الشركة الوطنية للهاتف النقال يمن موبايل -طوال العام الماضي 2021م، 
دورًا فعااًل في تقديم خدمتها اإلجتماعية المختلفة، وذلك من خالل تبنيها للعديد 

من البرامج الخيرية واإلنسانية، باإلضافة إلى رعاية الفعاليات بشتى المجاالت 
كالصحة والعلوم والتعليم والرياضة وغيرها.

فُمنُذ تأسيسها -في منتصف العام 2004م- سعت الشركة بشكل متواصل، إلى 
ترسيخ مفاهيم المسؤولية اإلجتماعية وذلك من واقع إلتزامها تجاه المجتمع 

اليمني.. وحرصت يمن موبايل، على إثراء حياة الناس عبر سعيها الدائم للتفكير 
بشكل مستمر وبطرق مبتكرة لتحقيق مساهمات ملموسة لنمو إجتماعي 

وإقتصادي في جميع انحاء البالد.
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• اإلغاثة اإلنسانية

- تنفيذ حمات إغاثة للمتضررين من السيول

- تنفيذ حمات إغاثة للنازحين

- توزيع منظومات طاقة شمسية لألسر الفقيرة

- تنفيذ حمات إغاثة للمدنيين المتضررين من 
المواجهات المسلحة في مناطق الصراع

األوبئة  بسبب  ودوائية  طبية  إغاثة  حمات   -
واالمراض المستجدة

- حمات إغاثة غذائية 

• المرأة والطفل

- رعاية دور األيتام

- تنفيذ العديد من البرامج الخاصة بالسجينات 
والمعفنات

- دعم أنشطة حكومة وبرلمان األطفال

- توفير غرف حضانات في مستشفيات األمومة 
والطفولة

- دعم مراكز تنمية المرأة

- دعم مراكز محو االمية

• المساعدات الغذائية

- المساهمة في إنشاء مطابخ خيرية

- المساهمة في إنشاء أفران خيرية

- توزيع لحوم األضاحي على الفقراء

- توزيع مواد غذائية على الفقراء والنازحين

في  المتضررين  على  غذائية  مواد  توزيع   -
مناطق المواجهات

• برامج التنمية المستدامة والريفية

- دعم برامج مكافحة الفقر )توزيع أبقار وأغنام 
ونحل على األسر(

المياه  مشاريع  تأهيل  إعادة  في  المساهمة   -
في المناطق الريفية

وشبكات  آبار  تأهيل  إعادة  في  المساهمة   -
اإلمدادات

المناطق  في  لألسر  خياطة  مكائن  توزيع   -
الريفية والحضرية

• التأهيل والتمكين

المشاريع  مجال  في  تدريبية  دورات  عقد   -
الصغيرة

- عقد دورات تدريبية للمهن الحرفية واألشغال 
اليدوية

من  والتخفيف  القدرات  تنمية  برامج  تمويل   -
الفقر

انتاج خطوط  تمويل مشروع  في  المساهمة   -
محلية الصنع

- المساهمة في معمل عصير اكتفاء

- مساهمة في تجهيز معمل الصناعات الغذائية 

شــــركة وطنيــة     وشراكة مجتمعية

  وإيمانـاً منهـا بأهميـة دعـم المجتمـع اليمنـي، فقـد إنتهجـت يمـن موبايـل التنـوع فـي الرعايـة 
لمحـاكاة المنهجيـات الحديثـة فـي المسـؤولية اإلجتماعيـة، وفـي عـدة جوانـب، فمـن تطويـر 
التعليـم، وتوفيـر إحتياجـات الرعايـة الصحيـة، إلـى الدعم اإلنسـاني العاجـل للمسـتحقين، ورعاية 

وتأهيـل ذوي اإلحتياجـات الخاصـة، والمسـاهمة فـي الحفـاظ علـى تراثنـا الحضـاري.

الة مـع منظمـات المجتمـع المدني،  كذلـك، حرصـت الشـركة علـى تطبيـق شـراكة مجتمعيـة فّعٙ
وذلـك إلحـداث توازن وتطور في جميع جوانب المسـؤولية اإلجتماعيـة وتعزيز روابط المجتمع.

وأسـهمت يمـن موبايـل بالدفـع بعجلـة اإلقتصـاد الوطنـي نحو األمـام، وتطويـر المجتمـع، ويظهر 
ال في تقديـم الدعم والمسـاعدات المالية للجمعيـات الخيرية  ذلـك بشـكل جلـي عبر دورهـا الفّعٙ

والخدميـة المختلفـة، وبمـا يتماشـى مع إسـتراتيجية يمن موبايـل اإلجتماعية.

وإنطاقـًا مـن إيمانهـا المطلـق بـأن التعليـم حـق للجميـع، وبـأن إسـتخدام هـذه المهـارة يعتبـر 
ضـرورة للتوصـل إلـى حيـاة أفضـل لجميع أفـراد المجتمـع، فقد ركزت يمـن موبايـل جهودها على 
جيـل الشـباب الواعـد، وقامـت برعايـة وتبنـي العديـد مـن األنشـطة والمشـاريع المتعلقـة بهـذا 

الجانـب، وإعتبـرت الشـركة أن رعايـة قطـاع التعليـم مـن األساسـيات.

فـي غضـون ذلـك، حرصـت يمـن موبايل دائمـاً أن تكون مسـاهماتها الماليـة واإلنسـانية في مجال 
الرعايـة الصحيـة بمـا يخـدم المجتمـع اليمنـي وبشـكل يسـهم فـي توفيرهـا وتحسـينها بشـكل 
المطلـوب واألساسـي ألفـراد المجتمـع، هذا بالطبع ُيضـاف إلى حرصها -أي الشـركة- على أن يكون 
لهـا دور فعـال فـي المسـاهمة بنشـر الوعـي الصحـي بيـن افـراد المجتمع، وذلـك برعايتهـا للكثير 

مـن األنشـطة الصحيـة ومجـال الصحة.

وفضـًا علـى تواجدهـا الدائـم فـي رعاية مختلـف األنشـطة الرياضية التي تسـاهم في بناء شـباب 
قـوي يتمتـع باللياقـة البدنيـة الممتـازة وبذلـك يسـاهم فـي خدمة مجتمعـه بالشـكل األمثل، فقد 
تواجـدت يمـن موبايـل -أيضـاً- األنشـطة المجتمعيـة والعالميـة والفعاليـات التـي تهـدف إلـى 

الحفـاظ علـى التـراث الوطنـي، وقدمـت رعايـات متنوعـة فـي هـذا المجال.

إلـى جانـب ذلـك، فهنـاك مجـاالت متعـددة تهتـم بهـا الشـركة، ومنها -علـى سـبيل الذكر ال 
الحصـر- دعـم اإلبـداع المبدعين، وتنظيـم المؤتمـرات العلمية والمعـارض، وغيرها من 

المجـاالت المختلفة.
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• ذوي االحتياجات الخاصة

المعاقين  بجمعيات  خاصة  تجهيزات  توفير   -
حركياً

- دعم مراكز المكفوفين

- دعم مراكز أطفال التوحد

    • الرعاية الصحية

- توفير أجهزة طبية للمستشفيات الحكومية

- تأثيث مراكز صحية حكومية

- دعم مرضى الفشل الكلوي

- دعم مراكز الفشل الكلوي بالتجهيزات الطبية 
واألدوية

- دعم مراكز ومرضى السرطان باألدوية

- دعم مراكز ومرضى الثاسيميا باألدوية

- دعم مراكز ومرضى اللوكيميا باألدوية

- دعم مراكز ومرضى القلب باألدوية

- تمويل حمات التبرع بالدم 

- تمويل مخيمات طبية مجانية ألمراض العيون 
والشفاه  المائية  واالوبئة  الجلدية  واألمراض 

األرنبية ومرض السل

مجتمعية  مشاركة  حمات  تنفيذ   -
المزمنة  األمراض  مرضى  لصالح 

)حملة دوائي(

     • التعليم

- تجهيز قاعات دراسية في الجامعات الحكومية 
في عدد من المحافظات

- تجهيز معامل كمبيوتر في الجامعات الحكومية

- تجهيز مكتبات في الجامعات الحكومية

- توفير الكتاب الجامعي للطاب الفقراء

- توفير الحقيبة المدرسية 

- دعم مراكز محو االمية

• التوعية والتثقيف

- دعم برامج التوعية بالكوارث والحد من آثارها

- دعم برامج التوعية بطرق اإلسعافات األولية 
والحد من آثار الحرائق

المجتمعية  التوعية  حمات  في  المساهمة   -
وتعليم  المبكر  والزواج  التدخين  )أضرار  مثل 

الفتاة والثقافة اإلنجابية(

- دعم برامج التوعية للمزارعين

• اإليواء والكساء

- توزيع مابس العيد على الفقراء

- توزيع كسوة الشتاء على الفقراء

لمراكز  الصحية  واألدوات  البطانيات  توزيع   -
اإليواء

- توفير المياه النقية لمخيمات النازحين

- توزيع مابس على النازحين

- دعم مراكز إيواء الطاب

• أعمال مدنية وإنشائية

- المساهمة في إنارة الشوارع الرئيسية

على  والمحافظة  التراث  حماية  برامج  دعم   -
المدن التاريخية

- المساهمة في إعادة وتأهيل ورصف الطرق

• األنشطة الشبابية والرياضية

- دعم أنشطة حكومة الشباب

- دعم االندية الرياضية

- دعم المسابقات الرياضية المختلفة

- دعم الفعاليات الشبابية

- تكريم نجوم الرياضة

- دعم برامج تنمية قدرات الشباب

• المؤتمرات والمناسبات العالمية

- دعم المؤتمرات العلمية المختلفة

- المساهمة في إحياء يوم اليتيم العالمي

- المساهمة في إحياء اليوم العالمي للمكفوفين

- المساهمة في إحياء اليوم العالمي للمرأة

العالمي لمتازمة  اليوم  - المساهمة في إحياء 
داون

- المساهمة في إحياء اليوم العالمي للمياه

- المساهمة في إحياء اليوم العالمي للمعاقين

- المساهمة في إحياء اليوم العالمي للتوحد

- المساهمة في إحياء اليوم العالمي للعمال

لحقوق  العالمي  اليوم  إحياء  في  المساهمة   -
اإلنسان

- المساهمة في إحياء اليوم العالمي للمعلم

• األنشطة البيئية

- المساهمة في أعمال التشجير

- المساهمة في حمات النظافة

• أنشطة الجمهور الداخلي:

- تنفيذ االنشطة الرياضية للموظفين

- تنفيذ برامج التكريم للموظفين في المناسبات

- دعم خريجي الماستر من الموظفين

- تنفيذ الحمات االعامية.

 جهود متواصلة      ونجـاح مستمـر
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مـن  كثيـر  فـأن  العمـاء،  خدمـة  ألهميـة  نظـراً 
أن  راسـخ  بشـكل  اإلعتقـاد  إلـى  تميـل  الشـركات 
خدمـة العمـاء هـي أكثر أهميـة من أي شـيء آخر 
فـي العمـل، خصوصـاً فـي ظل وجـود بيئة تنافسـية 
كبيـرة في السـوق، ولكسـب والء العمـاء، لن تكون 
هنـاك وسـيلة أفضـل من خدمة عماء على مسـتوى 
رفيـع مـن اإلتقـان والفهـم.. وأكثر من ذلـك، يعتقد 
كثيـرون أن خدمـة العمـاء أكثـر قيمـة من السـعر، 
فنسـبة %60 مـن العمـاء فـي حـد ذاتهـم يؤكدون 

إسـتعداد  علـى  أنهـم 
لدفـــع المـــزيد مـن 
المـال مقابل الحصول 
علـى خدمـات وقيمة 
أفضل، وهـذه حقيقة 

الجميع. يدركهـا 

أي  علــى  ويصعـــب 
تســتمــر  أن  شـركة 
دون أن يكـون لديهـا 
عمـاء  خدمـة  فريـق 
والـرد  للتفاعـل  جيـد 
إستفســـارات  عـــلى 
ســـواًء  المشـــتركين، 
الهاتـف،  طريـق  عـن 

علـى  الفــورية  الدردشـة  اإللكترونـي،  البريـد 
شــبكات التواصل اإلجتمـــاعي، التطبيقات، وغيرها 
مـن الوسـائل، حيـث تسـعى أغلـب الشـركات اليـوم 
لتشـجيع  والتقنيـات  األدوات  مـن  المزيـد  لتوفيـر 
عمائهـا علـى التفاعـل أكثـر، ألن التفاعـل هـو أمـر 
حيـوي لحـل المشـاكل والحـد مـن إمكانيـة وقوعها، 

العمـاء. إحتياجـات  وفهـم 

ولثقافـة خدمـة العمـاء تعريـف بسـيط، هـو 
العميـل  يختـارك  أن  يجـب  لمـاذا  تعـرف  أن 
دون منافسـيك، فـأي شـركة ترغـب فـي تحقيق 
إدراك  إلـى  تحتـاج  أعمالهـا  فـي  كبيـر  تقـدم 
لمـاذا خدمـة العمـاء مهمـة جـداً وتعمـل على 
أن تكـون ثقافـة لـدى العامليـن فـي الشـركة ال 

مجـرد خدمـة.

تحقيـق  موبايـل"،  "يمـن  مجلـة  ورصـدت 
نجاحـات  بــالشركة،  العمـاء  إدارة خدمـة 
2021م،  الماضـي  العـام  خـال  إسـتثنائية 
ويأتـي أهمهـا: رفـع كفـاءة خدمـة العماء 
إلـى نسـبة %95، وتوسـعة فريـق خدمـة 
التواصـل  بمنصـات  الخـاص  العمـاء 
شـركات  وإسـتقطاب  للشـركة،  اإلجتماعـي 
جديـدة ضمـن أعمـال الـــ VIP، وغيرهـا 
مـن النجاحـات التـي إتسـمت بالسياسـات 
وأسـلوب  المدروسـة  والخطـط  الرشـيدة 
اإلدارة الحديثـة مـن قيـادة الشـركة، والتـي 
هـذه  تحقيـق  فـي  األثـر  بالـغ  لهـا  كان 
النجاحـات التـى القت إشـادة مـن مختلف 

المجـال. بهـذا  المتخصصيـن 

وركـزت شـركة يمـن موبايـل -طـوال الفترة 
خدمـة  موظفـي  تدريـب  علـى  الماضيـة- 
العمـاء بإسـتمرار، وتزويدهـم بالمهـارات 
بـأول،  أواًل  الازمـة  واإلرشـادات  العمليـة 
لضمـان تقديـم خدمـة عمـاء علـى أعلـى 
مسـتوى مـن الجـودة، كمـا عملـت الشـركة 
الدعـم  بموظفـي  االعتنـاء  علـى  -أيضـاً- 
الفنـي وتقديـم الدعـم الـازم لهـم بهـدف 
جعـل خدمـة العمـاء أولوية لـدى الجميع، 
وذلـك إنطاقـاً مـن إيمـان قيـادة الشـركة، 
مـن أن وجود خدمة عماء ممتازة، يسـاعد 
علـى بنـاء عاقـة إيجابيـة مـع المشـتركين، 
الثقـة أكثـر، والوعـي  ويسـهم فـي زيـادة 

الـدور تضطلـع  التجاريـة، وهـذا  بعامتنـا 
بـه خدمـة العمـاء بضمـان إبقاء المشـترك 
العمـاء  خدمـة  فتحسـين  وراٍض،  سـعيداً 

يسـاهم فـي بنـاء سـمعة جيـدة للشـركة.

