
اإن كلمة » احتفال » املذكورة يف عنوان املو�ضوع كان 
ملا  وفقًا  وذلك   « انعقاد   « بكلمة  ا�ضتبدالها  يجب 
و�ضكلها  الظاهر  وم�ضمونها  الفعالية  واقع  يفر�ضه 
ال�ضكل  بهذا  اكتبها  اأن  اآثرت  اأنني  اإال   ، القانوين 
الأنقل لكم ما ميكن االإطالق عليه جمازًا » العبارة 
االإ�ضهارية ال�ضعبية » للفعالية ال�ضنوية االأهم ليمن 

موبايل .
اأجل فالعبارة لي�ضت ابتكارًا �ضخ�ضيًا اأن�ضبه لنف�ضي 
ي�ضمنها  ودائم  يومي  ب�ضكل  تتكرر  التي  هي  واإمنا 
انعقاد  موعد  عن  ا�ضتف�ضاراتهم  اإطار  يف  النا�س 
اجلمعية العامة وموعد ت�ضليم االأرباح .. ورغم اأنني 
اأحاول ت�ضحيح العبارة لهم ال اأخفيكم باأين  عندما 
اأ�ضمعها متثل يل �ضخ�ضيًا بردًا و�ضالمًا ، واأظن – 
وبع�س الظن لي�س باإثم - اأن كافة الزمالء عندما 
ي�ضمعونها ينتابهم نف�س ال�ضعور والغبطة .. كيف ال 
قانونيًا  اإجراًء  باعتبارها  ال�ضنوية  الفعالية  وهذه 
احتفاليًا  تقليدًا  مبثابة  اإليها  ينظر  اجلميع  اأن  اإال 
ومنا�ضبًة �ضعيدًة يحتفل بها اجلميع بالنجاح والربح 
غري املق�ضور على امل�ضاهمني يف ال�ضركة فقط واإمنا 
على جميع اأبناء اليمن كون الوطن هو الرابح االأكرب 

وهو االأكرث جناحًا بنجاح ال�ضروح اال�ضتثمارية فيه .
وعود على بدء .. قد يرى البع�س اأن ال�ضطور ال�ضابقة 
تعك�س بجالء نوعًا من االإفراط بالتفاوؤل وانت�ضاًء مبالغًا 
فيه ، لكنه من وجهة نظري تفاوؤل مربر ونتيجة حتمية 
، فاالحتفال ال يعني دائمًا الو�ضول اإىل النهاية واإمنا 
من وجهة نظرنا ووفقًا لفل�ضفتنا اأننا نحتفل ببداية 

يعني  االأوىل  اخلطوة  من  فاالنتهاء  جديد  جناح 
بداية اخلطوة الثانية وهكذا يف متتالية عددية ال 
وموا�ضلة  اال�ضتمرار  بل  اأبدًا  التوقف  اإىل  تهدف 
كل  اإدراك  �ضرورة  على  التاأكيد  مع   ، النجاح 
التجديد  من   ، النجاح  يف  اال�ضتمرار  مقت�ضيات 
من  ما  لكل  واملدرو�س  املنهجي  والتغيري  والتاأهيل 
يف  را�ضخة  بقدم  والثبوت  املواكبة  �ضمان  �ضاأنه 
والتطور  الدائم  بالتغيري  املت�ضم  التناف�س  �ضوق 

املت�ضارع.
نخاف  ال  موبايل  مين  يف  اإدارية  كمنظومة  ونحن 
من التغيري ول�ضنا على قدر كبري من احلب للطرق 
مبدع  اليمني  الكادر  باأن  اأثبتنا  اأننا  كما  القدمية 
يف اأدائه واأكرث اإبداعًا يف اجتياز املراحل االنتقالية 

الفا�ضلة بني ما هو حا�ضل وما يجب اأن يكون .
كم اأ�ضعر بالفخر باأنني اأنتمي اإىل منظومة اإدارية 
واأ�ضاركهم  موبايل  مين  يف  العاملني  منظومة  مثل 
على  ال�ضديد  واإ�ضرارهم  وطموحاتهم  اإبداعاتهم 
جعل مين موبايل ال�ضورة االأعلى واالأكرث و�ضوحًا 

يف �ضوق االت�ضاالت املحلية .

�ضرك���ة  اإىل  موباي���ل  مي���ن  حتوي���ل  اإن 
م�ضاهم���ة جعل منها �ضرح���ًا اقت�ضاديا 
كبريًا يخ���دم العملية التنموية يف اليمن 
م���ن خ���الل م���ا ت�ضه���ده م���ن جناحات 
متوا�ضل���ة يف جم���ال تقني���ة االت�ضاالت 
وتو�ضعها خدميًا لتغطية كافة املناطق ، 
اإن ال�ضرك���ة �ضاهمت يف دعم االقت�ضاد 
الوطني وكذلك �ضاهمت يف تنمية قطاع 

االت�ضاالت يف بالدنا .

املعطاء  اليمني  �ضعبنا  واأبناء  ال�ضيا�ضية  للقيادة 
لتحقيق   19 بالذكرى  االحتفال  مبنا�ضبة 
وامتنا  لوطننا  متمنني  املباركة  اليمنية  الوحدة 
واالزدهار. واال�ضتقرار  التقدم  من  مزيدًا 

احتفال اجلمعية العمومية

اإ�ضاءة

تهانينا

د/ علي ناجي ن�ضاري 
 رئي�س جمل�س االإدارة 
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م���ن���ذ ت���اأ����ض���ي�������س ال�������ض���رك���ة ب��ت��اري��خ 
حتظى  اليوم  وحتى   2004/9/22
�ضركة مين موبايل ب�ضمعة طيبة وا�ضعة 
بها �ضركة  تتمتع  التي  الثقة  ناهيك عن 
االأف�����راد واجلهات  ل���دى  م��وب��اي��ل  مي��ن 
وم�ضرتكني  م�ضاهمني   ( ككل  واملجتمع 
كا�ضتثمار  تاأ�ض�ضت  الأنها   ) ومراقبني 
وم�����ض��روع وط��ن��ي حم�����س ي�����ض��ع��ى اإىل 
االت�ضاالت  جم��ال  يف  االأف�ضل  حتقيق 
واملواطن  للوطن  وك�ضر االحتكار خدمة 
هذا  من  وانطالقًا   ، اأ�ضا�ضية  بدرجة 
الهدف ونظرًا لتوجه الدولة يف اإ�ضراك 
جمل�س  اأق��ر  التنمية  عملية  يف  املجتمع 
الوزراء يف العام 2006 حتويل �ضركة 
مينية  م�ضاهمة  �ضركة  اإىل  موبايل  مين 
اخلا�س  والقطاع  الدولة  فيها  يت�ضارك 
واملواطنني وبذلك ح�ضلت ال�ضركة على 
كاأول �ضركة من نوعها  ال�ضدارة  مركز 

يف البالد من حيث عدد امل�ضاهمني .
وفق  تعمل  م��وب��اي��ل  مي��ن  ���ض��رك��ة  والأن 

منهج امل�ضداقية وال�ضفافية ا�ضتطاعت 
مع  ال�ضراكة احلقيقية  معنى  اأن جت�ضد 
تعرفة  اأك��دت��ه  ما  وه��و  اليمني  امل��واط��ن 
اخلدمات املنا�ضبة واخلدمات اجلديدة 
البناءة  ال�ضيا�ضات  ه��ذه  ك��ل  واملميزة 
عنه  نتج  والعمل  التعامل  يف  وال�ضادقة 
اأداء متميز العطاء اأتى بثماره من خالل 
املتوا�ضلة  االأرباح  اأعلى معدالت  حتقيق 
وها هي ال�ضركة حتقق ما يزيد عن 12 
العام  خالل  �ضافية  اأرباحًا  ريال  مليار 
مت  التي  االأرب��اح  عن  بزيادة   2008
توزيعها العام املا�ضي بن�ضبة ) 37.47 
 ( الواحد  لل�ضهم  ربح  وب�ضايف   )  %
 28%  ( رب��ح  بن�ضبة   ) ري��ال   140
املحققة  الكبرية  النجاحات  وه��ذه   ،  )
للمواطن  ثقة  دفعة  اأعطت  وامل�ضتمرة 
يف  االأ�ضهم  اأ�ضعار  جعل  ما  وامل�ضاهم 
احلركة  بذلك  وي�ضهد  م�ضتمر  ارتفاع 
االإعالن  بعد  االأ�ضهم  �ضراء  يف  الكبرية 

عن اأرباح 2007م .

الثقة

 Data خدمات نقل البيانات

وراء الإقبال على تداول الأ�ضهم

2

 CDMA2000 1x( - G- EV-DO Evolution Data
)Only

يتيح  ال��ذي  الال�ضلكية  لالت�ضاالت  الثالث  اجليل  موبايل  مين  نظام  ميثل 
النطاق  عري�ضة  الال�ضلكية  اخل��دم��ات  من  جمموعة  اإىل  النفاذ 

جتارية،  اأو  �ضخ�ضية  معلومات  توفر  التي 
�ضبكة  اإىل  عالية  ب�ضرعة  النفاذ  يتيح  كما 
 CDMA تكنولوجيا  اإن  "االإنرتنت"، 
اليوم  تعترب  موبايل  مين  ت�ضتخدمها  التي 

اأكرث تقنيات االت�ضاالت النقالة ن�ضوجا. اذ 
تقنية  عرب  البيانات   نقل  �ضرعة  معدل  ي�ضل 

 153Kbps اىل   CDMA2000 1x
التطبيقات  م���ن  ك���ث���ري  يف  ت�����ض��ت��خ��دم  وم���������ن وال���ت���ي 

مميزات اخلدمة االأتي:-
. ممتازة  • �ضرعة 

اأي وقت.•  اأي مكان ويف  • حرية اال�ضتخدام يف 
ا�ضتخدام اخلدمة لت�ضفح االإنرتنت اأو لرتا�ضل 

البيانات .
الكبرية   واملوؤ�ض�ضات  ال�ضركات  • متكني 

    لعمل 

داخل   )sms( الر�ضائل  وعمل  واملعلومات  البيانات  اإر�ضال  اإمكانية   •
املجموعة .

العمالء فئات  لكل  منا�ضبة  • تكلفة 
ال�ضركة  �ضتطلق  البيانات  نقل  تقنية  امل�ضتمر يف  للتطوير  ال�ضركة  و�ضعيًا من   

قريبًا خدمة االت�ضال الال�ضلكي بتقنية
)3G- EV-DO)Evolution  Data Only 

ع�الية ال�ضرعة واجلودة بحيث ت�ضل �ضرعة نقل البيانات 
نقلة  يحقق  الذي  االأمر   3.1mbps اإىل 

ن���وع���ي���ة غ����ري م�����ض��ب��وق��ة يف 
لل�ضركة  ويحقق  املجال  هذا 
تقنية  يف  وال���ري���ادة  ال�ضبق 
يف  واالن��رتن��ت  البيانات  نقل 

املحلية. ال�ضوق 

- ميكن ت�ضغيل خدماتData بوا�ضطة اأجهزة املوبايل ال�ضخ�ضية اأو بوا�ضطة 
مودمات وروترات خا�ضة بتقنية نقل البيانات.

