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ارتفاع نسبة أرباح أسهم يمن موبايل إلى
 44.4%خالل العام 2009م
ارتفع���ت �إيرادات �شركة مين موبايل خ�ل�ال العام 2009م �إىل
( � ) 38.608.801أل���ف ري���ال بزيادة ن�سبته���ا ( ) %14.33
ع���ن الع���ام 2008م وارتف���ع �إجم���ايل الدخل ال�شام���ل للأرباح
( � ) 19.229.965أل���ف ري���ال مقاب���ل ( ) 15.257.135
�أل���ف ري���ال للع���ام 2008م بن�سبة زي���ادة بلغ���ت (  ) %26حيث
حقق ال�سه���م الواحد ربح ًا �أ�سا�سي ًا وق���دره (  ) 222.25ريال
بن�سب���ة ربح بلغ���ت (  ) %44.4وبل���غ �إجمايل الدخ���ل ال�شامل
للأرب���اح للث�ل�اث ال�سن���وات الأوىل ( ) 2009 ، 2008 ، 2007
( � ) 43.866.333أل���ف ري���ال م�ستعي���د ًا ومتج���اوز ًا ر�أ�سمال
ال�شرك���ة البالغ ( � ) 43.262.000أل���ف ريال كما بلغ جمموع
الرب���ح الأ�سا�سي لل�سهم للثالث ال�سن���وات املن�صرمة ( ) 507
ريال م�ستعيد ًا ومتجاوز ًا القيمة الأ�سا�سية لل�سهم البالغ ( 500
) ري���ال و�ستبل���غ الأرب���اح املودعة منها لنف�س الف�ت�رة ( ) 410
ريال .
واظه���رت البيان���ات ان ال�شرك���ة متكن���ت م���ن ج���ذب
نحو744148م�ش�ت�رك جدي���د خ�ل�ال الع���ام 2009م
لريتف���ع اجم���ايل ع���دد م�شرتك���ي مي���ن موباي���ل حت���ى نهاي���ة
2009م2816145م�شرتك.
ويف ت�صري���ح لو�سائ���ل الإع�ل�ام �أو�ضح الأخ  /ع���ادل املحيا –
مدي���ر الت�سوي���ق واملبيع���ات يف مين موباي���ل �أن ن�سب���ة الأرباح
الت���ي حققتها مين موبايل كان���ت متوقعة متام ًا وجاءت وفق ًا ملا
ت�ضمنته اخلط���ة الت�سويقية للعام 2009م والتي من خاللها مت
تنفي���ذ عدد من الربامج الت�سويقي���ة املدرو�سة  ،و�أكد املحيا �أن
الفعالي���ات الت�سويقي���ة التي مت تنفيذها خ�ل�ال العام املن�صرم
التزم���ت بالر�ؤي���ة الت���ي تنتهجه���ا ال�شركة واملتمثل���ة يف تقدمي
اخلدم���ة الأف�ضل والتعام���ل مب�صداقية تدع���م الثقة بني مين
موبايل وم�شرتكيها ..
منوه��� ًا �إىل �أن -الثق���ة وال�شفافية ون�سبة الزي���ادة يف الأرباح-
مثلت متالزمات فعلية فر�ضت مين موبايل كخيار �أ�سا�سي على
م�ستوى ال�سوق املحل���ي املت�سم باملناف�سة وانتجت حركة تداول
ن�شط���ة للأ�سهم على م�ستوى الأفراد حي���ث بلغ ال�سعر املتداول
لل�سه���م يف حركة ال�ش���راء بني املواطن�ي�ن  1.500ريال لل�سهم
الواحد يف حني �أن القيمة الأ�سا�سية لل�سهم الواحد  500ريال .
وفيم���ا يخ�ص توقعات �أرباح العام اجل���اري 2010م �أكد املحيا
�أن مي���ن موبايل �ستحافظ على النج���اح و�أن املنظومة الإدارية
لل�شركة م�ستوعبة متام ًا ملقت�ضي���ات ال�سوق التناف�سية وتتعامل
بنهج ت�سويقي احرتايف قادر على حتقيق الأف�ضل .
وك�شف املحي���ا يف ختام ت�صريحه ان اجم���ايل عدد امل�شرتكني
حت���ى نهاية الن�صف االول من العام اجلاري 2010م بلغ ثالثة
ماليني ومائة الف م�شرتك.