العـام 2004م،  بمنتصـف  تأسيسـها  فمنـذ 
مـن  تجعـل  أن  موبايـل،  يمـن  حرصـت 
إدارة خدمـة العمـاء، نـواة لهذا المشـروع 
أولويـة  وإعتبارهـا  العمـاق،  االقتصـادي 
رئيسـية لجـذب العماء، فكان هو األسـاس 
لتحقيـق النجـاح فـي الشـركة، ووصـل بهـا 
مـع مـرور الوقـت للمكانـة التي هـي عليها 

اليـوم بفضـل اللـه.

موبايـل  يمـن  عمـاء  جمهـور  ثقـة  ان 
إختــيارها  علـى  وإصـــرارهم  بالشـركة، 
الشـركات  مـن  كــثير  وجـود  ظـل  فـي 
لكنـه  فـراغ،  مـن  يأتـي  لـم  المنافسـة، 
المجـال-  هـذا  فـي  متخصصيـن  -وفـق 
جـاء نتيجـة إتخـاذ الشـركة لجملـة مـن 
األسـباب، منهـا الطريقـة التـي تتعامـل 
وحرصهـا  عمائهـا،  مـع  الشـركة  بهـا 
علـى تقديـم قيمـة صادقـة لهـم، حيـث 
مبتكـرة  ترويجيـة  عـروض  تصميـم  أن 
يكفـي  قـد  مناسـبة  وبأسـعار  وجيـدة، 
لجلـب عـدداً كبيـراً مـن العمـاء، لكنـه 
-وبالمقابـل- لـن يحمـل هـؤالء العمـاء 
علـى العـودة مـرة أخـرى مـا لـم تكـن 
هنـاك خدمة عماء ممتـازة وذات قيمة، 
وهنـا يأتـي النجـاح، فقـد رأت الشـركة 
ضـرورة تجـاوز أهـداف خدمـة العمـاء، 
بنـاء عاقـة مـع  تحقيـق  الـى  للوصـول 
المجتمـع حولهـا، مـا بـات يفضـل يمـن 

االفضـل. اختيـاره  ويعتبرهـا  موبايـل 

لقـد أصبـح التواصل مع عمـاء يمن موبايل 
اليـوم، أكثـر سـهولة مـن أي وقـت مضـى، 
بعـد ظهـور شـبكات التواصـل اإلجتماعـي، 
والتطبيقـات، وإمكانيـة الوصـول والتفاعـل 
طـرف  إلـى  الحاجـة  دون  العميـل  مـع 
حيـث  السـابق،  فـي  كان  مـا  مثـل  ثالـث، 
تسـهلت مهمة فريق الشـركة لفهـم العماء 

واإلقتـراب منهـم أكثـر عبر كل الوسـائل 
والمنصـات التـي يتواجـدون فيهـا ومـن 
وملموسـاً  واضحـاً  بـات  وهـذا  خالهـا، 

لـدى الجميـع.

ويتفـق الجميـع، أن الفريـق الـذي 
العمـاء بيمـن  يعمـل فـي خدمــة 
موبايـل، يتمتع بالمهارات المناسـبة 
المشتركـــين،  إحتيـــاجات  إلدارة 
اإلتصـال،  مهـــارات  إلـى  باإلضافـة 
والتعاطـــف،  بالصبـــر،  والتحلـــي 
والوضـوح، والقـدرة علـى التكيـف، 

تؤهلهـم  التـي  المعرفـة  وإمتـاك 
لإلجابـة علـى أسـئلة العمـاء وحـل 
ومعالجـة مشـكاتهم، حيـث تـدرك 
فريـق  بنـاء  أن  الشـركة،  قيـادة 
ومـن  وواثـق،  قـوي  عمـاء  خدمـة 
الصاحيـات  جميـع  تمكينهـم  ثـم 
المطلوبة إلتخاذ القرارات المناسـبة 
العمـاء  صـــالح  فـي  تصـب  التـي 
يمـن  بشـــركة  سـيمضي  والشـركة، 
موبايـل بخطـى ثابتـة نحـو النجـاح 

بـإذن اللـه.
عبدالفتاح البكري 

مدير إدارة خدمة العمالء

خدمة العمالء ..
نجاحات إستثنـائية خالل 

العــــام 2021م

عبدالوهاب الماخذي 
رئيس قسم خدمة العمالء

خدمة العمالء 
األهمية والمكانة

سجلت إدارة خدمة العمالء بشركة يمن موبايل، نجاحات 
إستثنائية خالل العام 2021م، األمر الذي منح الشركة، 

هوية متفردة تميزها عن بقية الشركات المنافسة، حيث 
وتجربة العمالء مع الشركات هي ما ُيحدد األفضل.
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باإلضافـة إلى تحسـين بيع الخدمات اإللكترونية عبـر ريال موبايل، 
وتذليـل الحصـول على خدمات الشـركة مـن خال البنوك وشـركات 
الصرافـة وتمكينهـم مـن القيـام بعمليـات السـداد مـن خالها بكل 

سـهولة ويسر.

تدريب الكوادر 

الماضـي تنفيـذ دورات تدريبيـة  العـام  ومضـى قائـًا: تـم خـال 
لموظفـي البيـع فـي المراكـز الرئيسـية وفـروع المؤسسـة ومعارض 
وكاء الشـركة المعتمـدون، وبما ُيسـهم في تحسـين جـودة الخدمة 
المقدمـة للعميـل، الفتـاً إلـى أنـه تم رفـد مراكـز البيـع بالموظفين 
المـزودة بأكثـر مـن )88(  التعاقـد عبـر الشـركات  الجـدد بنظـام 

جديد. موظـف 

2022سيكون عام مختلف

2022م،  الحالـي  العـام  أن  المبيعـات:  مديـر  وأكـد 
سـيكون مختلفـاً في تحسـين أنشـطة المبيعـات، وذلك 
مـن خـال تطبيـق مخرجـات مشـروع تطوير وتحسـين 
يمـن موبايـل والتـي تـم تنفيذهـا مـن خـال الشـركة 
اإلستشـارية األلمانية )ديتكون( لتضيـف تطوراً مضاعفاً 

للنجاحـات المتتاليـة التـي تحققهـا الشـركة.

رسالة شكر

وإختتـم البرطـي، حديثـه، بتوجيه كلمة شـكر وتقديـر وثناء لجميع 
العامليـن فـي المبيعـات، ومنهـم وكاء الشـركة وفـروع المؤسسـة 

العامـة لإلتصـاالت، وذلـك نظيـر جهودهـم المبذولة.

حيـث بلـغ عددهـم )2,078,774 ( مشـترك جديـد، وبنسـبة زيادة 
المرسـوم  الهـدف  عـن   )103%( إلـى  تصـل  الماضـي  العـام  عـن 
والمطلـوب تحقيققـة للعـام 2021م، وبنسـبة إرتفـاع عـن العـام 
األسـبق 2020م )%4,69(، مرجعـاً ذلـك بعـد توفيـق اللـه سـبحانه 
وتعالـى، إلـى سياسـات اإلدارة وقيـادة القطـاع التجـاري، وبتضافـر 
جهـود فريـق البيـع وجهـود اإلدارات األخـرى فـي الشـركة، ووكاء 
التـي  لاتصـاالت  العامـة  المؤسسـة  وفـروع  المعتمـدون  الشـركة 

تقـدم خدمـات يمـن موبايـل.

العمل وفقا للخطة االسترايجية

وقـال البرطـي : وألن خطـة المبيعات جزًء ال يتجزأ من إسـتراتيجية 
الشـركة وضمـن رؤيتهـا، فقـد حرصـت إدارة المبيعات علـى إنجاح 
تطبيـق الخطـة الموضوعـة سـلفاً، وتحقيـق أهدافهـا، وفقـا لماهـو 
مخطـط لـه خـال العـام 2021م، الفتـاً إلـى أنـه وعلـى الرغـم مـن 

لهـا  تعرضـت  التـي  التخريبيـة  واألعمـال  والمعوقـات  الصعوبـات 
الشـركة، إال أنـه كان لسياسـة البيـع دور بـارز وفاعل فـي تذليل كل 

الصعوبـات والمضـي قدمـاً فـي تحقيـق األهـداف بفاعليـة كبيرة.

وأضـاف: لقد لعب وكاء الشـركة دوراً كبيـراً في تحقيق هذا النجاح 
مـن خـال تقديـم خدمـات بيـع األرقـام الجديـدة وخدمـات بيـع 
األرصـدة سـواء عبـر تطبيـق ريـال موبايـل، أو عبر خدمة الشـاحن 
الفـوري والتـي كان لهـا أثـراً طيبـاً فـي زيـادة إيـرادات ومبيعـات 

الشـركة علـى حٍد سـواء.

أبرز المهام

وإسـتعرض البرطـي أهـم مـا قامت بـه إدارة المبيعات خـال العام 
الماضـي، كتوثيـق بيانـات العمـاء وأتمتتهـا وأرشـفة مـا يزيـد عـن 
)2( مليـون وثيقـة مـن خـال إدخـال نظـام األرشـفة اإللكترونيـة، 

مبيعات الشركة حققت األهداف 
المرسومة مسبقًا خالل العام 2021م

مدير المبيعات خالد البرطي لـمجلة )يمن موبايل(:

أكد مدير إدارة المبيعات بشركة يمن موبايل 
االستاذ خالد البرطي: أن النجاحات التي 

حققتها الشركة خالل العام الماضي 
2021م جسدت األهداف المرسومة مسبقًا 

والمخطط لها سلفًا، وذلك رغم التحديات 
والصعوبات..

وأوضح مدير المبيعات في سياق 
تصريح صحفي أدلى به للمجـلة 

- أن الشركة حققت خالل العام 
2021م، نجاحًا كبيرا، يظهر 
من خالل الزيادة في عدد 

المشتركين الجدد،
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كرمـت شـركة يمـن موبايـل، 65 موظفـاً مـن المبرزيـن فـي أعمالهـم 
خـال العـام الماضـي 2021م، مـن مختلـف إدارات وأقسـام الشـركة، 
وذلـك تقديـراً ألداؤهـم المتميـز، وجهودهـم المبذولة لتجويد مسـتوى 
الخدمـات المقدمـة للعمـاء ولتحسـين اإليـرادات وسـعيهم المتواصـل 

إلـى التطويـر فـي الجانـب الفنـي.

وخـال التكريـم، أوضـح رئيس مجلس إدارة الشـركة عصـام الحملي: أن 
تقديـر وتثميـن ومكافـأة اآلداء المتميـز، يعتبـر جزء من القيم الراسـخة 
فـي ثقافـة يمـن موبايـل، مؤكـداً: إن العنصـر البشـري فـي قلـب كل ما 
تقـوم بـه الشـركة، وهو الطاقـة المحركة للوصـول إلى أقصـى النجاحات 
الممكنـة، حيـث أن كل إنجاز تحققه الشـركة، ينبع مـن خبرات كوادرها 

أصحـاب المواهب والدافعيـة العالية.

وقـال الحملـي: أن هـذا التكريـم لجميـع كـوادر الشـركة الذيـن حققـوا 
نجاحـات كبيـرة فـي اإليرادات وتحسـين الخدمات المقدمـة للمواطنين 
مـع التطويـر المسـتمر فـي الجانـب الفنـي، مشـيراً إلـى أنـه يأتـي وقد 
عـززت الشـركة مركزهـا المالـي مع سـعيها المسـتمر للتطويـر واالنتقال 
إلـى نظـام الــ" 4G" وعمـل توسـعة لجميـع المحافظـات وصيانـة فنية 

. للشبكة

الـكادر  المتميزيـن مـن الموظفيـن واإلدارييـن والعامليـن وكل  وحّيٙـا 

البشـري، مؤكـداً علـى دعم الشـركة للنجـاح والتميز، وداعيـاً إلى المزيد 
مـن العطـاء، حيـث وهـذا التكريـم الـذي يسـتحقه المحتفى بهـم، يعد 

رسـالة للجميـع لبـذل المزيـد مـن الجهـد لخدمـة الشـركة والوطن.

فيمـا وصـف المديـر التنفيـذي للشـركة عامـر هـزاع، الطاقـة البشـرية 
العاملـة فـي الشـركة، بأنهـا وقـود نجاحهـا، الفتـاً إلـى أن هـذا التكريـم 
يسـهم فـي تشـجيع وتعزيز روح اإلبـداع واالبتـكار، وتحفيـز الموظفين 

لتبنـي األفـكار البنـاءة التـي تصـب فـي مصلحـة تطويـر العمـل.

وأكـد: أن المكرميـن اليـوم يمثلـون نموذجاً لكوادر الشـركة من إداريين 
ومهندسـين وفنييـن الذيـن أثبتـوا قـدرة عاليـة علـى تطويـر وتعزيـز 

مكانـة الشـركة فـي سـوق االتصاالت.

مـن جانبهـم، عّبٙـر الُمكرميـن، عن شـكرهم لقيادة الشـركة على هذه 
اللفتـة، مشـيرين إلـى أن اإلنتماء والعطـاء والتميز والنجاح، سـيبقى 
عنوانـاً لشـركة يمـن موبايـل، ومشـيدين -فـي الوقـت ذاتـه- بالدعم 
والمسـاندة التـي أولتهـا لهـم قيـادة الشـركة، والتـي كان لهـا األثـر 
البالـغ فـي إسـتمرار أداء العمـل، سـّيما فـي األوقـات والمنعطفـات 

الحرجة.