 )Back – up Failover  connection(
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كما كانت �ضركة مين موبايل �ضادقة يف 
تعاملها وقراراتها ، هاهي اليوم توا�ضل 
م�ضوار العطاء وفق فل�ضفة اإدارية ناجحة 
العام  خ��الل  املتميز  ب����االأداء  جت�ضدت 
النتيجة  كانت  حيث   ،  2008 املن�ضرم 
باأعلى  حتققت  قد  وامل��درو���ض��ة  املتوقعة 
ن�ضبة اأرباح خالل العام 2008 ، الذي كان 

والنجاحات  الكبرية  باالإجنازات  حافاًل 
الكربى �ضواًء يف االأن�ضطة واالأداء املتميز 
�ضوق  يف  اأرب���اح  ن�ضبة  اأعلى  اأثمر  ال��ذي 
م�ضتوى  على  اأو   ، املحلية  اال�ضتثمارات 
اخلدمة املقدمة للمواطن اليمني ، والتي 
والتحديث  التطوير  بديناميكية  اأت�ضمت 
احلديثة. التقنية  بجديد  ال�ضوق  ورف��د 

2008م اإىل  و���ض��ل ع���دد م�����ض��رتك��ي مي��ن م��وب��اي��ل ح��ت��ى ن��ه��اي��ة ال��ع��ام 
عن   66.33% بلغت  ن�ضبية  وب���زي���ادة  م�����ض��رتك   2.071.997
موبايل  مي���ن  م�����ض��رتك��ي  ع����دد  ي�����زداد  اأن  وي��ت��وق��ع  م   2007 ال���ع���ام 
. م�������ض���رتك   2.700.0000 اإىل  2009م  ع�����ام  ن���ه���اي���ة  يف 

الأرباح والأداء املتميز

مين موبايل يف اأرقام 
 تاريخ تد�ضني مين موبايل2004/9/22م�سرتكي مين موبايل يف تزايد م�ستمر

تاريخ اإعالن االكتتاب العام يف اأ�ضهم ال�ضركة .2006/7/29
اإجتماع اجلمعية العامة التاأ�ضي�ضي 2006/12/14 
قرار وزير ال�ضناعة باإعالن مين موبايل �ضركة مينية م�ضاهمة عامة .2007/2/10 
االجتماع االأول للجمعية العامة العادية .2008/8/28 
تاريخ بدء توزيع االرباح للعام  2007م .2008/9/1

 ن�ضبة االكتتاب  يف اأ�ضهم ال�ضركة 45 %
اإجمايل عدد اأ�ضهم ال�ضركة .86.524.000 

راأ�س مال ال�ضركة ) بالريال اليمني( 43.262.000.000 
قيمة ال�ضهم الواحد بالريال .500 

عدد امل�ضاهمني الذين اأ�ضدرت لهم �ضهادات ملكية من املواطنني .35.184
عدد امل�ضاهمني  الذين اأ�ضدرت لهم �ضهادات ملكية من  املوظفني .5.451 

عدد اجلهات احلكومية  امل�ضاهمة  7
عدد امل�ضاهمني الذين اأ�ضدرت لهم �ضهادات ملكية من ال�ضركات .102

ن�ضبة  االإرباح  املوزعة لعام 2007م 19 %
ن�ضبة  االإرباح  املوزعة لعام 2008م28 %

عدد امل�ضرتكني  حتى نهاية 2008م .2.071.997 
عدد املحطات العاملة لعام 2008م498 
عدد موظفي ال�ضركة .263 
عدد وكالء ال�ضركة .13 
عدد ال�ضركات املزودة  للخدمات  امل�ضافة .11 
 4)SMS( عدد مزودي اخلدمات االإخبارية

102)IVR( )SMS(  عدد اخلدمة امل�ضافة
153)Kbps �1 ) ال�ضرعة بX 2000  ضرعة االإنرتنت ونقل البيانات بتقنية�
 3.1)Mbps �ال�ضرعة ب ( EVDO RA ضرعة االإنرتنت ونقل البيانات بتقنية�
عدد اخلدمات اال�ضا�ضية التي تقدمها ال�ضركة18 
عدد اخلدمات املجانية 20 
عدد اخلدمات املخف�ضة .4

عدد امل�ضرتكني

311089

755386

1245720

2071997

1

2

3

4

ال�ضنة
2005

2006

2007

2008
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يعمل الفريق الفني املوؤهل وذو اخلربات 
التغطية  لتح�ضني  م�ضتمر  ب�ضكل  العالية 
وتعتمد  اجل��م��ه��وري��ة  م��ن��اط��ق  جميع  يف 
يف  ال�ضبكة  وت��ط��وي��ر  حت�����ض��ني  ع��م��ل��ي��ات 
تراعي  ونتائج  اأبحاث  على  موبايل  مين 
والدميغرافية  اجل��غ��راف��ي��ة  ال��ع��وام��ل 
عليها  ت�����ض��رف  ح��ي��ث  واالق���ت�������ض���ادي���ة 
من  تنفيذها  يتم  لكي  املخت�ضة  االأق�ضام 
الإر�ضاء  و�ضعيًا  الفنيني  املخت�ضني  قبل 

فاإن  كانوا  اأينما  ثقتهم  وك�ضب  زبائننا 
بتغطيتها  تتميز  م��وب��اي��ل  مي��ن  �ضبكة 
اليمنية  امل��ح��اف��ظ��ات  ج��م��ي��ع  ل��ت�����ض��م��ل 
واجلزر  وال�ضناعية  ال�ضاحلية  واملناطق 
مبا يف ذلك جزيرة �ضقطرى حيث تغطي 
بال�ضكان  املاأهولة  املناطق  %من   99
على  موبايل  مين  وتعمل   ، اليمن  داخ��ل 
و�ضركات  اأ�ضخا�ضًا  م�ضرتكيها  ينعم  اأن 
تغطية. ...ب��اأف�����ض��ل  و�ضناعية  جت��اري��ة 

ب�ضكل  امل���ع���ل���وم���ة  ت���ق���دمي  اإىل  اخل����دم����ة  ت���ه���دف 
الأبنائنا  ج����دًا  رم���زي���ة  وب��اأ���ض��ع��ار  وب�����ض��ي��ط  ���ض��ري��ع 
واأي�ضًا  االإجن��ل��ي��زي��ة  للغة  ال��دار���ض��ني  وك��ل  ال��ط��الب 
ل���الأج���ان���ب ال���ذي���ن ي��ت��ع��ل��م��ون ال��ل��غ��ة ال��ع��رب��ي��ة من 
: االأت��ي��ة  الثالثة  باأنواعها  الرتجمة  خ��دم��ات  خ��الل 
االجن��ل��ي��زي��ة  ال��ل��غ��ة  م���ن  ال��ك��ل��م��ات  ت��رج��م��ة   .1
بالكلمة   sms ب���اإر����ض���ال  ال��ع��رب��ي��ة  ال��ل��غ��ة  اإىل 

.  3322 اخل�����دم�����ة  رق������م  اإىل  االإجن����ل����ي����زي����ة 
ال��ك��ل��م��ة  ب����اإر�����ض����ال  امل���������زدوج  ال���ق���ام���و����س   .2
اخل���دم���ة  رق�����م  اإىل  ال���ع���رب���ي���ة  اأو  االإجن���ل���ي���زي���ة 
. امل��ط��ل��وب��ة  ال��رتج��م��ة  امل��ر���ض��ل  وي��ت��ل��ق��ى   3115
اإىل  ك��ام��ل  ن�����س  ب��اإر���ض��ال  الن�ضو�س  ت��رج��م��ة   .3
ترجمة  امل�����ض��رتك  وي�ضتقبل   2100 اخل��دم��ة  رق��م 
. العربية  اللغة  اإىل  االإجن��ل��ي��زي��ة  اللغة  م��ن  الن�س 

خا�ضة  فل�ضفة  موبايل  مين  تنتهج 
يف ا�ضتخدام االإعالن وندرك متامًا 
م����اذا ن��ري��د م��ن االإع�����الن ؟ ومن 
املتلقي لالإعالن ؟ وما هي واجبات 
وهل  ؟  ن��ح��و جم��ت��م��ع��ن��ا  االإع������الن 
ي�ضاهم اإعالن ال�ضركة يف االقت�ضاد 
ال���وط���ن���ي وت��ن��م��ي��ة امل��ج��ت��م��ع ؟ .
واملتابع الإعالنات �ضركة مين موبايل 
جت�ضد  اإعالناتنا  اأن  متامًا  ي��درك 
املجتمع  حت��رتم  اأخ��الق��ي��ة  فل�ضفة 
ح��ي��ث ت�����ض��اغ ع��ن��ا���ض��ر االإع�����الن 

ال��ع��ادات  م��ع  ي��ت��واف��ق  مب��ا  وم�ضامينه 
باالإخبار  وتت�ضم   ، وال��واق��ع  والتقاليد 
احلقيقي ال�ضادق الذي يهدف اإىل توعية 
ا�ضتخدام  عن  بعيدًا  واإقناعه  امل�ضرتك 
اال���ض��ت��م��االت ال��ع��اط��ف��ي��ة واالإغ���رائ���ي���ة 
اأننا  اي�ضا  مييزنا  ما  واأكرث   ، والتهويلية 
قيم  واإحياء  لرت�ضيخ  اإعالناتنا  �ضخرنا 
والتوعية  الوطن  حب  مقدمتها  يف  نبيلة 
االجتماعية واالأخالقية  التي تهدف اإىل 
البناء والتطوير واالرتقاء بالذوق العام  .