مي ��ن موباي ��ل ه ��ي امل�ساف ��ة الزمني ��ة ب�ي�ن بداي ��ة
م�شروع ��ة مفتتحها الطموح وواق ��ع ملمو�س يفر�ض
جناح ��ه بقوة على م�ست ��وى ال�سوق املحل ��ي  ..وبني
ه ��ذا وذاك م ��رت مي ��ن موباي ��ل مبحط ��ات قليل ��ة
ال�صخ ��ب وكث�ي�رة الفعالي ��ة � ..أنتجته ��ا ابداعات
هامة في مسيرة الشركة كف ��اءات نوعية حملوها عل ��ى كواهلهم هدف ًا نبي ًال
وحتملوها حتدي ًا ال بد له من �أن يتحقق ..

محطات

حصادنا
التسويقي للعام

نشاطات متعددة  ...هدف نبيل

ميث ��ل الت�س ��ويق بح ��ق امل ��ر�آة الت ��ي تعك�س �ص ��ورة �أي �ش ��ركة
و�شخ�صيتها احلقيقية �أمام جمهورها ..
وق ��د كان الع ��ام 2009م حاف�ل ً�ا بجمل ��ة م ��ن الفعالي ��ات
والأن�ش ��طة الت�س ��ويقية الت ��ي �أثمرت نتائج ملمو�س ��ة �س ��وا ًء
على م�ستوى زيادة املبيعات وكذلك الإيرادات بالإ�ضافة �إىل
م ��ا تركته م ��ن ب�صمة و�أث ��ر �إيجابي عن ال�شرك ��ة و�صورتها
الذهنية لدى م�شرتكيها واملجتمع .
ومن تلك الأن�شطة على �سبيل املثال -:
عرو�ض تن�شيط املبيعات
انتهج ��ت ال�شرك ��ة يف الع ��ام 2009م �سيا�س ��ة بيعي ��ة جدي ��دة
م ��ن خ�ل�ال �إط�ل�اق عرو�ض مبيع ��ات للخط ��وط والأجهزة
باال�ش�ت�راك م ��ع ع ��دد م ��ن وكالئه ��ا املتميزي ��ن م ��ن �أج ��ل
تو�صي ��ل اخلدم ��ة للم�شرتك ب�سعر مي�س ��ر وهو ما �ساهم يف
ارتفاع املبيعات ب�شكل ملحوظ .
عرو�ض والء امل�شرتكني
• عر� ��ض الدقيق ��ة  90ثاني ��ة مل�شرتك ��ي الدف ��ع امل�سب ��ق
ال ��ذي �أت ��اح للم�شرتك�ي�ن م�ساحة �أكرب للتوا�ص ��ل وبدون �أي
ا�شرتاكات .
• عر�ض هدية �شهر رم�ضان الذي ح�صل فيه م�شرتكي
الدف ��ع امل�سب ��ق عل ��ى  %20زي ��ادة جماني ��ة عل ��ى �أي عملي ��ة
تعبئ ��ة ط ��وال �شهر رم�ض ��ان املب ��ارك م�ساهمة م ��ن ال�شركة
يف م�شاركة م�شرتكيها االحتفاء مبثل هذه املنا�سبات .
• عرو�ض االت�صاالت الدولية -:
نف ��ذت ال�شرك ��ة بالتن�سي ��ق م ��ع �شرك ��ة تيليم ��ن ع ��دد م ��ن
العرو� ��ض لالت�ص ��االت الدولي ��ة ت�سهي�ل ً�ا للم�شرتك�ي�ن يف
التوا�صل مع �أهلهم وذويهم املغرتبني خارج اليمن وذلك يف
عدد من املنا�سبات الوطنية والدينية والتي انخف�ضت فيها
تعرفة االت�صال الدويل �إىل  69ريال للدقيقة الواحدة .