وفـي ختـام الحفل جـرى تكريـم الموظفيـن المبرزين بتوزيع شـهادات 
التقدير.

يمن موبايل تكرم عدد من موظفيها 
المبرزين خالل العام 2021م

نظــير أدائهــم المتمــيز ..
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يعتبـر مصطلـح “التحـول الرقمـي” هـو أدق 
بـكل  االجتماعيـة  الحيـاة  يصـف  مصطلـح 

الرقمـي. العالـم  فـي  جوانبهـا 

وهـو يعنـي انتقـال األشـخاص مـن التواصـل 
ومـن  االفتراضـي،  التواصـل  إلـى  المباشـر 
عـرض  إلـى  واألسـواق  المحـات  فـي  البيـع 
المنتجـات في متاجـر الكترونيـة على الويب 
وتوفيـر عمليـات البيـع والشـراء والدفـع عبر 

اإلنترنـت.

األحـدث  الوجـه  الرقمـي  التحـول  ويعتبـر 
تغطـي  باتـت  التـي  التكنولوجيـا  لتطـور 
احتياجـات  كل  وتسـد  الحيـاة  جوانـب  كل 
المجتمـع، وتتضـح صورتـه بشـكل أكبـر فـي 

األرقـام، عندمـا نـدرك أن فيـس بـوك وحدها 
تخطـت حاجز الـ 2.8 مليار مسـتخدم نشـط، 
أمـا انسـتغرام فتخطـت 2.2 مليـار مسـتخدم 
نشـط، وسـناب شـات أتمـت النصـف مليـار 
بتخطيهـا حاجز الـ 500 مليون مسـتخدم، كل 
هـذه األرقـام تدفعنـا كشـركات ومسـتثمرين 
ورواد أعمـال، إلـى االسـتثمار وبـذل الجهـد 

والمـال فـي هـذا العالـم االفتراضـي.

تندفـع الشـركات اليـوم إلـى االسـتثمار مـن 
خال التسـويق بشـكل كبير وضـخ اإلعانات، 
التجـارة  ثقافـة  انتشـار  بـدء  مـع  خصوصـاً 

اإللكترونيـة.

الوصـول  مـن  الرقمـي  التسـويق  ويمكنـك 

إلـى عمائـك المحتمليـن بدقـة كبيـرة وذلك 
بعـد فهمـك لمنصـات التواصـل االجتماعـي 
ومحـركات البحـث، والتعامـل معهـا كأدوات 
تسـويقية للوصـول إلـى العمـاء، فالجمهـور 
االجتماعـي  التواصـل  يتـوزع علـى منصـات 
الجغرافيـة  والمناطـق  االهتمامـات  حسـب 

وحسـب األعمـار أيضـاً،

الصحيحـة  المنصـة  اختيـار  سـوى  وماعلينـا 
لتسـتهدف عبرهـا جمهـورك المناسـب ونبدأ 
بتخصيـص عمره بشـكل أدق وتحديد جنسـه 
وسـلوكياته  واهتماماتـه  تواجـده  وأماكـن 
وغيرهـا مـن الخصائـص التي يمكنـك وضعها 

السـتهداف الجمهـور.

وال يمكـن إغفـال أهميـة المحتـوى خصوصاً 
وأنـه يرفـع مـن معـدالت التحويـل )معـدل 

تحويـل الـزوار إلـى عمـاء(.

ومــن هـذا المنطلـق نجزم بمـا ال يدع مجاال 
بجميـع  اإللكترونـي  الترويـج  بـان  للشـك 
 - اإللكترونيـة  )المواقـع  واداوتـه  اسـاليبه 
منصـات التواصـل االجتماعـي وغيرها( أصبح 
هدفـا وغايـة لكل الشـركات التجارية وخاصة 
شـركات االتصـال النقـال، والتـي مـن جانبهـا 
سـعت بـكل ما تمتلكـه من إمكانيـات مادية 
العالـم  مـن  واسـعة  مسـاحة  امتـاك  إلـى 

الرقمـي.

ولم تكن شـركة يمـن موبايل بمعزل عن تلك 
المعطيـات والمتغيـرات العالميـة واإلقليمـة 
لهـا  يكـون  ان  الـى  سـعت  فقـد  والمحليـة 
نصيـب مـن هـذا العالـم االفتراضي)الرقمي(

فعملـت علـى االتي:

أوال: انشـاء موقع الكتروني وفقا للمواصفات 
الفنيـة العالميـة، وتزويـده بمحتـوى مهنـي 
مميـز يتضمـن كافـة البيانـات والمعلومـات 
وعروضهـا  وخدماتهـا  بالشـركة  الخاصـة 
ليشـكل  المجـاالت  شـتى  فـي  وانشـطتها 
بذلـك مرجعـا أساسـيا للمعلومـة الصحيحـة 
ذلـك  تحديـث  مراعـاة  مـع  والحديثـة، 
المحتـوى وفقـا لمـا تقتضيـه الحاجـه وبمـا 
يواكـب جميع المتغيـرات المكانية والزمنية، 
كمـا حرصـت الشـركة علـى التحديـث الفنـي 
المسـتمر عـن طريـق العمـل علـى ظهـوره 
بأشـكال وحلـل جديـدة  تسـاهم فـي جـذب 

يلبــي  وبمـا  الجمهــور،  اهتمــام  وزيــادة 
احتيـاج وطمـوح جماهيرهــا وكذلـك توفيـر 
لضمـان  والحمايـة  األمـان  متطلبـات  كافـة 
العنكبوتيـة. الشـبكة  علـى  الدائـم  ظهـوره 

ثانيـا: التواجـد عبر مسـاحات واسـعة من 
الفضـاء االلكتروني عبر منصـات التواصل 
االجتماعـي مثـل الفيسـبوك – اليوتيوب - 
التويتر-االنسـتقرام - التلجرام- اللينكـدان 
عن طريق انشــاء عــدد مــن الصفحـات 
او القنــوات علــى تلـك المنصــات، مـن 
مـع جماهيرهـا  المباشـر  التواصـل  اجـل 
عـن  للشـركة  جماهيريـة  قواعـد  وبنـاء 
علـى  والعمـل  نشـاطها  تعزيـز  طريـق 
زيـادة حجـم التواجـد عليهـا عـن طريـق 
الثقافـي  المحتـوى  بتوفيـر  االهتمـام 
والمميـز  المناسـب  والتقنـي   والخدمـي 
الـذي يخـدم سياسـات وتوجهات الشـركة 
واسـتخدام الوسـائل المسـاعدة لتحقيـق 
الزيـادة المنشـودة فـي حجـم الجمهـور 
المسـابقات  تنظيـم  مثـل  المسـتهدف 
العـام  خـال  نفذنـا  والتـي  الثقافيـة 
2021م جوالـي 8 مسـابقات  ثقافيـة على 
الفيـس بـوك وتويتر واإلنسـتغرام، وتنفيذ 

العديـد مـن الحمـات االعانيـة الممولـة 
وكذلـك تنفيـذ الحمـات االعانية الخاصة 
بخدمـات وعـروض الشـركة مثـل حمـات 
الريـال موبايـل  تدشـين واطـاق خدمـة 
للعـام  الشـركة  أربـاح  اطـاق  وحمـات 
ماكـس  مزايـا  باقـات  واطـاق  2021م 
وهدايـا ماكس وخدمـة أصدقائي ، وعرض 

الدينيـة والوطنيـة. الشـهيد واالعيـاد 

ونتـج عـن هـذه األنشـطة زيـادة فـي عـدد 
جمهورنـا علـى صفحـة الفيـس بـوك حيـث 
 )1,096,611( حوالـي  إلـى  حاليـا  وصلـوا 
مليـون وسـتة وتسـعون الف وسـتمائة واحد 

إعجـاب. عشـر 

مـن  وبدعــم  سـعينا  بـل  فقـط  هـذا  ليـس 
ادارة الشـركة إلـى تشـكيل فريـق متخصـص 
العمـاء وإدارة  إدارة خدمـة  بالتنـاوب مـع 
بالتنــاوب  الفريـق  هـذا  ليعمـل  التسـويق 
والتغلـب  الـزوار  استفسـارات  علـى  للـرد 
علـى الصعوبـات التـي قـد يواجههـا طالـب 
الخدمـة، لتمثـل بذلـك نافذه موازيـه لخدمة 

.121 العمـاء 

علـى  صفحاتنـا  توثيـق  الـى  سـعينا  كمـا 
والحصـول  االجتماعـي  التواصـل  منصـات 
علـى الشـارة الزرقـاء لتحقيـق المزيـد مـن 
المصداقيـة والثقـة لـدى جمهورنـا وحمايـة 
تلـك الصفحـات مـن التزويـر حيـث تمكنـا 
بـوك  الفيـس  علـى  صفحتنـا  توثيـق  مـن 

وتويتـر.  

مسـاحات  تخصيـص  علـى  نعمـل  ثالثـا: 
المواقـع  الكترونيـة علـى صفحـات  إعانيـة 
اإلخباريـة التقنيـة والرياضيـة الناشـطة علـى 
السـاحة اليمنيـة حيث ننتشـر علـى اكثر من 
60 موقعـا بهـدف نشـر خدماتنـا وعروضنـا 
وانشـطة  احـداث  كافـة  تغطيـة  وكـذا 
وفعاليـات ومناسـبات الشـركة باإلضافـة الـى 
نشـر رسـالتها للمجتمـع المحلـى والـرد على 
أي حمـات دعائيـة رماديـة تسـتهدف يمـن 
او أي تشـويه متعمـد  موبايـل ومكتسـباتها 
يسـتهدف بطريقـة اوباخـرى النيـل مـن ثقـة 
جماهيرهـا بهـا او صورتها الذهنيـة اإليجابية  
التـي حرصـت الشـركة على بناءهـا وتعزيزها 
والحفـاظ عليهـا علـى مـدى اكثـر مـن عقـد 
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الترويج االلكـتـروني.. 
         من أساسيات التحول الرقمي

عبدالواحد سلمان 
مشرف الترويج االلكتروني

يمن موبايل حضور 
فعال عبر منصات 

التواصل االجتماعي 
والمواقع االلكترونية

وصل عدد  الجمهور 
في صفحتها 

على الفيسبوك  
إلى حوالي 

)1,096,611(
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يقع على عاتق إدارة 
الخدمات إنجاز أعمال ومهام 

كبيرة جدًا، ليست أقل من 
تلك الجهود والمهام التي 
ينجزها ويتولى أمرها فريق 

العمل في مختلف أقسام 
اإلدارة، حيث يقع على 

عاتق فريق اإلدارة مسؤلية 
تأمين وحماية مباني 

ومرافق الشركة المختلفة 
ومسؤلية اإلشراف 
على حماية وتأمين 

محطات وأبراج اإلرسال 
والتغطية المنتشرة في 

رؤوس وقمم الجبال، 
وبطون أودية وسهول 

المحافظات اليمنية، وكذا 
األمن الداخلي وسالمة 

الموظفين والمكاتب 
والمباني والتجهيزات من 

أي خطر وطارئ كالحرائق 
والهجمات العدائية أو أي 
أعمال تخريبية تستهدف 

الشركة وأمنها.

إدارة  فريـق  ضاعـف  ذلـك،  سـبيل  وفـي 
العـام  أيـام  طـوال  جهودهـم  الخدمـات 
2021م، وحققـوا إنجـازات كبيـرة علـى كافـة 
المـدن  جميـع  فـي  واألصعـدة،  المسـتويات 
لهـا نشـاط شـركة  التـي يمتـد  والمحافظـات 

يمـن موبايـل، وكانت النتائـج المحققه مميزة 
التفاصيـل. والصـورة سـتوضح  األرقـام  ولغـة 

ففـي نشـاط حـراس مواقـع المحطـات الـذي 
يتولـى فريق إدارة الخدمات فيه اإلشـراف على 
مـا يزيـد عـن 700 حـارس، فقـد بـذل الفريـق 
عمليـة  إسـتكمال  سـبيل  فـي  كبيـرة  جهـود 
توقيـع عقودهـم بالصيغـة الموحـدة، وجهـود 
الصحـي  التأميـن  عمليتـي  إلسـتكمال  أكبـر 
والتقاعـدي لهـم، وإلى جانب األعمـال الكبيرة 
التـي ينجزهـا الفريق في سـبيل حل مشـاكلهم 
الطارئـة علـى مـدار السـنة، بذلت أيضـاً جهود 
تـم  أنـه  الجانـب كان أهمهـا  أكبـر فـي هـذا 
المحافظـات  جميـع  إلـى  الميدانـي  النـزول 
والمـدن وعمـل توعيـة عـن الفوائـد المحققـة 
لهـم مـن عمليتـي التأمين الصحـي والتقاعدي.