التغطية ال�ساملة

هويتنا الإعالنية

خدمـة 
قوامي�س

ب����إط���الق خ��دم��ة اال�ستعالم  مت��ي��زت مي��ن م��وب���ي��ل 
ع���ن ن��ت���ئ��ج ال�����س��ه���دت��ن االأ���س������س��ي��ة وال���ع����م���ة من 
اأب���ن����ءن���� ال���ط���الب ل��ت�����س��ه��ي��ل طريقة  اأج�����ل خ���دم���ة 
ح�����س��ول��ه��م ع��ل��ى ن��ت���ئ��ج��ه��م ف���ور اإع��الن��ه��� م��ن قبل 
االأت��ي :- وزارة الرتبية والتعليم وذل��ك من خالل 
 ( االأ���س������س��ي��ة  ال�����س��ه���دة  نت�ئج  ع��ن  اال���س��ت��ع��الم   .1
 sms االإع�����دادي�����ة ( م���ن خ����الل اإر�����س�����ل ر����س����ل���ة
 )  161  ( ال����رق����م  اإىل  ال���ط����ل���ب  ج���ل���و����س  ب���رق���م 
االت�س�ل  اأو   ، ف������وراً  ب���ل��ن��ت��ي��ج��ة  ر����س����ل���ة  ل��ت�����س��ل��ه 
. ال�سوتية  التعليم�ت  واإت���ب����ع   )  161  ( ب���ل��رق��م 
الث�نوية  ال�������س���ه����دة  ن��ت���ئ��ج  ع���ن  اال����س���ت���ع���الم   .2
 sms ال�����ع������م�����ة م������ن خ�������الل اإر��������س��������ل ر������س������ل�����ة
 )160( ال����رق����م  اإىل  ال����ط�����ل����ب  ج���ل���و����س  ب����رق����م 
االت�س�ل  اأو   ، ف������وراً  ب���ل��ن��ت��ي��ج��ة  ر����س����ل���ة  ل��ت�����س��ل��ه 
. ال�سوتية  التعليم�ت  واإت���ب����ع   )  160  ( ب���ل��رق��م 

مـــــة  خــد

ال�ستعـــالم 

نتـــائج  عن 

ال�سهادتني 

�ســا�سية  الأ

لعــــامة  وا
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اإن النتائج املتميزة التي حققتها ال�ضركة يف العام 
2008م على جميع امل�ضتويات ال �ضيما النمو الكبري 
يف عدد امل�ضرتكني ومنو االإيرادات وبفارق كبري عن 
من  جلملة  متميز  ح�ضاد  ميثل  ال�ضابقة  االع���وام 
ال�ضيا�ضات واالأن�ضطة الت�ضويقية املتنوعة التي نفذت 

على مدار العام والتي كان من اأبرزها :-
• عرو�س تن�ضيط مبيعات :-

الذي   ) 500+500=�ضفر   ( �ضهيل  عر�س   •
حقق ن�ضبة مبيعات جتاوزت 200.000 م�ضرتك 

خالل فرتة وجيزة. 
• عر�س �ضهيل مع جهاز موتورال الذي مثل �ضيا�ضة 
اإىل  اخلدمة  و�ضول  اإىل  تهدف  متميزة  ت�ضويقية 
تكلفة من خالل دعم قيمة اجلهاز  باأقل  امل�ضرتك 

من قبل ال�ضركة. 
• عرو�س والء امل�ضرتكني :-

فيه م�ضرتكي  والذي ح�ضل  �ضهيل  • عر�س هدية 
فرتة  ط��وال  جمانية  مكاملات  على  امل�ضبق  ال��دف��ع 

العر�س .
• خدمات جديدة :- اإميانًا منا باأن ما يعزز من ثقة 
امل�ضرتكني ب�ضركتهم هو حر�ضنا الدائم على تلبية 
احتياجاتهم من خالل مواكبة اجلديد يف خدمات 
املوبايل والتي تقدم كثري من الفائدة واملتعة لذلك 
النوعية  اخلدمات  من  ع��دد  اإط��الق  على  حر�ضنا 
اإهداء  – خدمة  بي  ات�ضل  والتناف�ضية مثل خدمة 

ر�ضيد -  خدمة الربيد ال�ضوتي . 
باالإ�ضافة اإىل باقة متنوعة من اخلدمات امل�ضافة .

• حمالت اإعالنية متميزة :-
ال�ضركة  ر�ضالة  تو�ضيل  يف  اأي�ضًا  �ضاهم  م��ا   •
يج�ضد  وا�ضح  وب�ضكل  وجمهورها  م�ضرتكيها  اإىل 
يعزز  ال�ضوق وكذلك  املتميز يف  التناف�ضي  مركزها 
من  اإطالقه  مت  ما  باملجتمع  الوثيق  ارتباطها  من 
حملة اإعالنية متميزة كانت هي االأبرز واالأقوى يف 

ال�ضاحة االإعالنية للعام 2008 

مبا�ضر  ب�ضكل  خاطبت  التي   : �ضح  اح�ضبها  حملة 
خمتلف �ضرائح وفئات املجتمع اليمني ، وجت�ضد من 
مب�ضداقية  لل�ضركة  التناف�ضي  املركز  قوة  خاللها 
و�ضفافية كبرية مت قيا�ضها من خالل تقبل اجلميع 

للحملة ور�ضائلها االإعالنية املتعددة .
• حملة توزيع االأرباح للعام 2007م :-

والتي جت�ضد فيها حتقيق عن�ضر امل�ضداقية باأبهى 
�ضورة ، وهي احلملة التي اأثبتت مبا ال يدع جمااًل 
واأحالم  اآم��ال  حتقيق  على  ال�ضركة  بقدرة  لل�ضك 
وقدرات  اإمكانيات  يف  ثقتهم  من  وع��ززت  النا�س 
وخو�س  امل�ضوؤولية  حتمل  على  الوطنية  ال�ضركات 
غمار املناف�ضة وك�ضب ثقة النا�س التي اأثمرت جناحًا 

واأرباحًا تغنى بها اجلميع .
وما اأكد روؤيتنا والتزامنا جتاه املجتمع �ضعار احلملة 
مع  �ضراكتها  يف  �ضواًء  ال�ضركة  جناح  ج�ضد  ال��ذي 

املجتمع اأو يف اأدائها املتميز واأرباحها الكبرية
) �ضركاء يف النجاح.. �ضركاء يف االرباح (.

• الن�ضاط االإعالين :-
تو�ضيل  يف  ال��ه��ادف  االإع���الن  باأهمية  اإدراك��ن��ا  اإن 
ر�ضالة ال�ضركة اإىل م�ضرتكيها حر�ضت ال�ضركة على 
التواجد يف جميع و�ضائل االإعالنات املتاحة واملتميزة 
على  اإيجابًا  انعك�ضت  مدرو�ضة  ت�ضويقية  روؤي��ة  وفق 
اأو  الو�ضيلة  نوع  م�ضتوى  على  �ضواًء  ال�ضركة  ظهور 

اأ�ضلوب تو�ضيل الر�ضالة االإعالنية .
•  الدعم املجتمعي :-

اأن�ضطتنا يف العام 2008 التوجه ب�ضكل  اأبرز  من 
خالل  من  املجتمع  خدمة  نحو  م�ضبوق  وغري  كبري 
من  كبرية  ل�ضريحة  واملعنوي  امل��ادي  الدعم  تقدمي 
خالل  من  مبا�ضر  وب�ضكل  املجتمع  فئات  خمتلف 
الدعم يف خمتلف املجاالت واالأن�ضطة املتميزة حيث 
بلغت الفعاليات عدد ) 200 ( فعالية موزعة بني 
خمتلف االأن�ضطة ) ريا�ضية – اجتماعية – دينية 

. ) ... – موؤمترات  – مهرجانات 

باقة متكاملة من اخلدمات التي ت�ضتوعب كافة املنا�ضبات اخلا�ضة 
اأو اخلدمات   sms الن�ضية  الر�ضائل  تقدم عن طريق   .. والعامة 

. IVR ال�ضوتية
ومن �ضمن هذه الباقات ما تخت�س باالإهداءات باملنا�ضبات الوطنية 
مثل  واالأ�ضرية  ال�ضخ�ضية  باملنا�ضبات  يخت�س  ما  ومنها  والدينية 

الزواج والنجاح واخلطوبة وغريها .. ومن تلك اخلدمات :
-  تهاين اجلمعة .
-  تهاين االأعياد .

- تهاين املنا�ضبات الوطنية .
 

ح�سادنا الت�سويقي للعام 2008م :-

خدمـة 
اإهداءات
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ملتزمون 
نحو جمتمعنا 

نحن يف �ضركة مين موبايل ندرك اأن الهدف االأ�ضمى ل�ضركتنا هو خدمة املواطن واملجتمع 
والأننا نعرف اأن اأي �ضركة تعمل يف جمتمع ما ...هي �ضخ�ضية اعتبارية واأحد اأفراده 
لذلك كانت لنا روؤيتنا التالية ) ملتزمون نحو جمتمعنا ( من خالل هذه الروؤية جن�ضد 
االلتزام الديني واالجتماعي واالإن�ضاين والعلمي والريا�ضي والثقايف اأمام املجتمع من  

خالل رعاية برامج وفعاليات واأحداث جمتمعية .

6

لـ ) طالب اجلامعات واملعاهد واملدار�س (
ب�ضريحة  االه��ت��م��ام  ج��ل  م��وب��اي��ل  ���ض��رك��ة مي��ن  ت��ويل 
امل�����ض��ارك��ة يف دعم  ال��ط��الب وامل��ع��ل��م��ني م��ن خ���الل 
التخرج  حفالت  ورعاية  االأكادميية  العلمية  امل�ضاريع 

التجهيزات  وت��ق��دمي  املعلمني  تكرمي  يف  وامل�ضاركة 
احتفاالت  م��ن  الكثري  رع��اي��ة  مت��ت  حيث  التعليمية 
اجلامعات  ل��ط��الب  ال��ع��ل��م��ي��ة  وامل�����ض��اري��ع  ال��ت��خ��رج 

يف  باملدار�س  اخلا�ضة  الفعاليات  وع�ضرات  واملعاهد 
اأوائل  تكرمي  اإىل  اإ�ضافة  املحافظات  وبقية  االأمانة 
�ضنوي  كتقليد  م�ضتواها  يف  وم��ا  ال��ع��ام��ة  ال��ث��ان��وي��ة 

. ال�ضركة  تنتهجه 

اخلريية واملوؤ�ض�ضات  اجلمعيات 
ودعم  ورعاية  تبني  يف  ب�ضخاء  موبايل  مين  ت�ضارك 
االإن�ضانية وتبني  واأعمال االإغاثة  االأن�ضطة والفعاليات 

االأيتام  مثل  املجتمع  �ضرائح  م��ن  ع��دد  احتياجات 

وذوي االح��ت��ي��اج��ات اخل��ا���ض��ة وامل��ر���ض��ى وغ��ريه��م ، 
بعيدًا عن اأي هدف ت�ضويقي اأو اإعالين ، واإمنا اإميانًا 
وامل�ضاهمة  همومهم  النا�س  م�ضاركة  ب�ضرورة  منها 

لهم  امل�ضاعدة  تقدمي  االإمكان يف  قدر 

  الأعرا�س اجلماعية
حتر�س مين موبايل على اال�ضهام وامل�ضاركة يف رعاية 

املحافظات  خمتلف  يف  اجلماعية  االأع��را���س  ودع��م 
العر�س  رعاية  يف  امل�ضاركة  اأب��رزه��ا  من  ك��ان  والتي 
مبديرية  وع��رو���س  ع��ري�����س   250 ل��ع��دد  اجل��م��اع��ي 
االأول  اجلماعي  العر�س  رعاية  يف  وامل�ضاركة  مناخة 
رميه  حم��اف��ظ��ة  يف  وع���رو����س  ع��ري�����س   300 ل��ع��دد 
 1200 لعدد  اجلماعي  العر�س  دعم  يف  واالإ�ضهام 