• ه ��ذا بالإ�ضاف ��ة �إىل ع ��دد م ��ن العرو� ��ض املختلف ��ة يف
املنا�سبات الوطنية والدينية .
خدمات جديدة
اخلدمات هي مقيا�س التميز لأي �شركة ات�صاالت ومن هذا
اجلانب �أطلقت ال�شركة عدد من اخلدمات التي تهدف �إىل
متتني عالقة ال�شركة مب�شرتكيها منها -:
• خدمة االت�صال الدويل مل�شرتكي الفوترة بدون ت�أمني
بوا�سطة التعبئة بكروت ال�شحن �سهيل .
• خدمة حتويل من نظام الدفع م�سبق �إىل نظام فوترة
.
• خدم ��ة الر�سائ ��ل الطويل ��ة ولأك�ث�ر م ��ن  370ح ��رف
�شريطة دعم اجلهاز للخدمة .
• خدم ��ة الو�سائ ��ط املتع ��ددة  mmsوب�سع ��ة مبدئي ��ة
� 300KBشريط ��ة دع ��م اجله ��از للخدمة وتتوف ��ر عدد من
الأجهزة يف الأ�سواق التي تدعم هذه اخلدمات .
• ه ��ذا بالإ�ضاف ��ة �إىل حزم ��ة من اخلدم ��ات ذات القيمة
امل�ضافة .
حمالت �إعالنية متميزة
�أخ ��ذت ال�شرك ��ة عل ��ى عاتقه ��ا �إط�ل�اق حم�ل�ات �إعالني ��ة
توعوي ��ة وب�ش ��كل �سنوي ته ��دف �إىل خدم ��ة املجتمع وتعزيز
بع� ��ض الق�ضايا واملفاهيم العامة ومن ذلك تفردت ال�شركة
يف الع ��ام 2009م بتنفي ��ذ �أك�ب�ر حمل ��ة �إعالني ��ة جمتمعي ��ة
عل ��ى م�ست ��وى الوط ��ن ب�شه ��ادة جمي ��ع املتابع�ي�ن واملهتمني
واملتخ�ص�ص�ي�ن وه ��ي حملة "حياتنا" الت ��ي تناولت مفاهيم
مرتبطة وب�ش ��كل مبا�شر بحياة النا�س على خمتلف فئاتهم
واهتمامهم .
حملة توزيع الأرباح للعام 2008م
متث ��ل حملة الأرباح مهرجاناً تقليدياً �سنوياً لل�شركة حيث

ت�ب�رز هذه احلملة خ�صو�صي ��ة العالقة التي تربط ال�شركة
مب�ساهميها وحميطها االجتماعي وتبني مبا ال يدع جما ًال
لل�ش ��ك رابطه ��ا الوطني والذي جت�سد ملياً يف �شعار احلملة
للع ��ام 2008م "خرينا لأهلنا" الذي يختزل يف طياته كثرياً
من املعاين والر�سائل .
الن�شاط الإعالين
تظ ��ل ال�شرك ��ة �سباق ��ة يف ه ��ذا امل�ضم ��ار م ��ن خ�ل�ال تبنيه ��ا
ال�سرتاتيجي ��ة �إعالني ��ة تعتم ��د عل ��ى امل�صداقي ��ة ومراع ��اة
اخل�صو�صي ��ة ملجتمعن ��ا اليمني  ،من ذل ��ك ما ذكرناه �سابقاً
من احلمالت املجتمعية بالإ�ضافة �إىل تبني ال�شركة رعاية
عدد م ��ن الربامج وامل�سل�س�ل�ات التلفزيونية التي تبث على
�شا�ش ��ات القن ��وات اليمنية وخ�صو�ص� �اً يف املنا�سبات والأعياد
الوطني ��ة والديني ��ة مث ��ل برنام ��ج حواظر اليم ��ن – �أ�سمار
عيدي ��ة – م�سل�س ��ل هم ��ي همك – كيني مين ��ي – على قناة
ال�سعي ��دة  ،وكذل ��ك تواجده ��ا وب�ش ��كل ق ��وي يف ع ��دد م ��ن
الربام ��ج وامل�سل�سالت التي تب ��ث على قناة اليمن الف�ضائية
الأم ��ر ال ��ذي يع ��د م�ساهم ��ة م ��ن ال�شركة يف تطوي ��ر العمل
الفن ��ي والتلفزي ��وين اليمن ��ي ال ��ذي تنعك� ��س نتائج ��ه عل ��ى
النا�س من خالل مايتحقق لهم من املتعة والت�سلية
الدعم املجتمعي
خدم ��ة املجتمع هي الهدف الأ�سمى لل�شركة ويف هذا امل�ضمار
�سعت ال�شركة للتواجد يف خمتلف القطاعات املجتمعية التي
مت� ��س احتياجات النا�س من خالل تق ��دمي الدعم والرعاية
لع ��دد م ��ن الأن�شط ��ة والفعاليات ( ريا�ضي ��ة – اجتماعية –
دينية � -صحية – م�ؤمترات – مهرجانات ) .
ه ��ذا بالإ�ضافة �إىل تبني �إن�ش ��اء عدد من الهناجر واملظالت
الكبرية يف عدد من املدار�س واجلامعات .
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�أ/عــــادل املحــــــيا