وإلـى جانـب ذلـك، تـم إجـراء حصـر شـامل 
ورفـع تقاريـر متكاملـة عـن أهـم إحتياجـات 

ومتطلبـات أعمـال الصيانـة للمواقـع وغـرف 
الحـراس وغـرف التجهيـزات، هـذا إلـى جانب 
خـال  الفريـق  بذلهـا  التـي  كبيـرة  الجهـود 
اإلسـتحقاقات  صـرف  ومتابعـة  لرفـع  العـام 
مرتبـات  مـن  للحـراس  الشـهرية  الماليـة 
وأجـور ومتابعة أعمـال التحويات  واإلسـتام 
محافظـات  لعمـوم  المرسـلة  للحـواالت 
صـرف  ومتابعـة  رفـع  وكـذا  الجمهوريـة، 
بالمؤسسـة  الخاصـة  الماليـة  اإلسـتحقاقات 
العامـة للتأمينـات والتي هي أيضاً تتم بشـكل 
شـهري، باإلضافـة إلـى أعمال التجديـد لوثيقة 
التأميـن الصحـي واألعمـال الماليـة المتعلقـة 
بهـا، لضمـان إسـتمرار حصـول الحـراس علـى 
الخدمـة الصحيـة، مـا ضمـن إلتـزام وإنضباط 
أعمالهـم  عـن  الحـراس  مسـؤولية  وزيـادة 
وحرصهـم الكبيـر فـي الحفاظ علـى ممتلكات 
وتجهيزات الشـركة المختلفـة والمتواجدة في 

واإلرسـال. المحطـات  مواقـع 

أنشطة داخلية

بدايـة  فـي  اإلداريـة  الخدمـات  قسـم  دشـن 
العـام 2021م، العمـل فـي مكتـب اإلسـتقبال 
فريـق  عمـل  حيـث  الجمهـور،  وخدمـات 
الدخـول  عمليـة  ضبـط  علـى  الخدمـات 
والمورديـن  والمتابعيـن  للـزوار  والخـروج 
والمتعامليـن مـع الشـركة، وتـم تفّعيـل نظـام 
السـكرتارية وتتبـع سـير المعامـات بالتعاون 
نتائـج  حقـق  والـذي  التنفيذيـة،  اإلدارة  مـع 
ممتـازة جـداً في سـير وتتبع المعامات سـواء 
الداخليـة او الخاصـة بالمورديـن والمعامـات 
القادمـة مـن الجهات المختلفـة المتعاملة مع 
الـذي نظـم عمليـة إسـتقبال  األمـر  الشـركة، 
المعامـات  وتسـليم  وايصـال  وإسـتام 
المختلفـة  وإالداريـة  الماليـة  والمذكـرات 
والحفـاظ عليهـا، وأصبـح لـكل معاملـة رقـم 
آلـي تسـتطيع من خاله االسـتعام عـن مكان 

تواجـد المعاملـة ومـن أين وإلى أيـن تحولت 
قلـل  بـدوره  والـذي  فقـط،  رقمهـا  بإدخـال 
والـزوار. المعامليـن  دخـول  عمليـة  وضبـط 

والسـامة(  )األمـن  المبـدأ  لنفـس  وتحقيقـاً 
فقـد عمـل فريـق الصيانة علـى تنفيـذ أعمال 
مـن  والسـامة  األمـن  أجهـزة  صيانـة جميـع 
)طفايـات حريـق، كاميـرات مراقبـة، بصمـات 
فـي  إلكترونيـة(  وبوابـات  وخـروج  دخـول 

والمرافـق. المبانـي  جميـع 

نشاط العمليات والمتابعة

لتأمين وسـامة مرور وتنقات موظفي الشركة 
وتجهيزاتهـا الفنيـة، يتنـاوب فريـق الخدمـات 
في هذا النشـاط على مدار 24 سـاعة لتسـتمر 
حركـة  ولتسـتمر  يقدمونهـا  التـي  الخدمـة 
محافظـات  بيـن  الشـركة  موظفـي  وتنقـات 
بـدون  الرئيسـية  أعمالهـم  ومقـرات  اليمـن 
توقـف، وخـال العـام 2021م، بـذل موظفـي 
مـن  للتنسـيق  كبيـرة  جهـوداً  النشـاط  هـذا 
أجـل أمـن وسـامة مـرور األفـراد والتجهيـزات 
المشـتقات  ناقـات  مـرور  وكـذا  المختلفـة، 
النفطيـة إلـى المحطات لتسـتمر فـي الخدمة، 
وذلـك مـن خال التواصل والتنسـيق المسـتمر 
مـع الجهـات المعنيـة إلصـدار تصاريـح العبور 
إسـتمرار  وألجـل  المحافظـات،  مختلـف  بيـن 
الخدمـة وضمـان وصـول موظفـي الشـركة الى 

المختلفـة. وجهاتهـم 

الحركة واالمداد

حقـق فريـق اإلمـداد إنجـازات كبيـرة تمثـل 
بشـراء وسـائل نقـل ومعـدات خاصة بالشـركة 
وتكاليـف  أعبـاء  مـن  التخفيـف  أجـل  مـن 
المحطـات  فـي  للديـزل  واإلسـتهاك  الوقـود 
والـذي يتزايـد يوماً بعـد يوم بسـبب األزمات 
المتواصلـة في المشـتقات النفطية، وتوجهت 
اإلدارة نحـو ربـط محطات اإلرسـال بالكهرباء 
العمومـي والتجـاري، مـا يشـكل فـارق كبيـر 
فـي المصروفـات واإلنفـاق علـى المحطـات، 
أمانـة  فـي  الربـط  عمليـة  بـدأت  وفعليـاً 

ومحافظـة صنعـاء. العاصمـة 

علـى  الرقابـة  وأعمـال  لجهـود  وإسـتمراراً 
اإلسـتهاك لمادة الديـزل في مواقع ومحطات 
 142 إسـتهاك  معايـرة  تمـت  فقـد  الشـركة، 
محطـة، وتأميـن وصيانـة 180 موقعـاً موزعـاً 
صنعـاء  ومحافظـات  العاصمـة  أمانـة  علـى 

وتعـز وعـدن.

إدارة الخدمات..
مهــام كبيـــرة 

وأداء متميز

عبدالكريم الذيفاني 
مدير إدارة الخدمات
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اإلجتماعـي  اإلعـام  تطـور  ضـوء  فـي 
وشـبكاته التواصليـة وإزديـاد إنتفـاع قطـاع 
األعمـال بهـا، فقد سـاهمت بالتالي وسـائله 
اإلعاميـة ذات التقنيـات الحديثـة فـي إبراز 
عمـل العاقـات العامة بمختلـف القطاعات 
الحكوميـة.  وحتـى  والتجاريـة،  اإلقتصاديـة 

االعـام  -تطـور  التطـور  هـذا  ظـل  وفـي 
شـبكات  إسـتخدام  فـي  المتمثـل  الرقمـي، 
ميديـا«  »السوشـيال  اإلجتماعـي  التواصـل 
خدمـة  فـي  وتوظيفهـا  إحترافـي  بشـكل 
»العاقـات  لنـا  بـرزت  العامـة-  العاقـات 
إنتقـال  فـي  المتبلـورة  الرقميـة«  العامـة 
الجمهـور  مـع  والتواصـل  العاقـات  إدارة 
المرحلـة  إلـى  التقليديـة  المرحلـة  مـن 
التكنولوجيـا  عصـر  تواكـب  التـي  الحديثـة 
علـى  مقتصـرة  تعـد  فلـم  ومسـتخدميها.. 
وإرسـال  اإلعاميـة  العامـة  العاقـات 
البيانـات الصحفيـة فقط، بـل أصبحت اليوم 
عـن  عبـارة  الرقميـة«  العامـة  »العاقـات 
فـن دمـج مـا كانـت تقتصـر علـى عملـه مع 
وسـائل وقنوات اإلعام التقليـدي بالمحتوى 
يخـدم  الـذي  الجديـد،  التسـويقي  الرقمـي 
ننشـره  مـا  خـال  مـن  الشـركة  أهـداف 
اإلعـام  اليـوم وتتناقلـه منصـات وشـبكات 
إيجابيـة  بصـورة  إنعكـس  مـا  اإلجتماعـي، 
علـى سـمعة الشـركة فـي محـركات البحـث 

العنكبوتيـة. الشـبكة  عبـر 

وفـي موجـة هـذا التطـور بمجـال وتخصص 

العلـم  دائـرة  إتسـعت  العامـة،  العاقـات 
الرقمـي،  اإلجتماعـي  باإلعـام  والمعرفـة 
مبنيـاً  الرقميـة  العاقـات  عمـل  فأصبـح 
علـى قواعـد وقوانيـن تفيـد إدارة العاقـات 
الرسـمية  الواجهـة  تعتبـر  التـي  العامـة 
للشـركة وحلقـة الوصل بينها وبيـن الجمهور 
مـن  والمسـتفيدين  والخارجـي  الداخلـي 

الشـركة. خدمـات 

وأول هـذه القوانيـن والقواعـد هـو قانـون 
لنجـاح  الرئيسـي  العامـل  وهـو  اإلسـتماع، 
للمحتـوى  والترويـج  التسـويق  عمليـة 
اإللكترونـي للشـركة مـن جهـة، ومـن جهـة 
منصـات  عبـر  هامـاً  دوراً  يلعـب  أخـرى 
إحتياجـات  رصـد  فـي  اإلجتماعـي  اإلعـام 
مـن  المسـتهدف  الجمهـور  وإستفسـارات 
الصفحـات  فـي  وتفاعلـه  تواجـده  خـال 

والعامـة. الخاصـة 

وثانـي أهـم قوانيـن العاقات العامـة الرقمية 
فـي صناعـة ونشـر  المتبلـور  »التركيـز«  هـو 
المحتـوى اإللكترونـي المتخصـص فـي قطـاع 
بنـاء  إلـى  القانـون  هـذا  ويهـدف  محـدد، 
صـورة إيجابيـة عن العامـة التجارية للشـركة 
حيـث  للجمهـور،  تقدمهـا  التـي  وللخدمـات 
يوفـر فرصاً أفضـل للنجاح والتميـز من العمل 
علـى إسـتراتيجية واسـعة النطـاق للجميـع. 

الكثيـر  يرددهـا  مقولـة  هنـاك  أن  وبمـا 
مـن المحترفيـن حولنـا تقـول إن »الجـودة 

الثالثـة  فالمرحلـة  الكميـة«،  علـى  تتفـوق 
مـن العمـل الرقمـي للعاقـات العامـة عبـر 
فـي  يتمثـل  اإلجتماعـي  التواصـل  شـبكات 
قانـون الجـودة، فالتميـز هنـا ال يكمـن فـي 
المحتـوى  فـي  يكمـن  وإنمـا  النشـر،  كثـرة 
ذي المضمـون القيـم الـذي يفيـد الجمهـور 
القانـون  أهدافهـم..  ويصيـب  المسـتهدف 
المرتبـط بجـودة المحتـوى اإللكترونـي هـو 
التفاعـل  فـي  المتمثـل  المضاعفـة  قانـون 
الـذي يقـوم بـه الجمهـور المسـتهدف مـع 
المحتـوى ذي الجـودة والقيمـة، حيـث يتـم 
ذلـك مـن خـال كتابـة التعليقـات وإعـادة 
الحديـث والترويـج للشـركة  النشـر، وأيضـاً 

اإلفتراضـي.  المجتمـع  خـارج 

فـي السـياق ذاته، فـإن رصد ومتابعـة األخبار 
منـا كقائمين بأعمـال العاقات العامة الرقمية 
ومسـؤولين عـن قنـوات التواصـل االجتماعي، 
للمؤثريـن فـي المجتمـع والمهتميـن بنفـس 
الوقـت، بخدمـات الشـركة والتواصـل معهـم، 
يكـون بحـد ذاتـه مدخـًا إلـى تنميـة الفئـات 
المسـتهدفة ومسـاحة ترويجيـة أكبـر.. وقـد 
تسـمى هـذه العمليـة بقانـون »النفـوذ« على 

منصـات السوشـيال ميديا. 

وبمـا أن اإلعـام اإلجتماعـي قـد سـهل لنـا 
الجمهـور،  مـع  والتواصـل  اإلتصـال  عمليـة 
الـذي  الوصـول  قانـون  -أيضـاً-  فهنـاك 
يتطلـب منـا سـرعة الـرد على اإلستفسـارات 
والشـكاوى والشـائعات والحمـات المضللـة 
آلخـر  وقـت  مـن  الشـركة  تسـتهدف  التـي 
عبـر منصات السوشـيال ميديا، وإسـتمرارية 
ينشـر  محتـوى  كل  مـع  والتفاعـل  التواجـد 
عبـر مدونات وحسـابات الجمهـور اإليجابية 
الشـركة  خدمـات  قيمـة  مـن  تعـزز  والتـي 
مـن خـال التعليـق عليهـا في حسـاباتهم أو 

إعـادة نشـرها مـرة أخـرى.

ففـي ظـل وجـود تقنيـات اإلتصـال الحديثة 
واألجهـزة الرقميـة، تعيـش العاقـات العامة 
آفـاق  لهـا  تفتـح  جديـدة  والدة  مرحلـة 
جديـدة لإلتصـال الجماهيـري مـع مختلـف 
الشـرائح اإلجتماعية، فالتجمعات اإلفتراضية 
التواصـل  وشـبكات  التجاريـة  للعامـات 
اإلجتماعـي أصبحت مصدراً رئيسـياً للوصول 
للمعلومـة، وتتسـم بالتفاعليـة مـع الجمهور 

وليـس العكـس.

عبدالرحمن محمد الزيادي 
مسؤول العالقات واإلعالم 

العالقـــات 
العــامة في 
عصر الرقمنة
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دورات التدريـب والتأهيل، وذلك إيماناً منها، 
بـأن التدريب والتأهيل ُيسـهم بقـدر كبير في 
رفـع معدل الكفاءات البشـرية، لتتناسـب مع 
متطلبـات العمـل الحديـث، فضًا عـن دورها 
الكبيـر فـي زيـادة اإلنتاجيـة بصـورة كبيـرة، 
والتأهيـل  التدريـب  عمليـــات  دور  وكذلـك 
فـي تنمية وتوسـيع اآلفاق الذهنيـة والفكرية 
لـدى الموظفيـن، مـع إكسـابهم المزيـد مـن 
إلـى  باإلضافـة  فـي مجـال عملهـم،  المرونـة 
زيـادة التفكيـر بصـورة مرتبـة ومنظمـة، وكذا 
العامليـن  الواضـح فـي زيـادة ثقـة  إسـهامها 
فـي أنفسـهم وهـذا ما نعمـل دائماً مـن أجله 

ونسـعى لتحقيقـة بإسـتمرار.

التأهيـل  أن  جيـداً،  الشـركة  قيـادة  وتـدرك 
كان  سـواء  أنواعهمـا،  بمختلـف  والتدريـب 
التدريـب تدريبـاً عمليـاً، أو سـلوكياً، أو فنياً، 
فإنـه وبـا شـك، يعمـل علـى زيـادة وتطوير 
مـن  المتدربيـن  لـدى  والقـدرات  المهـارات 
مختلـف القطاعـات، وبمـا يجعلهـم مواكبين 
ر يطـرأ فـي مجـال عملهـم،  دائمـاً لـكل تطـوُّ

لذلـك فـإن التدريب والتأهيل بالنسـبة ليمن 
موبايـل، عمليـة فـي غايـة األهميـة، ويجـب 
أن تكـون عمليـة مسـتمرة ومتواصلة لإلرتقاء 

بالموظفيـن وبالشـركة، وبالوطـن عمومـاً.