. باحلديدة  الزهراء  موؤ�ض�ضة  اأقامته  الذي  عري�س 

   املهرجانات
الهدف  حيث  من  اإجتماعية  خ�ضو�ضية  للمهرجانات 
الدينية   املنا�ضبات  مع  ال�ضنوي  وتزامنها  اإقامتها  من 
ت�ضتهدف  املهرجانات  والإن  واالإن�ضانية  والثقافية 
مبا�ضرة  وب�����ض��ورة  املجتمع  م��ن  عري�ضة  ج��م��اه��ري 
ورعاية  تلبية  على  موبايل  مين  �ضركة  حتر�س  لذلك 

اأبرزها  ومن  اجلماهريية  الفعاليات  هذه  مثل  ودعم 
– حديقة ال�ضبعني ،   3 رعاية ) مهرجان عيدنا غري 
ال�ضياحي  اإب  ومهرجان   ، – بتعز  احلاملة  ومهرجان 
مر�ضى  ل�ضالح  اخلريي  اأ�ضالة  الفنانة  ومهرجان   ،
ال�ضرطان وتاأتي تلك الرعايات بهدف حتقيق الفائدة 

للمجتمع  والرتفيه 
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دينية فعاليات 
عدد  برعاية  املا�ضي  العام  خالل  ال�ضركة  تكفلت 
منها  وال��ت��ي  والثقافية  الدينية  الفعاليات  م��ن 
– منتدى  االأول  ال�ضبابي  للملتقى  رعاية ح�ضرية 
ورعاية   ، �ضيئون  امل�ضطفى  – دار  قلوبنا  يف  حي 
للكتاب  وح��اف��ظ��ة  ح��اف��ظ   100 ت��ك��رمي  ح��ف��ل 
حافظ   75 وعدد   ، الوحيني  موؤ�ض�ضة   – وال�ضنة 

اخلريية  اجلمعية   – ال��ك��رمي  ل��ل��ق��راآن  وح��اف��ظ��ة 
 40.000 ، وطباعة عدد  الكرمي  القراآن  لتعليم 

. )�س(  الكرمي  الر�ضول  لن�ضرة  مل�ضق 

الريا�ضة
بقطاع  كبريًا  اإهتمامًا  موبايل  مين  �ضركة  تويل 
االأندية  وت�ضجيع  الريا�ضة من خالل رعاية ودعم 
 22 ل��ن��ادي  ح�ضرية  رع��اي��ة  ومنها  الريا�ضية 

 ، 2009/2008م  الريا�ضي  للمو�ضم  م��اي��و 
 ، باأبني  الريا�ضي  ح�ضان  لنادي  ح�ضرية  ورعاية 
 ،  ) ال�ضلة  كرة   ( االأهلي  لنادي  ح�ضرية  ورعاية 
الريا�ضية  االأن�ضطة  رعاية  يف  الفاعلة  وامل�ضاركة 

امل�ضاركة  اأبرزها  ومن  والدولية  املحلية  االأخ��رى 
لل�ضطرجن  اجلمهورية  رئي�س  بطولة  رع��اي��ة  يف 
للبولينج  االأوىل  اجل��م��ه��وري��ة  رئ��ي�����س  وب��ط��ول��ة   ،
 ، الريا�ضية  ال�ضركات  بطولة  ودعم   ، وال�ضنوكر 

من  وغريها   ، للريا�ضة  العربي  االحت��اد  وبطولة 
متنوعة.  ريا�ضية  الألعاب  والفعاليات  االأن�ضطة 

املوؤمترات 
 2008 ل��ع��ام  ا خ��الل  ي��ل  م��وب��ا ���ض��ارك��ت مي��ن 
املوؤمترات  كرب  واأ هم  الأ فاعل  �ضهام  واإ برعاية 
م�ضتقبل  ل�����ض��ن��اع��ة  ا مت��ر  )م��وؤ وه��ي  ل��وط��ن��ي��ة  ا
2008م  /12 /23 -22 ب��ت��اري��خ  ل��ي��م��ن(  ا
ولية  امل�ضوؤ مت��ر)  مل��وؤ برعاية  ي�����ض��ًا  اأ و���ض��ارك��ت 

.  ) لل�ضركات  االجتماعية 
ل���ي���ات  ل���ف���ع���ا ا ه������ذه  م���ث���ل  ي����ة  ت�����ي رع����ا وت�����اأ

الفاعل  �ضهام  االإ ولويات  اأ يف  �ضرتاتيجية  االإ
. التنمية  خدمة  يف  لل�ضركة 

الب�ضرية التنمية 
تنمية  يف  مل�������ض���ارك���ة  ا م���ب���داأ  م���ن  ن���ط���الق���ًا  ا
هيل  لتاأ وا ل��ت��دري��ب  ا ل��ي��ات  ل��ف��ع��ا ومل��ا  امل��ج��ت��م��ع 
املجتمع  خدمة  يف  وب�ضرية  دارية  اإ همية  اأ من 
تبنت   – اليمن  يف  دارة  االإ بقطاع  والنهو�س 
ح�ضري  ودع���م  ي��ة  رع��ا ي��ل  م��وب��ا مي��ن  ���ض��رك��ة 
داري��ة  االإ ل��ل��ق��ي��ادات  ول  االأ داري  االإ للملتقى 
حتت   – واخل���ا����س  احل���ك���وم���ي  ل���ق���ط���اع  ا يف 

�ض�ضات  موؤ ت��ب��ن��ي   .. ئ��دة  ق��ا ع��ق��ول   ( ���ض��ع��ار 
من  ل��ع��دي��د  ا ودع��م  ي��ة  رع��ا وك��ذل��ك   ) ئ���دة  را

وفن  الب�ضرية  التنمية  جم��ال  يف  الفعاليات 
املحا�ضرين  من  كبري  لعدد  داري  االإ التعامل 
اخلربة  ذوي  وامل��ح��ل��ي��ني  ل��دول��ي��ني  ا وامل��درب��ني 

. دارة  االإ جمال  يف 
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• الطرق اخلا�سة بنقل امللكية :
 يتم نقل ملكية االأ�ضهم بت�ضجيلها يف �ضجل امل�ضاهمني وتدوين بياناتها 
يف �ضجل نقل امللكية لدى ال�ضركة وفقًا للمادة )101( من قانون 

ال�ضركات واملادة )11( من النظام اأال�ضا�ضي لل�ضركة .
   ويجري انتقالها بطريق )البيع –التنازل –االإرث – الو�ضية ( اأو 
مبقت�ضى حكم نهائي وبات ويجري القيد يف ال�ضجل وفقًا لهذا احلكم 

ونورد ذلك على النحو االأتي :-
املتعاقدين  بني  العقد  جمل�س  يف  االأ�ضهم  بيع  يجرى  البيع:  اأوًل 
ومعتمد  خمت�س  �ضفة  ذي  اأم��ام  وكيليهما  اأو   ) وامل�ضرتي  )البائع 
من املحكمة املخت�ضة ، والبد من توافر �ضروط قبول طلب الت�ضجيل 

والوثائق املطلوبة لذلك على النحو التايل :-
اأ - �ضروط قبول طلب الت�ضجيل : يجب على طالب الت�ضجيل لقبول طلبه 

التقيد وااللتزام باالأتي :-
1 - اأال يكون املبيع خمالفًا للنظام االأ�ضا�ضي لل�ضركة .

املحكمة  من  ومعمد  �ضفة  ذي  من  حم��رر  العقد  يكون  اأن   -  2
كافة  ومت�ضمنا  والقانونية  ال�ضرعية  للجوانب  وم�ضتوفيا  املخت�ضة 

البيانات الالزمة  . 
3 - اأال تكون �ضهادة ملكية االأ�ضهم مرهونة اأو حمجوزة اأو مفقودة 

بيانات  بتعبئة  �ضرعية  بوكالة  وكيله  اأو  ال�ضاأن  ذو  يقوم  اأن   -  4
ا�ضتمارة طلب الت�ضجيل 

5 - دفع الر�ضوم املقررة لذلك .
الوثائق  يوفر  ان  الت�ضجيل  : يجب على طالب  املطلوبة  الوثائق  ب - 

التالية :-
1 - اأ�ضل �ضهادة ملكية االأ�ضهم .

2 - اأ�ضل وثيقة عقد البيع .
–عائلية  )�ضخ�ضية  ال�����ض��اأن  ل���ذوي  الهوية  اإث��ب��ات  وثيقة   -  3

–ع�ضكرية-جواز �ضفر ( بحيث تكون �ضارية املفعول .
4 - وكالة ر�ضمية يف حالة االإنابة اأو االإذن من القا�ضي اأو املن�ضوب 

يف احلاالت التي يتطلبها ذلك. 
– جواز  – ع�ضكرية  – عائلية  الهوية )�ضخ�ضية  اإثبات  5 -وثيقة 

�ضفر (للوكيل بحيث تكون �ضارية املفعول .
ثانيًا التنازل  : يجري التنازل اأمام ذي �ضفة خمت�س ومعمد من 
املحكمة املخت�ضة والبد من توفر �ضروط قبول طلب الت�ضجيل والوثائق 
املطلوبة لذلك ، وعلى النحو التايل اأ - �ضروط قبول طلب الت�ضجيل : 

يجب على طالب الت�ضجيل لقبول طلبه التقيد وااللتزام باالأتي :-
1 - اأال يكون التنازل خمالف للنظام االأ�ضا�ضي لل�ضركة 

املحكمة  من  ومعمد  �ضفة  ذي  من  حمرر  التنازل  يكون  اأن   -  2
كافة  ومت�ضمنا  والقانونية   ال�ضرعية  للجوانب  وم�ضتوفيًا  املخت�ضة 

البيانات الالزمة  .
3 - اأال تكون �ضهادة ملكية االأ�ضهم مرهونة اأو حمجوزة اأو مفقودة 

بيانات  بتعبئة  �ضرعية  بوكالة  وكيله  اأو  ال�ضاأن  ذو  يقوم  اأن   -  4
ا�ضتمارة طلب الت�ضجيل 

5 -  دفع الر�ضوم املقررة لذلك .
الوثائق  يوفر  اأن  الت�ضجيل  : يجب على طالب  املطلوبة  الوثائق  ب - 

التالية :-
1 -  اأ�ضل وثيقة التنازل.