تجـدر اإلشـارة، إلى أنـه وفي ظـل التغييرات 
المتسـارعة فـي عصرنـا الحالـي، التـي سـاعد 
التقنـي  والتطـور  م  التقـدُّ تسـارعها  علـى 
الكبيـر فـي عالـم اإلتصـاالت، ال تتـم مواكبة 
كل مسـتجد وجديـد إال مـن خـال عمليـات 
مـن  ان  يعـدَّ اللـذان  والتأهيـل،  التدريـب 
زيـادة  ُتبنـى عليهـا  التـي  األساسـية  الركائـز 
معـدالت اإلنتـاج، والتطور فـي كل ما يتعلق 

والمسـتقبل. بالحاضـر 

قـد  أنهـم  يعتقـدون  عندمـا  الكثيـر  ويخطـئ 
أكاديميـاً  الكاملـة  الجاهزيـة  إلـى  وصلـوا 
شـهادات،  ونيلهـم  تخرجهـم  عنـد  ومهاراتيـاً 
سـواء من الجامعات أو المعاهد، في أي مجال 
الشـهادات  هـذه  ألن  وذلـك  المجـاالت،  مـن 
فـي  بهـا  بـأس  ال  ومعـارف  قـدرات  تعطيهـم 
تعطيهـم  ال  ولكنهـا  تخصصاتهـم،  مجـاالت 

المعرفـة الكاملـة والحضور الذهنـي المطلوب 
أثنـاء ممارسـة الوظيفـة، إذ ال بـد مـن زيـادة 
الحصيلـة بمزيـد من التدريـب والتأهيل، حتى 

علـى رأس العمـل إذا تطلـب ذلـك.

المؤسســـات  مـن  الكثـــير  نجــد  لـــذلك، 
المختلفـة  والمنظمـات  والهيئـات  والشـركات 
التخصصـات والقطاعـات علـى  فـي مختلـف 
علـى  كبيـراً  حرصـاً  تحـرص  العالـم  مسـتوى 
دورات  مـن  مزيـد  لنيـل  منسـوبيها  إنتـداب 
التدريـب والتأهيـل فـي الجهـات المتخصصـة 
دورات  لهـم  ُتعقـد  أو  المجـال،  هـذا  فـي 
تدريبيـة وورش عمـل مـن وقـت آلخـر، ليـس 
فقـط لمنسـوبيها، أي ليـس للموظفيـن فقـط، 
نيـل  علـى  منهـا  حرصـاً  لقياداتهـا  حتـى  بـل 
قسـط من التدريب والتأهيـل، إذ ال كبير على 
العلـم، كمـا يمكـن من خـال تكثيـف دورات 
جـدد  قيادييـن  صنـع  والتأهيـل  التدريـب 
النهـوض  وبالتالـي  المجـاالت،  مختلـف  فـي 

التـي يعملـون بهـا. بالمنظمـة او الشـركة 

التأهيليـة  والـدورات  التدريبيـة  البرامـج 
-التـي نظمتهـا الشـركة بالتعـاون مـع أفضـل 
المراكـز التدريبيـة المتخصصـة، خـال العام 
وإبقـاء  القـدرات  رفـع  إسـتهدفت  2021م- 
حضـور  حالـة  فـي  المتـدرب  أو  المتدربـة 
المهـارات  مـن  مزيـداً  وإكسـابه  ذهنـي، 
والسـلوكية،  والذهنيـة  الفكريـة  والقـدرات 
وذلـك لمواكبـة التطـورات، فـي عالمنـا هـذا 
الـذي تظهـر فيـه، وفـي كل يـوم، بـل في كل 
بخطـوات  ومخترعـات،  مسـتجدات  سـاعة، 
متسـارعة، ال يمكـن مواكبتهـا إال مـن خـال 
تكثيـف دورات التدريـب والتأهيـل بشـكل 

متواصـل.

مـت  نّظٙ فقـد  فقـط،  اإلداري  المجـال  ففـي 
تدريبـي  برنامـج  وعشـرون  سـتة  الشـركة 
فـي حيـن  لتأهيـل 549 موظـف وموظفـة، 
خصصـت الشـركة ثاثة برامـج تدريبة أخرى، 
لتأهيـل وتدريب 36 موظـف وموظفة خال 

2021م. العـام 

ذاتهـا-  الفتـرة  الشـركة -خـال  أقامـت  كمـا 
22 برنامـج لتأهيـل وتدريـب 378 موظـف 
وموظفة على إسـتخدام تطبيقات الحاسوب، 
باإلضافـة إلـى تنظيم إثني عشـر برنامج فني 

لتدريـب وتأهيـل 175 موظـف وموظفـة.

تنظيـم  علـى  الشـركة  قيـادة  حـرص  ويأتـي 

يمن موبايل .. التدريب والتأهيل 
عملية مستمرة ومتواصلة

خالل العام 2021م:

كثفت الشركة الوطنية للهاتف النقال يمن موبايل، خالل العام الماضي 
2021م، من أعمال التدريب والتأهيل ورفع القدرات والمهارات لكادرها 
الوظيفي، وذلك ضمن البرامج والخطط اإلستراتيجية للشركة، والتي 

تحظى بإهتمام كبير من قيادة الشركة التي ُتسخر لها كافة اإلمكانات 
والموارد.

تحرص الشركة على تنظيم 
دورات التدريب والتأهيل 
إيمانًا باسهامه في رفع 

معدل الكفاءات البشرية، 
لتتناسب مع متطلبات 

العمل الحديث، فضاًل عن 
دورها الكبير في زيادة 

اإلنتاجية بصورة كبيرة

محمد المهدي 
رئيس قسم تنمية وتطوير 

الموارد البشرية



 2
02

2 
يل

بر
 أ

52

 2
02

2 
يل

بر
 أ

53

والتطـور  النجـاح  تحقيـق  يعـد  لـم 
السـهل،  باألمـر  شـركة  ألي  واإلسـتمرارية 
بـل أصبـح يتطلـب ضـرورة إيجـاد طـرق و 
وسـائل فعالـة لكيفيـة التعامـل مـع جملـة 
أساسـها  يكـون  بهـا،  المحدقـة  المخاطـر 
اليقظة المسـتمرة والحنكة والـذكاء إلدارتها 
مـن اجـل مواجهتهـا والتحكـم فـي تأثيرهـا 

ممكـن. مسـتوى  الدنـى  بهـا  للوصـول 

رؤيـة  موبايـل  يمـن  شـركة  تبنـي  ومـع 
فـي  مكانتهـا  علـى  للمحافظـة  إسـتراتيجية 
سـوق الهاتـف النقـال فـي اليمـن، وتحقيق 
اإلتصـاالت  خدمـات  تقديـم  فـي  الريـادة 
خدمـة  لتوفيـر  وذلـك  واإلنترنـت،  النقالـة 
متميـزة وبسـعر منافـس وتحقيـق رغبـات 
أهـداف  وتحقيـق  المشـتركين،  وتطلعـات 
خـال  مـن  والمسـتثمرين  المسـاهمين 
للمخاطـر  الحديثـة  اإلدارة  نحـو  التوجـه 
اإلدارة  لتفعيـل  واالسـتثمارية  التشـغيلية 
اإلسـتباقية للمخاطـر، والعمـل علـى تجنـب 
هـذه المخاطـر أو تقليلهـا أو تخفيف آثارها 

فـي حـال وقوعهـا.

إن تحقيـق األهـداف اإلسـتراتيجية وترسـيخ 
هـو  للشـركة،  واإلسـتدامة  النمـو  دعائـم 
الهـدف الرئيسـي إلدارة المخاطـر، من خال 
التعامـل اإلسـتباقي مـع مختلـف المخاطـر 
التـي تواجههـا الشـركة فـي سـعيها لتحقيـق 
إدارة  طريـق  عـن  اإلسـتراتيجية،  أهدافهـا 
اسـباب المخاطـر قبـل حدوثهـا، بـداًل مـن 
األسـلوب التقليـدي القائـم علـى رد الفعـل 

عنـد وقـوع المخاطـر.

حوكمـة الشـركات وإدارة  المخاطـر: تمثـل 
إدارة المخاطـر أحد األركان األساسـية لنظام 
حوكمـة الشـركات، وتعـد حوكمـة الشـركات 
مـن المواضيـع الهامـة فـي عصرنـا الحالـي، 
التـي عانـى منهـا  نتيجـة لألزمـات الماليـة 
اإلقتصـاد العالمـي، كونهـا تعـزز الثقـة فـي 
قطـاع المـال واألعمـال والقطـاع اإلقتصادي 

ككل.

وآليـة  إصاحـي  منهـج  الحوكمـة  وتعتبـر 

عمـل جديـدة مـن شـــأنها ترسـيخ مبادئ 
أداء  تفعيـل  خـال  مـن  المخاطـر  إدارة 
الشـركات  تلـك  فـي  اإلدارة  مجلـس 
وكذلـك تعزيـز الرقابـة الداخليـة ومتابعـة 
األدوار  وتحديـد  االسـتراتيجيات  تنفيـذ 
المسـاهمين  مـن  لـكل  والصاحيـات 
التنفيذيـة  واإلدارة  اإلدارة  ومجلـس 

المصالـح. وأصحـاب 

إيجـاد  أهميـة  علـى  الحوكمـة  تؤكـد  كمـا 
واالجـراءات  الممارسـات  ألفضـل  معاييـر 
اإلداريـة، وكذلـك أنظمـة اإلشـراف والرقابـة 
مـن  التقليـل  اجـل  مـن  الشـركات  علـى 

المخاطـر.

وإنطاقـًا مـن رؤيـة الشـركة لوضـع أسـس 
المخاطـر  مـع  للتعامـل  ومنهجيـة  راسـخة 
ذلـك  باعتبـار  المسـتقبلية،  او  الحاليـة 
مبـدا  تطبيـق  نحـو  الخطـوات  أهـم  مـن 
اإلعتبـار  فـي  اَخـذة  الرشـيدة،  الحوكمـة 
التطـور المتزايـد ألعمـال وأنشـطة الشـركة 
فـي ظـل بيئـة عمـل مليئـة بالمخاطـر، فقد 
سـعت الشـركة لتقديـم نموذجـاً يحتـذى به 
مسـتوى  علـى  المخاطـر  إدارة  مجـال  فـي 
الشـركات بشـكل عـام وعلـى مسـتوى قطاع 

خـاص. بشـكل  اليمنيـة  اإلتصـاالت 

إلـى  الشـركة  فـي  المخاطـر  إدارة  وتسـعى 

التاليـة: األهـداف  تحقيـق 

1. تعميـم ثقافـة إدارة المخاطـر بين جميع 
موظفي الشـركة.

2. تعميـم منهجيـة التعامـل مـع المخاطـر 
علـى كافة المسـتويات اإلدارية في الشـركة.

والتعـاون  التنسـيق  مسـتوى  زيـادة   .3
فـي  اإلداريـة  المسـتويات  كافـة  بيـن 
الشـركة بحيـث تعمـل كوحـدة واحـدة فـي 
مواجهـة المخاطـر وتحقيـق اهـداف الخطة 

للشـركة. اإلسـتراتيجية 

بالرؤيـة  التشـغيلية  العمليـات  ربـط   .4
للشـركة. االسـتراتيجية 

5. دعـم المقترحـات واألفـكار النيـرة التـي 
تسـاهم في تحقيق االسـتدامة، وتجعل أداء 

أفضل. الشـركة 

6. تحقيـق قيمـة مضافـة مـن خـال تقليـل 
أدنـي حـد ممكـن،  إلـى  الكليـة  التكاليـف 
وإمكانيـات  لمـوارد  األمثـل  واالسـتخدام 

الشـركة.

اسـتناداً  القـرار  قـدرة متخـذي  7. تحسـين 
وشـفافية. شـمولية  أكثـر  معلومـات  علـى 

8. إدارة مخاطـر اإلسـتثمار وعلـى مسـتوى 
كل مشـروع إسـتثماري وفـي كافـة مراحـل 

المشـروع.

وسياسـات  ميثـاق  وإعتمـاد  إعـداد   .9
المخاطـر  إدارة  عمليـة  تنظـم  وإجـراءات 
للهاتـف  موبايـل  يمـن  بشـركة  الخاصـة 

لنقـال. ا

وإسـتناداً علـى الطـرق العلميـة والمنهجيـة 
خطـة  إعـداد  يتـم  فأنـه  المخاطـر،  إلدارة 
التنفيذيـة  للخطـة  موازيـة  مخاطـر  إدارة 
المنبثقـة مـن الخطـة اإلسـتراتيجية للشـركة 
لـكل عـام مـن قبـل اإلدارات المختلفـة فـي 
الشـركة، لضمـان إدارة تلـك المخاطـر بمـا 
التنفيذيـة  األهـداف  تحقيـق  يسـاعد علـى 
علـى النحـو المطلـوب.. واللـه ولـي الهداية 

والتوفيـق.

عبدالجبار البدوي 
رئيس قسم المخاطر

منهجية إدارة المخاطر في يمن موبايل
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وأشـار إلـى تضحيـات الشـهداء مـن أبطال 
جبهـات  فـي  الشـعبية  واللجـان  الجيـش 
ماحـم  يسـطرونه  ومـا  والكرامـة  العـزة 
بطوليـة دفاعـا عن الشـعب والوطـن.. الفتاً 
اليمنـي  للشـعب  الوحيـد  الخيـار  أن  إلـى 
هـو الصمـود ومقاومـة العـدوان االمريكي 
التبعيـة  ورفـض  االماراتـي  السـعودي 

والوصايـة.

فيمـا أكـدت كلمـة موظفـي قطـاع االتصاالت 
التـي ألقاهـا خالد غانم أن تضحيات الشـهداء 
وصمـود الشـعب اليمنـي أفشـلت مخططـات 

العدوان.

وأشـارت إلـى أهمية السـير على نهـج الرئيس 
الشـهيد صالـح الصمـاد ومشـروعه النهضـوي 
تحمـي" مـن خـال إصـاح  ويـد  تبنـي  "يـد 
مـا دمـره العـدوان فـي البنيـة التحتيـة لقطاع 

االتصـاالت.

حضـر الفعالية وكيا وزارة االتصاالت للشـئون 
الماليـة واإلداريـة أحمـد المتـوكل والفنية طه 
زبـارة والوكيـل المسـاعد لتقنيـة المعلومـات 
حمـزة الرازحـي، والمديـر التنفيذي لمؤسسـة 
االتصـاالت المهنـدس صادق مصلـح، والرئيس 
علـي  الدكتـور  "تيليمـن"  لشـركة  التنفيـذي 
نصـاري ومديـر الهيئـة العامـة للبريـد عمـار 
يمـن  شـركة  إدارة  مجلـس  ورئيـس  وهـان، 
الوحـدة  ومديـر  الحملـي  عصـام  موبايـل 
المهنـدس  التنفيذيـة لإلنشـاءات والمشـاريع 

إسـماعيل حميـد الديـن.