2 - اأ�ضل �ضهادة ملكية االأ�ضهم.
  – عائلية   – �ضخ�ضية   ( ال�ضاأن  لذوي  الهوية  اإثبات  وثيقة   -  3

ع�ضكرية  -جواز �ضفر ( بحيث تكون  �ضارية املفعول .

4 -وكالة ر�ضمية يف حالة االإنابة.
5 -وثيقة اإثبات الهوية ) �ضخ�ضية –  عائلية –  ع�ضكرية –  جواز 

�ضفر ( للوكيل بحيث تكون �ضارية املفعول .
با�ضم  االأ�ضهم  اإذا كانت �ضهادة ملكية  ثالثًا الوفاة )الإرث ( : 
�ضخ�س متوفى وانتقلت ملكيتها للورثة فيجب اأن تتوفر �ضروط قبول 

طلب الت�ضجيل والوثائق املطلوبة لذلك على النحو التايل :-
اأ - �ضروط قبول طلب الت�ضجيل : يجب على طالب الت�ضجيل لقبول طلبه 

التقيد وااللتزام باالأتي :-
من  �ضادرة  الورثة  على  االأ�ضهم  توزيع  بيان  وثيقة  تكون  اأن   -  1

املحكمة ال�ضرعية .
وم�ضاوية  مطابقة  الورثة  على  املوزعة  االأ�ضهم  عدد  تكون  اأن   -  2

لالأ�ضهم امل�ضجلة يف �ضهادة ملكية املتوفى .
اأو  حمجوزة  اأو  مرهونة  االأ�ضهم  ملكية  �ضهادة  تكون  اإال   -  3

مفقودة  
وكان  متوفى  �ضخ�س  با�ضم  االأ�ضهم  ملكية  �ضهادة  كانت  اإذا   -  4

البائع احد الورثة فاإنه يلزم موافقة جميع الورثة.
بيانات  بتعبئة  �ضرعًا  عنه  ينوب  من  اأو  ال�ضاأن  ذو  يقوم  اأن   -  5

ا�ضتمارة طلب الت�ضجيل 
6 - دفع الر�ضوم املقررة لذلك .

الوثائق  يوفر  اأن  الت�ضجيل  طالب  على  يجب   : املطلوبة  الوثائق   
التالية :-

1 - اأ�ضل �ضهادة ملكية االأ�ضهم املطلوب توزيعها على الورثة  .
املحكمة  من  ال�ضادرة  الورثة  على  االأ�ضهم  توزيع  وثيقة  اأ�ضل   -  2

ال�ضرعية .
من  معمده  الورثة  انح�ضار  حكم  من  االأ�ضل  طبق  �ضوره   -  3

املحكمة ال�ضرعية التى ا�ضدر منها احلكم 
4 - وكالة ر�ضمية يف حالة االإنابة معمدة من املحكمة املخت�ضة  .

عائلية   – )�ضخ�ضية  ال�����ض��اأن  ل���ذوي  الهوية  اإث��ب��ات  -وثيقة   5
–ع�ضكرية-جواز �ضفر( بحيث تكون �ضارية املفعول  .

6 -وثيقة اإثبات الهوية ) �ضخ�ضية –  عائلية –  ع�ضكرية – جواز 
�ضفر ( للوكيل بحيث تكون �ضارية املفعول . 

رابعًا الو�ضية  : يجري انتقال ملكية االأ�ضهم بالو�ضية والبد من 
وعلى  لذلك  املطلوبة  والوثائق  الت�ضجيل  طلب  قبول  توفر �ضروط 

النحو التايل :-
اأ - �ضروط قبول طلب الت�ضجيل : يجب على طالب الت�ضجيل لقبول طلبه 

التقيد وااللتزام باالأتي :-
وم�ضتوفية  �ضفه   ذوي  من  حمرره  الو�ضية  وثيقة  تكون  اأن   -  1

للجوانب ال�ضرعية والقانونية ومعمده من املحكمة ال�ضرعية .
بيانات  بتعبئة  �ضرعًا  عنه  ينوب  من  اأو  ال�ضاأن  ذو  يقوم  اأن   -  2

ا�ضتمارة طلب الت�ضجيل 
3 - دفع الر�ضوم املقرر لذلك .

الوثائق  يوفر  ان  الت�ضجيل  : يجب على طالب  املطلوبة  الوثائق  ب - 
التالية :-

1 -  اأ�ضل �ضهادة ملكية االأ�ضهم للمو�ضي .
 – عائلية   – )�ضخ�ضية  ال�ضاأن  ل��ذوي  الهوية  اإثبات  وثيقة   -  2

ع�ضكرية-جواز �ضفر ( بحيث تكون �ضارية املفعول .
3 - اأ�ضل وثيقة الو�ضية  .

4 -وكالة ر�ضمية يف حالة االإنابة.
  – –  ع�ضكرية   –   عائلية   الهوية ) �ضخ�ضية  اإثبات  5 -وثيقة 

جواز �ضفر ( للوكيل بحيث تكون �ضارية املفعول .   
خام�ضًا مبقت�ضى حكم نهائي وبات  : كما يجري القيد يف ال�ضجل 

وانتقال ملكية االأ�ضهم مبقت�ضى حكم نهائي وبات .

 الـرهــن  والـحجــز
ام��ام ذو �ضفة  االأ�ضهم  ملكية  �ضهادة  يجري رهن   : الرهن   اأول 
خمت�س ومعتمد من املحكمة املخت�ضة وميكن للجهات االعتبارية ان 
يتم امام م�ضئول ال�ضئون القانونية لدى اجلهتني الراهنة وامل�ضرتهنة 
وتقيد لدى ال�ضركة ويف كل االحوال البد ان تتوفر �ضروط قبول طلب 

الت�ضجيل والوثائق املطلوبة لذلك وعلى النحو التايل :-
اأ - �ضروط قبول طلب الت�ضجيل : يجب على طالب الت�ضجيل لقبول 

طلبه التقيد وااللتزام باالأتي :
ال�ضهادة املطلوب  امل�ضجلة يف  اأن يكون الرهن جلميع اال�ضهم   - 1

رهنها. 
بالن�ضبة  ال�ضرعية  الرهن �ضادرة من املحكمة  اأن تكون وثيقة   - 2
لالأفراد اأما بالن�ضبة للجهات االعتبارية فيجب اأن توقع من امل�ضئول 
الر�ضمي  باخلتم  وختمها  هنة  وامل�ضرت  الراهنة  اجلهتني  يف  االأول 
للجهتني  وت�ضدق من الغرفة التجارية وتعمد من املحكمة التجارية  
ويجب اأن تن�س وثيقة الرهن  على مدة الرهن وعلى �ضائر ال�ضروط 

املتعلقة بهذا الرهن .
بيانات  بتعبئة  �ضرعًا  عنه  ينوب  من  اأو  ال�ضاأن  ذو  يقوم  اأن   -  3

ا�ضتمارة طلب  ت�ضجيل.
4 -  دفع الر�ضوم املقررة لذلك .

الوثائق  يوفر  اأن  الت�ضجيل  : يجب على طالب  املطلوبة  الوثائق  ب - 
التالية :-

1 -  ن�ضخة ا�ضلية من وثيقة الرهن  .
2 -�ضورة  �ضهادة ملكية االأ�ضهم املرهونة مكتوبا عليها �ضورة طبق 
اال�ضل وموقعة وخمتومة بختم اجلهة امل�ضرتهنة وبالن�ضبة لالفراد 

ا�ضل �ضهادة ملكية اال�ضهم املرهونة  . 
عائلية   – )�ضخ�ضية  ال�ضاأن  ل��ذوي  الهوية  اإث��ب��ات  وثيقة   -  3
بالن�ضبة  املفعول  �ضارية  تكون  بحيث   ) �ضفر  –ع�ضكرية-جواز 
الن�ضاط  مزاولة  اثبات  فوثيقة  االعتبارية  اجلهات  اما  لالفراد 

�ضارية املفعول . 
اإثبات الهوية ) �ضخ�ضية  4 -وكالة ر�ضمية يف حالة االإنابة ووثيقة 
– جواز �ضفر ( للوكيل بحيث تكون �ضارية  –ع�ضكرية  –  عائلية 

املفعول.
اإ�ضارة الرهن عن �ضهادة ملكية  ال يجوز رفع  ثانيًا فك الرهن : 
او  ال�ضركة  اإق��رار بذلك يف �ضجل  ت�ضجيل  بعد  اإال  املرهونة  االأ�ضهم 

مبوجب حكم  ر�ضمي ويجب توافر االأتي :-
الرهن عن  املرتهنة يفيد فيه بفك  1 - خطاب ر�ضمي من اجلهة 
اال�ضهم املرهونة وبالن�ضبة لالفراد يجب عليه اح�ضار اقرار خطي 

من املرتهن معمد من املحكمة ال�ضرعية .  
2 - اأ�ضل الوثيقة ال�ضادرة من ال�ضركة بقيد الرهن لديها .

3 - اأ�ضل �ضهادة ملكية اال�ضهم املرهونه .
4 - وثيقة اإثبات الهوية لذوي ال�ضاأن اأو من ينوب عنهم )�ضخ�ضية 

– جواز �ضفر ( . –  ع�ضكرية  –  عائلية 
ثالثًا احلجز ورفع احلجز: يجري حجز �ضهادة ملكية اال�ضهم 
ورفع احلجز عنها مبوجب حكم ق�ضائي نهائي وبات والبد اأن تتوفر 

�ضروط قبول الطلب والوثائق املطلوبة لذلك وعلى النحو التايل :-
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اأ-احلجز :  لقبول ت�ضجيل طلب احلجز يجب على طالب الت�ضجيل 
التقيد وااللتزام باالتي :- 

لعمل  املخت�ضة  ال�ضرعية  املحكمة  من  ر�ضمي  خطاب  تقدمي   -  1
اإيقاف التداول االأ�ضهم  احلجز اإىل �ضركة مين موبايل تطلب منها 

امل�ضجلة  يف ال�ضهادة املطلوب حجزها.  
2 - تعبئة بيانات ا�ضتمارة طلب الت�ضجيل 

3 -دفع الر�ضوم املقررة لذلك . 
ب- رفع احلجز : لقبول ت�ضجيل رفع احلجز يجب على طالب الت�ضجيل 

التقيد وااللتزام باالتي :-
1 – تقدمي خطاب ر�ضمي من نف�س املحكمة التي اأ�ضدرت خطاب 
احلجز تطلب فيه من �ضركة  مين موبايل رفع احلجز عن االأ�ضهم 

امل�ضجلة يف نف�س ال�ضهادة املحجوزة.
2 - وثيقة اإثبات هوية ذو ال�ضاأن ) �ضخ�ضية –  عائلية –  ع�ضكرية 

– جواز �ضفر ( اأو من ينوب عنه تكون �ضارية املفعول. 
3 - ا�ضل الوثيقة ال�ضادره من ال�ضركة بقيد احلجز لديها . 

طلب  عند  دفعها  عدم  حالة  يف  لذلك  املقرره  الر�ضوم  دفع   -  4
احلجز .  

التجزئة والدمج والفقـدان والتلف و الت�سحيح
اأ�ضهم واحدة اإىل عدة  اأول : طلب جتزئة �ضهادة ملكية 
�ضهادات  :  يحق لكل م�ضاهم جتزءة �ضهادة ملكية ا�ضهمه اىل عدة 
ال�ضهادة  �ضهما يف  اال�ضهم عن )20(  اليقل عدد  بحيث  �ضهادات 
الواحدة �ضروط قبول الطلب : يتم قبول الطلب يف حالة التزام مقدم 

الطلب باالتي :-
1 - اأال  تكون �ضهادة ملكية اال�ضهم مرهونة اأو حمجوزة اأو مفقودة. 

 )  40( عدد  فيها  م�ضجل  اال�ضهم  ملكية  �ضهادة  تكون  ان   -  2
�ضهما فما فوق . 

والبيانات  اال�ضم  بنف�س  ال�ضهادات اجلديدة  ت�ضدر جميع  ان   -  3
ال�ضخ�ضية امل�ضجلة يف ال�ضهادةالتى مت جتزءتها .   

4 - تعبئة بيانات ا�ضتمارة طلب جتزئة ال�ضهادات 
5 - دفع الر�ضوم املقررة لذلك .

الوثائق  يوفر  اأن  الطلب  : يجب على مقدم  املطلوبة  الوثائق   - ت  
التالية :-

عدة  اإىل  جتزئتها  املطلوب  اال�ضهم  ملكية  �ضهادة  اأ�ضل   -  1
�ضهادات .

2 - وثيقة اإثبات الهوية لذوي ال�ضاأن ) �ضخ�ضية ، عائلية ، ع�ضكرية 
، جواز �ضفر (�ضارية املفعول.  

اإثبات الهوية ) �ضخ�ضية  3 -وكالة ر�ضمية يف حالة االإنابة ووثيقة 
–عائلية –ع�ضكرية –جواز �ضفر ( للوكيل �ضارية املفعول .

   ثانيًا : طلب دمج �ضهادات ملكية اأ�ضهم يف �ضهادة واحدة: 
يف حالة ما اإذا كان امل�ضاهم لديه عدة �ضهادات )ملكية اأ�ضهم( ويرغب 
طلب  قبول  �ضروط  تتوفر  اأن  فالبد  واح��دة  �ضهادة  يف  بدجمها 

الت�ضجيل والوثائق املطلوبة وعلى النحو التايل :-
التزام مقدم  الطلب يف حالة  يتم قبول   : الطلب  اأ - �ضروط قبول 

الطلب باالتي :-
1 - اأن تكون �ضهادات ملكية االأ�ضهم املراد دجمها يف �ضهادة واحدة 

م�ضجله با�ضم امل�ضاهم .
يف  اأ�ضهم  ملكية  �ضهادات  دمج  طلب  ا�ضتمارة  بيانات  تعبئة   -  2

�ضهادة واحدة.

3 - دفع الر�ضوم املقررة لذلك .
الوثائق  يوفر  اأن  الطلب  مقدم  على  يجب   : املطلوبة  الوثائق  ب - 

التالية :-
1 - اأ�ضل �ضهادات ملكية اال�ضهم املطلوب دجمها .

2 - وثيقة اإثبات الهوية لذوي ال�ضاأن )�ضخ�ضية ،عائلية ، ع�ضكرية 
، جواز �ضفر( �ضارية املفعول . 

اإثبات الهوية )�ضخ�ضية  3 - وكالة ر�ضمية يف حالة االإنابة ووثيقة 
،عائلية ، ع�ضكرية ، جواز �ضفر ( للوكيل �ضارية املفعول . 

ثالثًا : الفقـدان  : اإذا فقدت  �ضهادة ملكية اال�ضهم فلمالكها امل�ضجل 
ا�ضمه يف �ضجل امل�ضاهمني بال�ضركة اأو من ينوب عنه �ضرعًا التقدم اإىل 
اإدارة �ضئون امل�ضاهمني بال�ضركة بطلب ا�ضتخراج �ضهادة جديدة بدال 
عن ال�ضهادة املفقودة فالبد اأن تتوفر �ضروط قبول الت�ضجيل والوثائق 

املطلوبة على النحو التايل  :-
اأ - �ضروط قبول الطلب : يتم قبول الطلب يف حالة التزام مقدم الطلب  

باالأتي :-
1 - االإبالغ لدى اجلهات االأمنية املخت�ضة ) ق�ضم ال�ضرطة (وادارة 
�ضئون امل�ضاهمني لدى ال�ضركة خالل فرتة التزيد عن )10( ايام 

من تاريخ الفقدان .
الثورة   ( ر�ضمية  �ضحيفة  يف  ال�ضهادة  فقدان  عن  االإع��الن   -  2
14- اأكتوبر – اجلمهورية ( وذلك يف ال�ضفحة اخلا�ضة باإعالنات 
االأموال وملدة اأ�ضبوع على االأقل بالن�ضبة لل�ضهادات امل�ضجل فيها عدد 
)500( �ضهما فما فوق ومادون ذلك يتم االإعالن لنف�س الفرتة يف 

�ضفحة املفقودات .
3 - اأن تكون ال�ضهادة م�ضجلة يف �ضجل امل�ضاهمني لدى ال�ضركة.

4 - اأال يكون مرتتب على �ضهادة ملكية االأ�ضهم اأي اثر قانوين من 
بيع اأو رهن اأو حجز وغري ذلك. 

اإدارة  اإىل  5 - ان يكون قد م�ضى �ضهرين من تاريخ تقدمي البالغ 
�ضئون امل�ضاهمني بالفقدان. 

6 - تعبئة بيانات التعهد اخلا�س ب�ضحة البيانات اخلا�ضة بفقدان 
ال�ضهادة ومعمد من املحكمة املخت�ضة

7 -  تعبئة بيانات ا�ضتمارة طلب اإ�ضدار �ضهادة ملكية اأ�ضهم )بدل 
فاقد (.

8 - دفع الر�ضوم املقررة لذلك
ب  - الوثائق املطلوبة الإ�ضدار �ضهادة جديدة : يجب اأن تتوفر الوثائق 

التالية :-
1 -الوثيقة القانونية املوؤكدة لفقدان �ضهادة ملكية اال�ضهم �ضادره 

من اجلهة الر�ضمية املخت�ضة:-
- البالغ لدى ق�ضم ال�ضرطة .

- االإعالنات املن�ضورة يف ال�ضحيفة بفقدان ال�ضهادة  خالل الفرتة 
املحددة اأعاله  .

- وثيقة التعهد اخلا�ضة ب�ضحة بيانات  فقدان ال�ضهادة.
- اأ�ضل ا�ضتمارة التبليغ لدى ال�ضركة 

 – – عائلية  �ضخ�ضية   ( ال�ضاأن  لذوي  الهوية  اإثبات  وثيقة    -  2
ع�ضكرية – جواز �ضفر ( بحيث تكون �ضارية املفعول.

3 - وكالة ر�ضمية يف حالة االإنابة ووثيقة اإثبات الهوية ) �ضخ�ضية 
– عائلية – ع�ضكرية – جواز �ضفر( للوكيل �ضارية املفعول.

رابعًا : التلف  : اإذا تلفت �ضهادة ملكية اال�ضهم فلمالكها امل�ضجل 
ا�ضمه يف �ضجل امل�ضاهمني بال�ضركة او من ينوب عنه �ضرعًا التقدم 
اإىل اإدارة �ضئون امل�ضاهمني بال�ضركة بطلب ا�ضتخراج �ضهادة جديدة 

بدل تالف عن ال�ضهادة التالفة فالبد اأن تتوفر �ضروط قبول طلب 
الت�ضجيل والوثائق املطلوبة وعلى النحو التايل:-

التزام مقدم  الطلب يف حالة  يتم قبول   : الطلب  اأ - �ضروط قبول 
الطلب  باالأتي :-

منها  جزء  اأو  كاملة  ب�ضورة  التالفة  ال�ضهادة  اأ�ضل  تقدمي   -  1
بحيث يحتوى على بع�س معلوماتها ومبا يدلل على التلف .

لدى  امل�ضاهمني  �ضجل  يف  م�ضجلة  ال�ضهادة  ت��ك��ون  اأن   -  2
ال�ضركة 

اأال يكون مرتتب على �ضهادة ملكية االأ�ضهم اأي اثر قانوين من   -  3
بيع اأو رهن اأو حجز وغري ذلك

تالف  بدل  طلب  ا�ضتمارة  بيانات  تعبئة   -  4
. لذلك   املقررة  الر�ضوم  دفع   -  5

ب  -  الوثائق املطلوبة : يجب على مقدم الطلب اأن يوفر الوثائق 
التالية :-

يدلل  مبا  جزئيا  اأو  كليا  التالفة  اال�ضهم  ملكية  �ضهادة  اأ�ضل   -  1
على تلف ال�ضهادة .

 – – عائلية  �ضخ�ضية   ( ال�ضاأن  لذوي  الهوية  اإثبات  وثيقة    -  2
ع�ضكرية – جواز �ضفر ( بحيث تكون �ضارية املفعول .

 ( الهوية  اإث��ب��ات  ووثيقة  االإن��اب��ة  حالة  يف  ر�ضمية  وكالة   -  3
�ضارية  للوكيل   ) �ضفر  – ج��واز  – ع�ضكرية  – عائلية  �ضخ�ضية 

املفعول .
اكرث  امتالك  حالة  يف  له  اململوكة  ال�ضهادات  كافة  اح�ضار   -  4

من �ضهادة . 
طلب  حالة  يف    : البيانات  تعديل  اأو  ت�ضحيح  خام�ضًاظلب 
امل�ضاهم ت�ضحيح اأو تعديل بيانات يف �ضهادة ملكية اأ�ضهمه فال بد 
اأن تتوفر �ضروط قبول طلب الت�ضجيل والوثائق املطلوبة وعلى النحو 

التايل  
اأ -  �ضروط قبول الطلب : يتم قبول الطلب يف حالة التزام مقدم 

الطلب  باالأتي :-
لدى  امل�ضاهمني  �ضجل  يف  م�ضجلة  ال�ضهادة  ت��ك��ون  اأن   -  1

ال�ضركة 
اأال  يكون مرتتب على �ضهادة ملكية االأ�ضهم اأي اثر قانوين من   - 2

بيع اأو رهن اأو حجز وغري ذلك.
)اأنواع  يف  تتمثل  ت�ضحيحها  املطلوب  البيانات  تكون  اأن    -  3

وثائق اإثبات الهوية ( اأو )احد االأ�ضماء اأو اللقب( فقط . 
بيانات. تعديل  اأو  ت�ضحيح  طلب  ا�ضتمارة  بيانات  تعبئة   -  4

. لذلك   املقررة  الر�ضوم  دفع   -  5
ب - الوثائق املطلوبة لت�ضحيح اأو تعديل البيانات : يجب اأن تتوفر 

الوثائق التالية :-
تعديل  اأو  ت�ضحيح  املطلوب  االأ�ضهم  ملكية  �ضهادة  اأ�ضل   -  1

بع�س البيانات فيها .
امللكية  �ضهادة  يف  املدونة  ال�ضابقة  الهوية  اإثبات  وثيقة  اأ�ضل   -  2
اأو تعديل مبوجبها يف حالة  لالأ�ضهم  واجلديدة املطلوب ت�ضحيح 

الطلب يف بيانات وثيقة اإثبات الهوية . 
احد  يف  التعديل  اأو  الت�ضحيح  طلب  حالة  يف  �ضرعي  حكم   -  3

االأ�ضماء اأو اللقب .
الهوية اإثبات  ووثيقة  االإنابة  حالة  يف  ر�ضمية  وكالة   -  4

 ) �ضخ�ضية – عائلية – ع�ضكرية – جواز �ضفر ( للوكيل . 