نظمـت وزارة االتصاالت والجهـات التابعة لها 
فعاليـة مركزيـة باليوم الوطنـي للصمود تحت 
عنـوان "سـبعة أعـوام تواصـل واتصـال رغـم 

والحصار". القصـف 

وفـي الفعاليـة أشـار وزيـر االتصـاالت وتقنية 
إلـى  النميـر  مسـفر  المهنـدس  المعلومـات 
دالالت إحيـاء هـذه المناسـبة للتأكيـد علـى 
مواجهـة  فـي  والثبـات  الصمـود  اسـتمرار 
اليمنـي  الشـعب  رفـض  مؤكـدا  العـدوان.. 
للتبعيـة واالستسـام رغم بشـاعة العدوان وما 

مؤامـرات. مـن  يحيكـه 

فـي  اسـتمر  االتصـاالت  قطـاع  أن  وأوضـح 
تقديـم خدماتـه للمواطنيـن رغـم الصعوبـات 
التـي فرضهـا العـدوان بتدميـر البنيـة التحتيـة 
مـن أبـراج ومحطـات وسـنتراالت واستشـهاد 

عـدد مـن العامليـن أثنـاء أداء أعمالهـم.

العـدوان  طيـران  أن  النميـر  الوزيـر  وأكـد 
اسـتهدف منشـآت االتصاالت بأكثـر من ألفين 
و760 غـارة، ودمر 793 منشـأة وشـبكة خال 
خسـائر  وبلغـت  الماضيـة،  السـبع  السـنوات 
و400  مليـارات  خمسـة  مـن  أكثـر  القطـاع 

دوالر. مليـون 

وحمـل وزيـر االتصـاالت دول تحالف العدوان 
كل  عـن  المسـئولية  أمريـكا  رأسـها  وعلـى 
مـا تعـرض لـه قطـاع االتصـاالت مـن جرائـم 

وتدميـر. وقصـف 

فيمـا أوضح تقرير صادر عـن وزارة االتصاالت 

أن قطـاع االتصـاالت عمـل علـى تأهيـل 211 
العـدوان،  دمرهـا  أن  بعـد  ومحطـة،  موقعـا 
وجـرى إصـاح وصيانة 403 عمليـات تخريبية 
القصـف  جـراء  الكابـات  انقطـاع  إلـى  أدت 

وأعمـال التخريـب.

 55 إدخـال  تـم  أنـه  إلـى  التقريـر  وأشـار 
لانترنـت   )WIFI( بخدمـة  خاصـا  مشـروعا 
 ،  )FTTH( االنترنـت و23 مشـروعا لخدمـة 
االنترنـت  لخدمـة  سـنتراالت  توسـعة  و127 
تدريبيـا  برنامجـا   )485( وتنفيـذ   ،)VDSL(
ومحطـات،  تراسـل  مشـروع  و)262( 
وتفعيـل خدمـات الــ4G فـي أمانـة العاصمة 

وإب. الحديـدة  ومحافظتـي 

علـى  الكارثيـة  اآلثـار  أن  التقريـر  وبيـن 
قطـاع  اسـتهداف  جـراء  المدنـي  المجتمـع 

االتصـاالت والبريـد أدت إلى عـزل 95 منطقة 
الخدمـات  العالـم، و64 منشـأة فقـدت  عـن 
الماليـة والبريديـة، وألفا و642 منشـأة عاجزة 
االتصـاالت  خدمـات  مـن  االسـتفادة  عـن 
واالنترنـت، وحرمـان سـتة ماييـن و812 ألفـا 

البريديـة. الخدمـات  مـن  مواطنـا  و542 

و  ألفـا  و271  مليونـا  بـأن  التقريـر  وأشـار 
900 مواطـن حرمـوا مـن خدمـات االتصـاالت 
واالنترنـت، فيما يعانـي 14 مليون مواطن من 
تـردي وضعـف خدمات االتصـاالت واالنترنت.

مـن جانبـه أوضـح عضـو المكتـب السياسـي 
ألنصـار اللـه عبد السـام المتميـز أن العدوان 
وصـل إلـى طريـق مسـدود بعـد سـبعة أعوام 
من التدمير واالسـتهداف لألبريـاء والمقدرات 

فـي جميـع أنحـاء اليمن.

مليار دوالر خسائر قطاع 
االتصاالت خالل سبعة 

أعوام من العدوان

5.4
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خدمة "ريال موبايل" 
ومساعي التحول الرقمي

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.

كثيـر مـن البشـر يفكـرون فـي تغييـر العالـم ولكن 
قليلـون هم مـن يفكرون فـي تغيير انفسـهم، والله 
ال يغيـر مـا بقـوم حتـى يغيـروا مـا بأنفسـهم .. البد 
تمشـي  التـي  الطريـق  بتغييـر  مـراراً  فكـرت  انـك 
منهـا مـن بيتـك إلـى عملـك والعكـس إمـا نتيجـة 
لملـل اصابـك أو شـعور بالفضول نحو معرفة أشـياء 

جديـدة أو ألسـباب أخـرى.

وعالـم  والتحـوالت  بالمتغيـرات  يعـج  زمـن  فـي 
فـي  الهائلـة  والتطـورات  االبتـكارات  فيـه  تتوالـى 
مجـال االتصـاالت ووسـائل وتقنيـات نقـل البيانـات 
مذهـواًل   ، متأمـًا  االنسـان  يقـف  والمعلومـات 
أحيانـا.. تخالجـه عـدد مـن التسـاؤالت.. ومرعوبـاً 

- ما هو القادم يا ترى؟

- كيف يمكن أن نتخيل العالم بعد بضع سنوات؟

- أيـن سـنكون فـي خضـم هـذا االنفجـار الهائل من 
التقـدم التكنولوجـي والتقني؟

تأمـل  التـي  الشـركات  علـى  يتعيـن  تأكيـد  بـكل 
فـي البقـاء علـى المـدى الطويـل أن تعيـد تشـكيل 
نفسـها بيـن فتـرة وأخـرى لتصبـح أكثـر قـدرة علـى 

المنافسـة.

المزيـد مـن  الكبيـر  العالمـي  لقـد خلـق االنفتـاح 
المجتمـع مـن مقدمـي  ينتظرهـا  التـي  التطلعـات 
الخدمـات شـركات ومؤسسـات والذي دفـع الجميع 
تعاظمـت  لقـد  التغييـر،  بحتميـة  اإليمـان  إلـى 
نحـو  دفعهـا  الـذي  األمـر  الحكومـات  مسـئوليات 
االسـتعانة بالقطـاع الخـاص لتقديـم الخدمـات فـي 
مختلـف المجـاالت والـذي زاد مـن حدة المنافسـة 

المجتمـع. وتطلعـات  لرغبـات  تلبيـة 

منظمـات  تحملـه  الـذي  الشـعار  نـوع  كان  وأيـاً 
التغييـر  مـن  نـوع  تحقيـق  سـبيل  فـي  األعمـال 
وتحـت أي مسـمًى كان " إعـادة الهيكلـة ، إعـادة 
الهندسـة ، التغييـر الثقافـي، أو التحـول التنظيمـي" 
يبقـى الهـدف الرئيس هـو إجراء تغييـرات جوهرية 
فـي كيفيـة إدارة األعمـال مـن أجـل المسـاعدة في 

التأقلـم مـع بيئـة سـوق جديـدة أكثـر تحدًيـا.

العالـم ميـدان واسـع يزخـر  كيـف ال وقـد أصبـح 
تنتقـل  التـي  واالحـداث  المعلومـات  مـن  بالكثيـر 

بين البشـر بسـرعة هائلـة، وعلى الرغم مـن محاولة 
كثيٍر من الشـركات - بمختلف احجامها وجنسـياتها- 
مـن إعـادة تشـكيل نفسـها لتصبـح منافسـة بشـكل 
أفضـل إال أن نجـاح عمليـة التغييـر لـم يكـن حليف 
الجميـع بـل لـم يحظـى بـه سـوى عـدد قليـل مـن 
والتـي  اإلخفاقـات  مـن  لعـدد  نتيجـة  المنظمـات 
تمثـل دروس مثيـرة لاهتمام يمكن االسـتفادة منها 

فـي عمليـات التغييـر.

مـع  التفاعـل  عـدم  سـبب  الـذي  الوقـت  ففـي 
المتغيـرات وعـدم االكتـراث بضـرورة التغييـر إلـى 
تأخـر شـركات عماقـة مثـل نوكيـا Nokia وكـوداك 
Kodak فـإن خبـراء التغييـر مـن جهـة أخـرى يرون 
أن الـدرس األكثـر عموميـة الـذي يمكـن تعلمـه من 
أكثـر النمـاذج نجاًحـا هـو أن عمليـة التغييـر تمـر 
بسلسـلة مـن المراحل التـي تتطلب وقًتـا طويًا، أي 
أن السـرعة مـن خال القفز على خطـوات ومنهجية 
التغييـر ال ينتـج عنـه نتائـج مرضيـة أبـًدا، كمـا أن 
األخطـاء الجسـيمة في أي مرحلة مـن مراحل عملية 
وقـد  مدمـر،  تأثيـر  لهـا  يكـون  أن  يمكـن  التغييـر 
يـؤدي إلـى إبطـاء الزخـم وإلغـاء مـا أمكـن تحقيقه 

مـن مكاسـب خـال مراحـل عمليـة التغييـر.

وحتـى  سـهلة  عمليـة  ليسـت  التغييـر  إدارة  إن 
األشـخاص ذوي الكفـاءة العاليـة يرتكبـون األخطـاء، 
ربمـا ألننـا نمتلـك خبـرة قليلـة نسـبًيا فـي تجديـد 
وتحديـث المنظمـات، كمـا أن عـدم وجـود اتفـاق 
واضـح حـول العوامـل األكثـر تأثيـرًا علـى مبـادرات 
التحـول تعـد جـزء مـن المشـكلة الختـاف وجهـات 

النظـر حـول عمليـة التغييـر وأهدافهـا.

عـن   Amazon.com علـى  حديـث  بحـث  أظهـر 
6153 عنواًنـا لكتـب حـول "التغييـر واإلدارة" لـكل 
كثيـرة  أفـكار  وقدمـت  مغايـرة  نظـر  وجهـة  منهـا 
متباينـة، لكنهـا تتفـق حول ضـرورة معالجـة العديد 
كانـت  فمهمـا  واحـد،  وقـت  فـي  األولويـات  مـن 
دوافـع التغييـر "التوجه االسـتراتيجي أو التكنولوجيا 
أو اإلجـراءات والعمليـات أو المـوارد البشـرية" إال 
أن التغييـر فـي أحـد هـذه العناصر سـيؤثر تباعاً في 

بقيـة العناصـر.

 مـن جهـة أخـرى يسـتخدم المسـؤولون التنفيذيون 

مناهـج مختلفة في عمليـة إدارة التغيير، حيث يركز 
البعـض علـى مسـائل مهمـة للنجـاح مثـل "الثقافـة 
الجوانـب  هـذه  إدارة  لكـن  والتحفيـز"  والقيـادة 
وحدهـا ال تكفـي لتنفيـذ مشـاريع التحـول وعلـى 
الرغـم مـن أن التغييـرات فـي الثقافة أو مسـتويات 
التحفيـز، علـى سـبيل المثـال يمكن قياسـها بشـكل 
غيـر مباشـر مـن خـال االسـتطاعات والمقابـات، 
إال أنـه مـن الصعـب الحصـول علـى بيانـات موثوقة 
حولهـا، وبالتالـي يبقـى من األهميـة بمـكان التركيز 
علـى جوانـب أخـرى ال تقـل أهميـة عـن سـابقتها 
جوهريـة،  عوامـل  تمثـل  والتـي  التغييـر  إلدارة 
هـذه العوامـل تحمـل ثـاث خصائـص مميـزة. أواًل: 
تسـتطيع الشـركات قياسـها بطـرق مباشـرة أو غيـر 
أهميتهـا  إيصـال  للشـركات  يمكـن  ثانًيـا:  مباشـرة. 
بسـهولة سـواء داخـل المؤسسـات أو خارجهـا. ثالًثا: 
وربمـا األهـم، أن الشـركات قـادرة علـى التأثير على 
هـذه العناصر بسـرعة وهذه العناصـر يجمعها كلمة 
التغييـر،  لنجـاح  الـازم  "الوقـت  وهـي    )DICE(
األشـخاص المطلوبيـن لتنفيـذ التغيير، التـزام القادة 
بالتغييـر وأخيـراً حجم الجهد المطلـوب" إن تجاهل 
هـذه العوامـل يعـد من أسـباب فشـل التغيير وهذا 

ال يعنـي إهمـال العوامـل السـابقة.

وبالتالـي فـإدارة التغييـر عبـارة عـن إدارة التـوازن 
والتوافـق بيـن عناصـر التغييـر وسـرعة اإلنجـاز.

بطبيعـة الحـال فـكل تغييـر يصاحبـه مقاومـة، وأيـاً 
كانـت مقاومـة التغييـر )سـرية أو علنيـة ، جماعيـة 
أو فرديـة( إال أن مظاهـر مقاومـة التغييـر البـد أن 
تظهـر مـن خـال )كثرة الشـكاوي، النقد في وسـائل 
مختلفـة، التراخـي والامبـاالة ، التقليـل مـن قدرات 

قـادة التغييـر، كثـرة التذمـر أو غيرهـا(. 

وأيـاً كانـت أسـباب مقاومـة التغيير ) أسـباب ذاتية 
االرتبـاط  المجهـول،  مـن  الخـوف   ، الثقـة  سـوء   ،
تتعلـق  ألسـباب  أو  التواصـل  ضعـف   ، بالقديـم 
وسـلوك  اإلدارة  أنمـاط  أو  الخبـرة  بمحدوديـة 
مـن  وبالرغـم  نحوهـا(  أو  التغييـر  علـى  القائميـن 
ايجابيـات مقاومـة التغييـر ) اجبـار القائميـن علـى 
ووسـائله  التغييـر  اهـداف  عـن  باإلفصـاح  التغييـر 
المقترحـات  تفحـص  علـى  اإلدارة  تشـجيع  واثـارة، 
واالسـتماع الـى اآلراء المختلفـة، الكشـف عن نقاط 
الضعـف فـي عمليتـي االتصال واتخاذ القـرار( إال أن 
اسـتخدام األسـاليب المناسـبة للتعامـل مـع مقاومة 
التغييـر سـيمثل نقاط قوة لنجاح التغيير )كمشـاركة 
المعلومـات واألفـكار، زرع الشـعور اإليجابـي لـدى 
تعزيـز   ، المختلفـة  الحوافـز  وتقديـم  الموظفيـن 
االتصـاالت ووضـوح المعلومـات تعـدد التغييـرات 
وبالتالـي تفكيـك المقاومـة، مـع اسـتخدام الدوافـع 
وجـود  أن  البعـض  ويضيـف  للنـاس(  الطبيعيـة 
قـادة غيـر رسـميين فـي عمليـة التغييـر يسـهم في 
تخفيـف المقاومـة كونـه سـيحظى باالحتـرام أكثـر 

وانتهـاًء بفـرض عمليـة التغييـر.
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حتمية 
التغيير

م,مصطفى المتوكل 
رئيس قسم ريال موبايل
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كتبت/ يسرى دغيش 

شـهد العـام الماضـي 2021م، العديد مـن البرامج التكريميـة للمرأة، 
متهـا شـركة يمـن موبايـل، وذلك ضمـن إهتمامات الشـركة  والتـي نّظٙ
بالمـرأة، وإحيـاًء للمناسـبات الخاصـة بهـا، وتقديـراً لدورها الرئيسـي 
فـي صناعـة األجيـال، كونهـا تعـد الركيـزة األساسـية التـي يقـع علـى 

عاتقهـا نهضـة وتطـور المجتمـع بأكمله.

وتأتـي تلـك المحافـل التكريميـة، لتؤكد اإلهتمـام الكبير الـذي توليه 
المجـاالت،  كل  فـي  المتواصـل  وحضورهـا  للمـرأة،  موبايـل  يمـن 
خصوصـاً وأن المـرأة أبدعـت وحققـت إنجـازات فـي العديـد مـن 
الجوانـب، ولطالمـا أثبتـت أنهـا قـادرة على العطـاء واإلنجـاز في كل 
المواقـع العمليـة والحياتيـة، فهـي كانت ومـا زالت تعطـي، والتاريخ 

بذلك. يشـهد 

مت يمن موبايـل، فعالية تكريمية  وخـال األيام القليلـة الماضية، نّظٙ
لخمـس مـن موظفاتها ومنحتهـن جائزة األم المثاليـة، وثاث أُخريات 
حصدن المراكز األولى في دوري الشـركة للشـطرنج.. وأكدت الشـركة 
-فـي بيـان لهـا- أن المـرأة اليمنية جديـرة بالثقة، وتسـتحق التكريم، 
وتحتـاج فقـط إلـى الدعـم والمسـاندة مـن أخيهـا الرجـل لتحقيـق 

المزيـد من النجـاح واإلبداع.

ـه رئيـس مجلـس إدارة الشـركة االسـتاذ عصـام  وخـال التكريـم، وّجٙ
الحملـي، والمديـر العـام التنفيـذي المهنـدس عامـر هـزاع، التحيـة 
موضحـان  يمنيـة،  أم  لـكل  واإلعتـزاز  واإلمتنـان  والتقديـر  والشـكر 
أهميـة الـدور العظيـم لـألم فـي بنـاء األجيـال وصناعة النـشء، فاألم 
هـي األصـل فـي كل شـيء، هـي الركيـزة التـي تقـوم عليهـا األسـرة 
وهـي  الرجـال،  ومصنـع  األجيـال،  مربيـة  هـي  بأكملـه،  والمجتمـع 

نصـف -إن لـم نقـل كل- المجتمـع.

ومّنٙـح الحملـي وهـزاع، جائـزة األم المثاليـة لخمـس مـن الموظفـات 
)زينـب شـرف الديـن، أسـماء الزمـر، منـال أبو طاهر، رشـا الشـاحري، 
وأروى الجاكـي(، فـي حين تـم تكريم صاحبات الثاثـة المراكز األولى 
إشـراق  األول  )المركـز  وهـن:  للشـطرنج،  موبايـل  يمـن  دوري  فـي 
السـياني، المركـز الثانـي ُعـا الحدائـي، المركـز الثالـث اآلء المطري(.

جديـراً بالذكـر، أن هـذه األنشـطة، تأتـي ضمـن البرامـج والفعاليـات 
التـي تنفذهـا إدارة العاقـات العامـة بشـركة يمـن موبايـل، بشـكل 
سـنوي، حيث تنتهجها الشـركة لمواكبـة اإلحتفاالت العالميـة وتقديراً 

المرأة. لـدور 

يمـن موبايل تكـرم عــدد من 
النســائي كـادرهــا 

ضمــن اهتمامهــا بالمــرأة .. ضمــن اهتمامهــا بالمــرأة .. 
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فعاليـة  موبايـل،  يمـن  النقـال  للهاتـف  الوطنيـة  الشـركة  مـت  نّظٙ
القـدم  كـرة  لناشـئي  الوطنـي  بالمنتخـب  إحتفـاًء  تكريميـة خاصـة، 
ج ببطولـة كأس غـرب آسـيا، وذلـك وسـط تفاعـل وحضـور كبير  الُمتـّوٙ

مـن قيـادة الشـركة وطاقمهـا.

الفعاليـة التكريميـة -التـي نظمتهـا وزارة الشـباب بالتعـاون مـع 
اللجنـة المنظمـة، ويمـن موبايـل- جـاءت عقـب إحـراز منتخبنـا 
الوطنـي للناشـئين لقـب بطولـة غـرب آسـيا علـى صاحـب األرض 
والـدار المنتخـب السـعودي بـركات الترجيـح في الثالث عشـر من 
كانـون الثاني/ديسـمبر العـام الماضـي 2021م، حيـث كانت شـركة 
يمـن موبايـل فـي طليعـة المهنئيـن والمكرميـن لهـذا المنتخـب 

الـذي صنـع إنجـازاً تاريخيـاً.

لكافـة  داعمـة  موبايـل'  'يمـن  أن  لتؤكـد  الفعاليـة  جـاءت  كمـا 
المبدعيـن والموهوبيـن فـي كل أرجـاء الوطن دومـاً، باإلضافة إلى 
التأكيـد علـى أن شـباب اليمـن مبـدع بفطرتـه وطبيعتـه متـى مـا 
توّفـرت لديـه العزيمـة واإلرادة، حيـث أنـه وبالرغـم من إسـتمرار 
العـدوان والحصـار والحـرب اإلقتصاديـة منـذ مـا يزيـد مـن سـبعة 
أعـوام، إاّلٙ أن شـباب اليمـن بهّمتهـم وعزيمتهـم إسـتطاعوا إنتـزاع 
هـذا النصـر خال منافسـات البطولة، والظفر بالـكأس، عقب الفوز 
علـى منتخـب السـعودية فـي عقـر داره، لتشـتعل األفـراح في كل 

الوطن. أرجـاء 

وأشـادت الشـركة، باإلنجـاز التاريخـي لمنتخب الناشـئين الـذي أدخل 
البهجـة والسـرور فـي وجـدان الشـعب اليمنـي قاطبـة، وذلـك عقـب 

تتويجـه بلقـب بطولـة غرب آسـيا، فـي ديسـمبر الماضـي، ُمضيفة: أن 
هـذا اإلنتصـار خفـف مـن آالم ومعانـاة اليمنييـن فـي ظـل إسـتمرار 
ـر مقـدرات الشـباب والرياضيين خاصـة، واليمنيين  العـدوان الـذي دّمٙ

عامة.

كمـا أشـادت بجهـود الجهازيـن الفنـي واإلداري للمنتخـب فـي توفيـر 
الظـروف المائمـة لاعبيـن لخوض غمار المنافسـة بمعنويـات عالية، 
مـا أسـهم في الظهور المشـرِّف والبـارز في البطولة، ورفـع علم اليمن 

عاليـاً خفاقـاً في هـذا المحفل الرياضـي الخارجي.

وكان مسـؤول العاقـات العامـة واإلعام في الشـركة عبدالرحمن 
الناشـئين  لمنتخـب  الشـركة  تكريـم  أن  كشـف  قـد  الزيـادي، 
بأجهـزة آيفـون 12 بـرو ماكـس، وأرقامـاً هاتفيـة )ماسـية( مـن 
وفنيـاً  العبـاً   35 لعـدد   ،G4 لباقـة  باإلضافـة  األولـى،  الدرجـة 
واداريـاً، مشـيراً إلـى أن قيمـة الجوائـز التـي منحتها شـركة يمن 
موبايـل لمنتخب الناشـئين وطاقمـه اإلداري والفني بلغت قرابة 

40 مليـون ريـااًل.

الزيـادي -وفـي تصريحـات صحفية أدلى بها لوسـائل اإلعـام- قال: أن 
التكريـم جـاء لـرد الجميـل الـذي صنعـه المنتخـب في وقـت عصيب 
يعانـي فيـه البلـد مـن حصـار جائـر وعـدوان غـادر قضـى علـى كل 
جميـل فـي الباد، مضيفاً: الناشـئين وزعـوا الحلوى وهرمون السـعادة 
علـى 30 مليـون يمنـي، وأثبتـوا ان الاعـب اليمنـي قادر علـى تحقيق 

اإلنجاز.

وأكـد أن تفاعـل قيـادة الشـركة ممثلـة بـاالخ رئيـس مجلـس االدارة 
االسـتاذ عصـام علـي الحملـي، والمديـر التنفيـذي للشـركة المهنـدس 
عامـر هـزاع، كان لـه األثـر الكبيـر في دعـم هـذا المنتخب، الفتـاً إلى 
أن يمـن موبايـل ظلـت وسـتظل سـباقة لتكريـم أصحـاب اإلنجـازات 

التـي ترفـع مـن شـأن البلـد وبشـتى المجـاالت.

وأوضـح: أن إدارة الشـركة حرصـت علـى اإليفاء بالوعد، وتسـليم 
بيـد لكافـة الاعبيـن والجهازيـن اإلداري والفنـي،  الجوائـز يـداً 
نظيـر اإلنجـاز الذي صنعوه، مشـيراً إلـى أن إدارة الشـركة أقامت 
مأدبـة غـداء  خاصـة على شـرف المنتخـب لشـكرهم وتقديرهم 
واإلحتفـاء بهـم بسـبب الفرحـة التـي نشـروها فـي كل أصقـاع 

ليمن. ا
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يمن موبايل تحتفي بالمنتخب 
الوطني للناشئين 

منحتهم جوائز قيمة لفوزهم بكأس غرب آسيا ..
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حظيـت البطولـة الرياضيـة -التـي ُتنظمهـا الشـركة الوطنيـة للهاتـف 
النقـال يمـن موبايـل- سـنوياً للموظفيـن، بإهتمـام ودعـم كبيـر مـن 
قبـل قيـادة الشـركة التـي جعلـت مـن هـذه البطولـة تقليـداً سـنوياً 

وإلتزامـاً أدبيـاً تعهـدت بـه الشـركة تجـاه موظفيهـا.

وفـي نسـختها السـابعة، وللعـام السـابع علـى التوالي، واصلـت بطولة 
يمـن موبايـل الرياضيـة الداخليـة نجاحهـا بشـكل كبيـر، األمـر الـذي 
يؤكد أن النشـاط الرياضي، أصبح تّوٙجه رئيسـي وإسـتراتيجي للشـركة، 

وذلـك للترفيـة علـى كادرهـا الوظيفي.

األنشـطة الرياضيـة للبطولـة شـملت مختلـف إدارات الشـركة، حيـث 
بلـغ عـدد الموظفيـن المشـاركين في النسـخة السـابعة للبطولـة أكثر 
مـن 120 موظـف.. كذلـك، لم تقـف البطولـة على لعبـة معينة فقط، 
بـل حرصـت الشـركة على تنـوع األلعاب، ككـرة القدم، تنـس الطاولة، 

والشـطرنج للرجال والسـيدات.

وتحرص الشـركة سـنوياً ُقبيل تدشـين البطولة، على وضع شعار يواكب 
المرحلـة.. وحملت النسـخة السـابعة شـعار أكثـر تميـزاً وجاذبية )معاً 
نحـو التغييـر إلـى األفضل(، وهو الشـعار الـذي تؤمن به الشـركة التي 
تهـدف إلـى التغييـر والتطلـع نحـو األفضـل، وهـو أسـاس ونجـاح أي 

منظومـة، فمن ال يتقـدم يتقادم.

كمـا حرصت الشـركة -فـي آخر نسـختين للبطولة- على تسـمية الفرق 
المشـاركة بأسـماء  الخدمـات التـي تقدمهـا الشـركة لعمائهـا، فقـد 
ـت المجموعـة األولـى أربـع فرق )مجموعـة العمـل، مزايا ماكس،  ضّمٙ
ـت المجموعة الثانية أربـع فرق أخرى  هدايـا، موبايـل نـت(، فيما ضّمٙ

)باقتـك بمزاجـك، هدايـا ماكـس، مزايا، وريـال موبايل(.

وككل البطـوالت، فقـد شـهدت النسـخة السـابعة من البطولـة، تنافس 
محمـوم بيـن مختلـف الفـرق المشـاركة.. ومـن يلعـب بحـذر وذكاء 
يذهـب بعيـداً فـي البطولـة، ومـن يمتلـك مقومـات الفـوز كمفاتيـح 
اللعـب، وإسـتغال أخطـاء الخصـوم فهـو سـيضحك كثيـراً ألنـه أجتـاز 

السـباق ووصـل للهـدف الـذي رسـمه.

وعقـب اإلنتهـاء مـن المواجهات بين الفـرق المتأهلـة للنهائي، كرمت 
الشـركة أبطـال الموسـم الرياضـي السـابع الـذي شـمل منافسـات في 
ثـاث ألعـاب هـي: )كـرة القـدم والطاولـة والشـطرنج( بمشـاركة أكثر 
مـن 120 موظفـاً يمثلـون مختلـف إدارات الشـركة، حيـث تـّوج فريق 
مجموعـة العمـل بلقـب بطولة كـرة القدم السـابعة التي شـاركت فيها 
ثمـان فـرق تـم توزيعهـا علـى مجموعتيـن.. وتمكـن فريـق مجموعـة 

العمـل مـن التتويـج باللقـب إثـر فـوزه فـي المبـاراة النهائيـة التـي 
الشـركة  موظفـي  بحضـور  الترفيهـي  النـادي  ملعـب  علـى  أقيمـت 
وجمهـور غفيـر علـى منافسـة بطـل النسـخة السـابقة ريـال موبايـل 
بثاثـة أهـداف لهدفين.. وسـجل ثاثية مجموعة العمل ياسـر جسـار، 
ومعـاذ الهالـي، وسـام السـياغي، بينمـا سـجل هدفـي ريـال موبايـل 
أحمـد الُعـكاد، ليتـوج فريـق مجموعـة العمـل بالـكأس فـي نسـختها 

السـابعة ألول مـرة.