Hasad 2008

يتمتع م�ضرتك مين موبايل بقائمة خيارات طويلة ت�ضع اأمامه عدد 
من االأدلة الهامة وال�ضرورية مثل :

. sms 3602 دليل الطريان والرحالت اجلوية -
. sms 2017 الدليل ال�ضياحي واملواقع االأثرية يف بالدنا -

. sms 2021 اأ�ضعار العمالت -
 sms 2008 الدليل التجاري -
. sms 2005 مفاتيح الدول -
باالإ�ضافة اإىل عدد من اخلدمات 

املرتبطة بهذا اجلانب والتي متثل 
اإ�ضافة نوعية لهذه االأدلة مثل 

خدمات البيع والتي من خاللها 
ميكن مل�ضرتك مين موبايل 

االإعالن عن عقار اأو كمبيوتر اأو 
�ضيارة للبيع وميكن اال�ضتعالم 

عن قائمة املعرو�ضات عن 
طريق اإر�ضال sms اإىل الرقم 

.  2033

اإعالمية مميزة مع عدد  تربط مين موبايل �ضراكة 
من اأف�ضل الوكاالت االإخبارية واملوؤ�ض�ضات االإعالمية 
واملوثوقية،  املو�ضوعية  ذات  ودول��ي��ًا  حمليًا  ال��رائ��دة 
من  بقائمة طويلة  موبايل  م�ضرتك مين  يتمتع  حيث 
على  االإط���الع  ميكنه  خاللها  م��ن  ال��ت��ي  اخل��ي��ارات 
للفئات  وفقًا  والدولية  والعربية  املحلية  االأح���داث 
 ، ال�ضيا�ضة  اأخبار  مثل   .. يف�ضلها  التي  االإخبارية 
االقت�ضاد ، الريا�ضة ، املنوعات .. ومن تلك الو�ضائل 

االإعالمية :
- وكالة االأنباء اليمنية �ضباأ .

- �ضبتمرب موبايل .
- قناة اجلزيرة .

. BBC -
- قناة العربية .

. CNN -
   وغريها من اخلدمات االخبارية مثل اأخبار اإحتاد 

كرة القدم يف بالدنا واأخبار mbc الريا�ضية... .

خدمـات 
اإخبارية 

اأطلقت مين موبايل الكثري من اخلدمات الدينية التي تهدف اإىل تو�ضيع 
دائرة احل�ضول على املعلومات الدينية لدى جميع م�ضرتكي مين موبايل 

باأ�ضرع وقت ممكن ويف اأي وقت وباأي�ضر ال�ضبل ومن تلك اخلدمات :
القراآن  يف  عنها  البحث  املراد  الكلمة  اأر�ضل   -: القراآين  الباحث   .1
وا�ضم  الكرمي  القراآن  تو�ضح عدد ذكرها يف  ر�ضالة  اإليك  الكرمي وت�ضل 
رقم   – بالتحديد  االآيات  واأرقام  فيها  ذكرت  التي  ال�ضور  اأو  ال�ضورة 

اخلدمة 3838 .
عن  اخلدمة  يف  ال�ضهري  ا�ضرتاكك  ت�ضجيل  عند   -: النزول  اأ�ضباب   .2
طريق اإر�ضال ر�ضالة اإىل الرقم 3702 ت�ضلك يوميًا عدد من الر�ضائل 

عن اأ�ضباب نزول اآيات من القراآن الكرمي 
3. خدمة االإعجاز القراآين : عند ت�ضجيل ا�ضرتاكك ال�ضهري يف اخلدمة 
عن  ر�ضالة  يوميًا  ت�ضلك   3900 الرقم  اإىل  ر�ضالة  اإر�ضال  طريق  عن 

اإعجاز قراآين الآية قراآنية وا�ضم ال�ضورة .
 sms ( هذا باالإ�ضافة اإىل عدد من اخلدمات الدينية مثل خدمة غفران
 )  sms 2024 + IVR 3378  ( الرم�ضانية  والواحة   )  3883
 sms  ( ال�ضحيحني  اأي حديث يف  والبحث يف كتب احلديث عن ن�س 
 ( احلكيم  والذكر   )  sms 2009  ( ال�ضالة  ومواقيت   )  2001

. وغريها   )  IVR 3373

خدمـات 
الأدلة 

خدمـات 
دينية 

مين موبايل .. هي الإجناز الأكرب للموؤ�ض�ضة العامة لالت�ضالت ال�ضلكية والال�ضلكية 
والنجاح الذي حتققه مين موبايل هو الو�ضام الذي تكلل به املوؤ�ض�ضة كل يوم.

و
الوطن  خدمة  يف  املرتكز  لل�ضركة  النبيل  للهدف  جت�ضيدًا 
واملواطن جاءت توجيهات القيادة ال�ضيا�ضية باأن حتول مين 
لال�ضتثمار حتى  ت�ضجيعًا  م�ضاهمة مينية  �ضركة  اإىل  موبايل 
تعم الفائدة جلميع املواطنني حيث اأعلنت مين موبايل فتح 
% من   45 وبن�ضبة  ال�ضركة  اأ�ضهم  العام يف  باب االكتتاب 
�ضهم   )  86.524.000  ( بلغت  التي  االأ�ضهم  اإجمايل 
�ضركة  ك��اأول  ريال   )  43.262.000.000  ( براأ�ضمال 
ات�ضاالت يف اليمن حتول اإىل �ضركة م�ضاهمة مينية ، حيث 
من  م�ضاهم   )  30.274  ( اإىل  امل�ضاهمني  ع��دد  و�ضل 
املواطنني وعدد ) 4.568 ( م�ضاهم من موظفي االت�ضاالت 
102 ( جهة اعتبارية ، واأ�ضبحت ال�ضراكة واقعًا  وعدد ) 
يلم�ضه اجلميع ولي�س جمرد عبارات لال�ضتهالك االإعالين .
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اإىل  اإدخال هذه اخلدمة  ال�ضباقة يف  موبايل هي  مين 
النوعية  االإ�ضافات  من  وهي  املحلية  االت�ضاالت  �ضوق 
وفقًا  بتقدميها  موبايل  مي��ن  ان��ف��ردت  التي  املتميزة 

الأحدث املوا�ضفات التقنية .
وتنفرد اخلدمة بامتالكها مكتبة كبرية من امل�ضنفات 
مثل  اأنواعها  ب�ضتى  واالأجنبية  والعربية  املحلية  الفنية 
 .. والفكاهية  والغنائية  وال�ضوتية  الدينية  امل�ضنفات 
اآخر االإ�ضدارات  ويتم حتديثها ب�ضكل متوا�ضل يواكب 

الفنية ويف كل املنا�ضبات 
عن  اخل��دم��ة  ه��ذه  م��ن  اال�ضتفادة  للم�ضرتك  وميكن 
التعليمات  واإتباع   9900 طريق االت�ضال على الرقم 

ال�ضوتية 

خدمـة
رنــــات 

د/ علي محمد مجور – رئيس الوزراء
�ضركة مين موبايل ج�ضدت التكامل احلقيقي الذي نن�ضده 

بني اجلهد الر�ضمي وجهود القطاع اخلا�س واجلهد 
املجتمعي ، ولعل التكامل هو الذي على اأ�ضا�ضه تبنى 

ال�ضروح االقت�ضادية ال�ضاخمة يف خمتلف املجاالت .

م/ كمال الجبري – وزير االتصاالت وتقنية المعلومات
جهود �ضركة مين موبايل وحر�ضها على التعامل بروؤية وا�ضحة وتوجه 

ا�ضرتاتيجي يتواكب مع التطورات والتغريات املت�ضارعة التي اأفرزت 
وقائع جديدة فر�ضت نف�ضها على �ضوق الهاتف النقال على امل�ضتوى 

التقني واخلدمي .

قالوا عن مين موبايل 
فر�ضت نف�ضها :رافد وطني :

كما تتفقون معي باأن الت�ضويق هو املراآة التي تعك�س �ضورة 
و�ضخ�ضية اأي �ضركة لدى م�ضرتكيها وحميطها االجتماعي 
والتناف�ضي لذلك حتر�س كل ال�ضركات على تنظيم حمالت 
لالنتباه  وملفت  وجديد  متميز  هو  ما  فيها  تقدم  اإعالنية 
وخمتلف عن االأخر بغر�س حتقيق االأهداف الت�ضويقية لتلك 
ال�ضركات والتي يف كثري من االأحيان – احلمالت االإعالنية 
تكون  اأو قد  للعيون  كونها زغلله  الأكرث من  ترتقي  - قد ال 
جمرد فقاعات �ضابون تنتهي وتتال�ضى مبجرد مالم�ضتها. 

عما  متاما  خمتلفة  ن�ضخة  نقدم  موبايل  مي��ن  يف  لكننا 
يقدمه االآخرون ،  وما حملتنا احلالية لتوزيع االرباح لعام 
 ... خرينا   ( �ض����������عار  حتت  اأطلقت  التي  2008م 

الأهلنا ( خري  ما يعمد متيزنا يف هذا املجال .
اأفراد املجتمع  اأرباح �ضنوية لقاعده عري�ضة من  اإن توزيع 
امل�ضاهمني يف ال�ضركة �ضواء كانوا اأفراد اأو �ضركات يرتجم 
التي  ال�ضركات  خانة   يف  ال�ضركة  وي�ضع  احلملة  ر�ضالة 

اأدركت معنى امل�ضئولية االجتماعية والوطنية . 
 ) خرينا ... الأهلنا ( �ضعار حملة يتكون من كلمتني فقط 
بكثري  وم�ضبع  والدالالت  العبارات  الكثري من  لكنه يختزل 
من املعاين والقيم ومكلل باأهداف كثرية اأكرب من ح�ضرها 
اللوحات  واإن���زال  احلملة  باإنتهاء  ينتهي  �ضعار  جم��رد  يف 

وانتهاء عر�س االإعالنات .
بل ن�ضعى من وراء اإطالق هذه احلملة ومب�ضداقية متناهية  
وملمو�ضه اىل تعزيز قناعات اجلميع بان �ضركة مين موبايل 
اخلري  وحتقيق  الوطن  اقت�ضاد  بناء  يف  اأ�ضا�ضي  �ضريك 

والنماء والرفاهية البناءه .