بيـن  الثالـث  المركـز  تحديـد  مبـاراة  النهائـي،  اللقـاء  إقامـة  وسـبق 
فريقـي مزايـا ماكـس وهدايـا ماكـس، وإنتهـت المبـاراة بفـوز عريض 
لمزايـا ماكـس بسـتة أهـداف لهـدف.. ليقـوم المدير التنفيذي لشـركة 
يمـن موبايـل المهنـدس عامـر هـزاع، ومعـه بعـض مـدراء اإلدارات 
بتكريـم أصحـاب المراكـز األولـى فـي مختلـف البطـوالت بالكـوؤس 

الملونـة. والميداليـات 

البطولـة للرجـال  ففـي بطولـة الشـطرنج، فقـد تـم تكريـم أبطـال 
والسـيدات، حيـث إسـتطاع منصـور راوح الفـوز بالمركـز األول، فـي 
حيـن حـل أنـور الحيمـي وصيفـاً، ونـال البرونـز صـاح المذحجـي.. 
وفـي بطولـة السـيدات، فقـد فـازت بالمركـز األول إشـراق السـياني، 
وجـاءت ُعـا الحدائـي بالمركـز الثانـي، وإحتلت آالء المطـري المركز 

لثالث. ا

وفـي بطولـة كـرة القـدم، تـم تكريـم فريـق مجموعـة العمـل بـكأس 
البطولـة والميداليـات الذهبيـة، كما تـم تكريم صاحب المركـز الثاني 
فريـق ريـال موبايـل وصاحـب المركـز الثالـث مزايـا ماكـس والفريـق 
المثالـي موبايـل نـت، باإلضافـة إلـى تكريـم هـداف البطولـة التـي 
تقاسـمها ياسـر جسـار  مـن فريـق العمـل وأحمـد الُعـكاد مـن فريـق 
الريـال برصيـد ثمانيـة أهـداف لـكل واحـد، فيمـا نـال جائـزة أفضـل 

حـارس علـي الزندانـي.

وفـي بطولـة تنـس الطاولـة، تـم تكريـم المركـز األول أيمن العبسـي، 
ُمهيـب  الثالـث  والمركـز  الميسـري،  فهيـم  الثانـي  المركـز  وصاحـب 

الصلـوي.

جديـراً بالذكـر، أن أبطـال السـت النسـخ الماضيـة مـن البطولـة قـد 
توزعـت على فرق إدارات التسـويق والمبيعات بثاثـة القاب، وخدمة 

العمـاء، والمـوارد البشـرية، وريـال موبايل.

إهتمام ودعم كبير من قيادة الشركة 
وتنافس محموم بين الفرق المشاركة

البطولة الرياضية لموظفي يمن موبايل في نسختها السابعة
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شـارك منتخـب الشـركة الوطنيـة للهاتـف النقـال يمـن موبايـل، فـي 
دوري الشـركات بنسـختُه الخامسـة -والـذي ينظمـه اإلتحـاد اليمنـي 
الرياضيـة  باألنشـطة  الشـركة  إهتمامـات  ضمـن  وذلـك  للشـركات- 

الوظيفـي. لكادرهـا 

وعلـى الرغـم مـن كـون فريـق يمـن موبايل جاء ضمـن مجموعـة الفرق 
اإلسـمنت،  مؤسسـة  اليمنيـة،  الجويـة  الخطـوط  )العالميـة،  الناريـة: 
تيليمـن، إم تـي إن، وكاك للتأميـن( إال أن فريق يمـن موبايل مّثٙل إضافة 
رائعـة للـدوري، وكان عنـد روح المسـؤولية الملقـاة علـى عاتقـه، حيث 
حرصـت الشـركة علـى دخول هـذا الـدوري بتنظيم وجاهزيـة عالية وتم 

إختيـار جهـاز فنـي وإداري والعبيـن مـن ذوي المهـارات العالية.

وحقـق فريق يمن موبايل، خمسـة إنتصارات فـي دوري المجموعات، 
واألسـمنت،  الجويـة،  الخطـوط  فريـق  علـى  الفـوز  إسـتطاع  فقـد 
وتيليمـن، وام تـي مـن، وكاك للتأميـن، فـي حيـن خسـر بصعوبـة مـن 

فريـق العالميـة، ليحـل وصيفـاً للمجموعـة برصيـد 15 نقطـة.

وتمكـن الفريـق مـن الوصول إلى الـدور ربـع النهائي للبطولـة والذي 
لـم يكـن الطريـق إليـه مفروشـاً بالـورود، بـل بعنـاء وتعـب لذيذين، 
حيـث واجـه الفريـق في الـدور ربع النهائـي فريق الغـذاء وتمكن من 
إلتهامـه بسـهولة، ثـم إصطدم بحامـل اللقب آلخر نسـخة وهو الفريق 
العنيـد كاك بنـك فـي نصـف النهائـي، وفـاز بـركات الترجيـح وقطـع 

تأشـيرة العبـور للنهائـي رفقة فريـق اإلتصاالت.

وعلـى إثـر خسـارته مـن فريـق اإلتصـاالت فـي نهائـي البطولـة 
بهـدف دون رد، فقـد نـال فريـق يمن موبايـل الكروي المشـارك 
بـدوري الشـركات وصافـة البطولـة - المركـز الثانـي، وذلـك علـى 
ـل هـو األفضـل فـي أغلـب فتـرات  الرغـم مـن كـون الفريـق ّظٙ
النهائـي، لكـن فريـق اإلتصـاالت إسـتطاع بدفاعاتـه القويـة مـن 

إنتـزاع البطولـة.

كمـا تمكـن العـب فريـق يمـن موبايـل محمـد موسـى مـن الحصـول 
علـى لقـب أفضـل العـب فـي البطولـة.. فـي حيـن إسـتطاع الفريـق 
-وبشـهادة الجميـع- مـن حصـد أفضليـة اللعـب طـوال المواجهـات، 

وذلـك بالرغـم مـن تتويجـه بفضيـة البطـول.

جديـراً بالذكـر، أن يمـن موبايـل، كانـت قـد شـكلت الجهـاز اإلداري 
لفريقهـا مـن: علـي العبيـدي مـدرب الفريـق، نـور الديـن وهـاس 
إبراهيـم  الفريـق،  مشـرف  الزيـادي  عبدالرحمـن  الفريـق،  مديـر 
المهـدي إداري الفريـق، فـي حين جرى تشـكيل عضويـة الفريق من 
كًا مـن: فايـز دغيـش، علـي الزندانـي، أيمـن العبسـي، عبدالحميـد 
الورقـي، عزمـي النجـار، هاني الوتح، علي المسـوري، فايـز الصيرفي، 
العواضـي،  الميسـري، محمـد  فهيـم  النويـرة،  الفـراص، علـي  أكـرم 
أنـور الحيمـي، ياسـر جسـار، نجيـب البكيلـي، محمـد موسـى، معـاذ 

الهالـي، وسـام السـياغي.

ـه أعضاء فريـق يمـن موبايـل، وأعضـاء الجهازين  إلـى ذلـك، فقـد وّجٙ
الفنـي واإلداري، كل عبـارات الشـكر والتقديـر والثنـاء واإلطـراء التـي 
تقـف عاجـزة عـن رد الجميـل لقيـادة الشـركة ممثلـة برئيـس مجلـس 
اإلدارة عصـام الحملـي، والمديـر التنفيـذي عامر هـزاع، نظير وقوفهم 
ودعمهـم  المـادي والمعنـوي لكافـة أعضـاء المنتخـب، وتفاعلهم مع 
كل المباريـات التـي خاضهـا الفريـق الكـروي، ولوالهـم -بعـد توفيـق 

اللـه تعالـى- لمـا وصـل الفريـق إلـى منصـات التتويج.
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يمن موبايل.. حضور مميز ومشاركة 
قوية في بطولة الشركات

حققت خمسة إنتصارات ووصلت إلى الدور النهائي ..



تبـدي منظمـات األعمـال إهتمامـاً متزايـداً فـي بناء وتحسـين صورتها الذهنيـة في حالة األزمـات أو في 
حالـة اإلسـتقرار علـى حـٍد سـواء.. وتختلف منظمـات األعمال والمؤسسـات فـي طريقتهـا إلدارة صورتها 
الذهنيـة ونوعيـة الوسـائل التـي تسـتخدمها فـي بنـاء تلـك الصـورة إال أنها تشـترك في مدى الحساسـية 
والمبـادرة فـي المحافظـة علـى تلـك الصـورة سـواًء أكانت تلـك المنظمـات ذات طابع محلـي أو عالمي 

أو متعددة الجنسـيات.

ووفقـاً لألدبيـات المتخصصـة، فـأن الصـورة الذهنيـة ألي منظمـة تنقسـم لثاثـة أنـواع، هـي: )الصـورة 
الذاتيـة والصـورة المتوقعـة والصـورة المدركـة(، وتفسـر الصـورة الذاتيـة بأنهـا كيـف يفكـر الموظفـون 
وبمـاذا يشـعرون، وأن الصـورة المتوقعـة هي مـاذا تطمح إليه المنظمـة، وأن الصـورة المدركة هي ماذا 

يفكـر المسـتهلك، ومـا الـذي يؤثـر على سـلوكه تجـاه هـذه المنظمة.

تكوينهـا  فـي وسـائل  إختلفـت  الذهنيـة وأن  الصـورة  أهميـة  والمؤسسـات تستشـعر  المنظمـات  إن 
وترسـيخها فـي أذهـان أصحـاب المصالـح، وهـذا اإلختاف ينطبـق أيضاً حتى علـى الدراسـات واألبحاث 
التـي تجمـع علـى أهميـة الصـورة الذهنيـة، وذلـك ألن كل دراسـة تنظـر إلـى تلـك األهميـة مـن خـال 

مختلفة. أبعـاد 

وتوسـعت كثيـر مـن الدراسـات الحديثة عـن أهمية الصـورة الذهنيـة وجدواها للمؤسسـات ولمنظمات 
األعمـال.. ويمكـن القـول أن أهمهـا تلـك التي تشـير إلى أن المنظمـات التي تمتلك صـورة ذهنية جيدة 
لـدى جمهورهـا الداخلـي والخارجـي، تحقـق فوائـد كبيـرة، وذلـك لـن يتأتـى إال إذا إهتمـت المؤسسـة 
ببنـاء وتشـكيل صورتهـا الذهنيـة وعملـت علـى تحسـينها بشـكل مسـتمر، ومـن أهـم تلـك الفوائـد: 
إجتـذاب أفضـل العناصـر الكفـؤة من العامليـن، وزيادة قدراتهـم اإلنتاجية، وكلما كانت صـورة المنظمة 
إيجابيـة زاد إعتزازهـم وفخرهـم بها، كما سـيؤدي ذلك إلى إنخفاض المشـكات العماليـة وإرتفاع الروح 

المعنويـة لـدى الجمهـور الداخلـي، وبالتالي زيـادة الكفـاءة واإلنتاجية.

وحـول فوائـد الصـورة اإليجابيـة للمنظمـة لـدى جمهورهـا الخارجـي، فأنها سـتؤدي إلى تدعيـم عاقات 
الشـركة بالجهـات التشـريعية والتنفيذيـة بالدولـة، وتسـهم فـي إقناع أصحـاب رؤوس األموال بإسـتثمار 
أموالهـم فـي المنظمـة، وأيضـاً دعم الجهـود التسـويقية للمنظمة وإقنـاع الحكومات والسـلطات وصناع 
القـرار بأهميـة الـدور اإلجتماعـي للمؤسسـة، وكـذا زيـادة ثقـة الجماهيـر فيمـا تقدمـه المؤسسـة مـن 
منتجـات وخدمـات.. ومـن أهـم فوائد الصـورة اإليجابيـة للمنظمة أنها تلعـب دوراً مهماً خـال األزمات 

التـي تتعـرض لهـا المنظمـة، فهـي تقلل مـن إمكانيـات إتخـاذ الجمهـور لمواقف عدائيـة ضدها.

وممـا سـبق، يتضـح أنـه ال يمكـن ألي شـركة أن تتنـازل عـن بنـد تكويـن صورتهـا الذهنيـة مـن أجندتها 
الرسـمية، ألنهـا -وفـي هـذه الحالة- سـتترك نفسـها مفتوحـة على مصـادر مختلفة قد تشـكل عنها صورة 

ذهنيـة غيـر مرغوبـة أو غيـر إيجابية لـدى جمهورها.

'يمن موبايل' أنموذجًا:

أسـرة تحريـر مجلـة )يمـن موبايل(، جعلـت من مفهوم الصـورة الذهنية للشـركة وعوامـل تكوينها  لدى 
الجمهـور الداخلـي والخارجـي منطلقـاً ومسـاراً لهـذا اإلصـدار، حيـث تـم تبويـب المجلـة لتصبـح إطـاراً 
عمليـاً وتطبيقـاً لفلسـفات ونظريـات صناعـة وبنـاء وإدارة الصـورة الذهنيـة، وذلـك مـن خـال تمثيـل 
عوامـل بنـاء الصـورة لـدى الجمهـور الداخلـي والخارجي بنماذج مـن األنشـطة واإلجراءات التـي نفذتها 
'يمـن موبايـل' خـال العـام الماضـي، إبتـداًء بتخصيـص صفحـة لنشـر رؤيـة الشـركة، وثقافتهـا وقيمهـا، 
وهويتهـا، وأيضـاً تخصيص مسـاحات ألنشـطتها الداخليـة وبرامجها التدريبيـة والتأهيليـة للعاملين فيها، 

كمـا تـم التركيـز على المسـارات اإلسـتراتيجية للشـركة فـي مجـال الهيكلة وتطويـر األداء. 

وفيمـا يخـص العوامـل المؤثـرة فـي تكويـن صـورة المؤسسـة لدى الجمهـور الخارجـي، فقد تم تجسـيد 
ذلـك مـن خـال عمـل ملف عـن ريادة الشـركة في اإلنتقـال إلى تقنيـة الجيـل الرابع، وملف عـن برامج 
الرعايـة المجتمعيـة، وصفحـات عـن أعمـال التوسـعة والتطويـر، وصفحـات عـن خدمـات ما بعـد البيع 
والبحـوث التسـويقية، وكـذا عـن السياسـة اإلعاميـة واإلعانيـة والترويجيـة ألنشـطة وخدمات الشـركة، 

والتـي تمتـاز بالمصداقية والشـفافية.

شركتنا .. هكذا ُرِسَمت مسك الختاممسك الختام

نورالدين وهاس
رئيـس التحــرير