العمالء  خدمة  اإدارة  تعمل  لذا   ، لل�ضركة  الذهبية  البوابة  هي  العمالء  خدمة 
اأي�ضًا  االإدارة  وتعمل  للخدمة  االآيل  املجيب  واآليات  تقنية  تطوير  على  بال�ضركة 
ا�ضتيعاب  اج��ل  من  العمالء   خدمة  ملوظفي  امل�ضتمر  والتاأهيل  التدريب  على 
ا�ضتف�ضارات واأ�ضئلة و�ضكاوى العمالء وامل�ضرتكني والعمل على تو�ضيحها والرد 

عليها  بكفائة على مدار 24 �ضاعة .

خرينا لأهلنا ... 
�سورة

و

تعليق

فل�ضفة ت�ضويقية ناجحة

مين موبـــــايل 
امل�ضتقبــــــــــــل 
يف اأبهى �ضورة

خـــدمة

 العمـــالء



�ضركة جتارية  الأي  النجاح  اأهم عوامل  اإن من 
رئي�ضية  كجزئية  واملبيعات  الت�ضويق  وج��ود  هو 
واإ�ضرتاتيجية  التنظيمي  هيكلها  يف  ومفعلة 
وا�ضحة يف روؤيتها امل�ضتقبلية واقتناع را�ضخ لدى 
جميع  لدى  مكت�ضبة  وثقافة  االإداري���ة  قياداتها 

عاتقها  على  تاأخذ  التي  ال�ضركات  تلك  يف  خ�ضو�ضًا   ، ومنت�ضبيها  موظفيها 
. النا�س  حياة  يف  االأ�ضا�ضية  باالحتياجات  مبا�ضرة  �ضلة  لها  خدمات  تقدمي 
و�ضحيح اأن النظرة كانت يف البداية اأن �ضركتنا مين موبايل انبثقت من بيئة حكومية 
مكبلة بكثري من القيود واالإج��راءات والروتني االإداري وكوادر ال متلك اخلربة 
الكافية التي متكنها من جماراة �ضوق تناف�ضية �ضر�ضة ال ي�ضمد فيها اإال الكبار .
احتماالت  على  املناف�ضة  ال�ضركات  راأ�ضهم  وعلى  الكثريين  راه��ن  لذلك 
كبرية  ات�ضاالت  �ضركات  مناف�ضة  على  قدرتها  وع���دم  موبايل  مي��ن  ف�ضل 
تعتمد على ك��وادر اإداري��ة وت�ضويقية ) خارجية وحملية ( لديها خربة طويلة 
كل  �ضخرت  التي  احلكيمة  االإداري���ة  قياداتنا  وبف�ضل  لكن   . املجال  ه��ذا  يف 
االإمكانيات وقدمت كل الت�ضهيالت التي �ضاهمت يف حتقيق اأه��داف ال�ضركة 
املوظفني  والفنية ومبجهود جميع  والت�ضويقية  االإداري��ة  امل�ضتويات  كافة  على 
والعاملني يف املوؤ�ض�ضة العامة لالت�ضاالت و�ضركة مين موبايل الذين �ضاهموا 
كثقافة  الت�ضويق  تبني  لل�ضركة من خالل  املبا�ضر  املبا�ضر وغري  الت�ضويق  يف 
. لل�ضركة  التنظيمي  الهيكل  �ضمن  اإدارة  اأو  ت�ضمية  اأو  ن�ضاط  جم��رد  ولي�س 
وم����ا ع����زز ذل����ك اأي�������ض���ًا وج�����ود ف��ري��ق ع��م��ل ا���ض��ت��ط��اع ت��رج��م��ة اأه�����داف 
ا�ضتطاعت  وف��ع��ال��ي��ات  واأن�����ض��ط��ة  ب���رام���ج  اإىل  ال��ت�����ض��وي��ق��ي��ة  ال�����ض��رك��ة 
. ال����ري����اح  اأدراج  يف  اخل���ا����ض���رة  ال���ره���ان���ات  ت��ل��ك  ب��ك��ل  ت��ع�����ض��ف  اأن 
اإن روؤيتنا الت�ضويقية قائمة على عدد من العوامل التي حتقق لنا التميز وتوؤدي 
درا�ضة  على  مبا�ضر  وب�ضكل  االعتماد  ذلك  من  ال�ضركة  اأه��داف  اإىل حتقيق 
احتياجات ورغبات امل�ضرتكني والعمل على حماولة اإ�ضباعها وتلبيتها با�ضتمرار 
باالإ�ضافة اإىل تعاملنا وفق مبداأ امل�ضداقية وال�ضفافية يف كل ما يتم تقدميه 
اأو بعد ان�ضمامه اإىل عائلة مين موبايل الكبرية ، ومن  للم�ضرتك �ضواًء قبل 
وتقاليده  وثقافته  جمتمعنا  وطبيعة  خل�ضو�ضية  الكامل  اإدراكنا  اأي�ضًا  ذلك 
ومالم�ضتنا وب�ضكل مبا�ضر حلياة النا�س وظروفهم املعي�ضية اإ�ضافة اإىل اعتناقنا 
مبداأ املناف�ضة ال�ضريفة التي من ايجابياتها تقدمي االأف�ضل وبتكلفة منا�ضبة.
واأجزم هنا اأي�ضًا اأن من عوامل جناحنا هو ارتباطنا الوثيق مبجتمعنا كاأول 
�ضركة ات�ضاالت وطنية م�ضاهمة ، وهو ما يوؤكد روؤية ال�ضركة الت�ضويقية القائمة 
يف االأ�ضا�س على امل�ضاهمة الفاعلة واالندماج الوثيق يف تنمية وتطوير املجتمع .
متكاملة  منظومة  ال��ن��ج��اح  اإدارة  اأن  ع��ل��ى  ال��ت��اأك��ي��د  م��ن  الب���د   .. اأخ�����ريًا 
وم��ت��ج��ان�����ض��ة ت�����ض��م ك���ل ال��ت��خ�����ض�����ض��ات ال��ع��ل��م��ي��ة وال����وح����دات االإداري������ة 
. واح�����د  اإداري  ن�����ض��ي��ج  اإط������ار  يف  وم�����ض��وؤول��ي��ات��ه��ا  م��ه��ام��ه��ا  مب��خ��ت��ل��ف 
غ����ري اأن ال���ت�������ض���وي���ق ي���ظ���ل ه����و احل�������ض���ان ال�������ذي ي����ق����ود ال���ع���رب���ة .

موبايل  مي���ن  ب���دخ���ول  م��ن��اف�����ض��ة:  ت���ع���رف���ة 
تعرفة  ان��خ��ف�����ض��ت  امل��ن��اف�����ض��ة  ����ض���وق  اإىل 
. وم��ل��ح��وظ  كبري  ب�ضكل  الهاتفية  اخل��دم��ات 
ال�ضركة  ه��ي  م��وب��اي��ل  م��ت��م��ي��زة: مي��ن  ت��ق��ن��ي��ة 
. CDMA العربية االأوىل التي تعمل بنظام
االت�ضاالت  �ضركة  موبايل  مين  �ضاملة:  تغطية 
الهاتف  خدمة  اأو�ضلت  التي  حمليًا  الوحيدة 
اجلزر  وبقية  �ضقطرى  ج��زي��رة  اإىل  ال�ضيار 
والنائية. ال�����ض��ح��راوي��ة  وامل��ن��اط��ق  اليمنية 
موبايل  :مي���ن  ال��ب��ي��ان��ات  ن��ق��ل  يف  ال�����ض��رع��ة 
 E-vdo ل��ت��ق��ن��ي��ة  ال���وح���ي���د  امل�����ض��غ��ل  ه���ي 

. ال���ث���ان���ي���ة  يف   3.1mbps ب�������ض���رع���ة 
انت�ضار كبري: تو�ضعة قاعدة م�ضتخدمي الهاتف 
بن�ضبة كبرية جدًا يف عموم اجلمهورية  ال�ضيار 
. املناف�ضة  ���ض��وق  موبايل  مي��ن  ل��دخ��ول  نتيجة 
كادر حملي :  يدير مين موبايل كوادر مينية بن�ضبة 
100 % معظمهم يحملون �ضهادات علمية عليا 
ويتم تدريبهم وتاأهيلهم ب�ضكل دائم ومدرو�س .
باأنها  م��وب��اي��ل  مي��ن  تنفرد  وط��ن��ي:  ا���ض��ت��ث��م��ار 
يف  يت�ضارك  التي  الوحيدة  االت�ضاالت  �ضركة 
وال�ضناديق  اخلا�س  والقطاع  الدولة  ملكيتها 
االئ��ت��م��ان��ي��ة وق���ط���اع وا����ض���ع م���ن امل��واط��ن��ني .

املرتبة  على  موبايل  مين  �ضركة  ح�ضلت 
حملية  ات�ضاالت  �ضركة  كاأف�ضل  االأوىل 
التوايل  على   2007-2006 للعامني 
العام  ال���راأي  ال�ضتطالعات  وف��ق��ًا  وذل��ك 
مت  حيث  اال�ضتثمار  جملة  اأج��رت��ه��ا  ال��ت��ي 
اأف�ضل  �ضمن  موبايل  مين  �ضركة  تكرمي 
 2007 ل��ل��ع��ام  ���ض��رك��ة حم��ل��ي��ة  ع�����ض��ري��ن 
بجدارة  االأع��م��ال  يف  التميز  على  ح��ازت 
اليمن  يف  التنمية  خارطة  يف  م�ضاهمتها 

احل�سان
الذي يقود العربة 

حقائق 

اأف�سل �سركة ات�سالت يف اليمن 

نعمل بروح الفريق الواحد

رئي�س التحريرهيئة التحرير
وليد النبهاين

مدير التحرير 
نور الدين وها�س

�ضكرتريا التحرير 
حارث الدهمي - حممد الن�ضره

�ضف اإلكرتوين
laاأحمد احليمي

m
as

at
 01

44
56

66

الإ�ضراف
عادل املحيا

م�ضت�ضار التحرير
م/ �ضادق م�ضلح