مدير الت�سويق واملبيعات

ماحتقق لل�شركة من �إ جن��ازات يف  2009يعد ثمرة جهد جماعي وعمل فريق كبري
�سواء من داخل ال�شركة �أو خارجها  ،وبدورنا نقدم ر�سالة �شكر وتقدير لكل ال�شركات
وامل�ؤ�س�سات والأفراد الذين تربطنا بهم عالقات عمل م�شرتكة وبدون �إ�ستثناء لأنهم
بحق جنوم م�ضيئة ت�ستحق كل ال�شكر والتقدير ومن ه�ؤالء النجوم:

حمالت ال�شرعبي التجارية
وكيل ال�شركة

يف البداية �أحب �أن اهنىء �إدارة ال�شركة وجميع منت�سبيها بهذا االجناز العمالق الذي و�صلت �إليه اليوم لي�س يف
قطاع �سوق االت�صاالت فح�سب بل يف جممل ال�سوق االقت�صادية اليمنية .
�أهنئ اجلميع يف هذا اليوم الذي يحق لنا �أن نطلق عليه يوم مهرجان الأرباح لي�صبح منا�سبة اقت�صادية �سامية
ت�ضاف �إىل قامو�س املنا�سبات واملهرجانات وا�سعة ال�صيت يف ال�سوق واملجتمع اليمني .
وبالع ��ودة �إىل عن ��وان املو�ض ��وع – املناف�سة – الذي ما دفعن ��ي �إىل احلديث حوله رمبا طبيع ��ة عملي وارتباطي
املبا�شر ب�أجواء املناف�سة ورمبا ما نعي�شه جميع ًا الآن من حلظات تغمرها �سعادة ون�شوة النجاح .
املهم يف الأمر �أن جميع ال�شركات وامل�ؤ�س�سات والأفراد وحتى الدول واحلكومات ي�ؤمنون مببد�أ املناف�سة من �أجل
حتقيق التميز والنجاح ك ًال يف جماله .
ونح ��ن يف �شرك ��ة مين موبايل وكما ه ��و معروف خظنا غمار املناف�س ��ة بكل �إقتدار �أمام �ش ��ركات كبرية كان لها
فر�صة ال�سبق يف الدخول �إىل ال�سوق املحلية .
ولع ��ل �أدراكن ��ا حلجم مناف�سينا من ��ذ البداية هو وراء ما و�صلن ��ا �إليه اليوم ؟ كيف ؟ ال �أق�ص ��د �أنهم �أثروا على
�أنف�سهم وقدموا لنا ال�سوق على �أطباق من ذهب ؟ واكتفوا مبا و�صلوا �إليه �آنذاك .
ب ��ل �إن العم ��ل معهم يف هذا امل�ضم ��ار احليوي ( �سوق االت�صاالت ) هو ما جعلنا ن ��درك وبحق �أنهم عند م�ستوى
املناف�س ��ة وهو ما فتح �شهيتنا با�ستمرار �إىل تق ��دمي الأف�ضل والأكرث متيز ًا  ..وال �أق�صد هنااي�ضا �أننا مقلدين �أو
تابعني لهم  ..فقد يكون العك�س �صحيح  ..لكن املق�صود هو �أن املناف�سة � -أعنى ال�شريفة منها  -ت�ؤدي �إىل تفجري
الطاق ��ات و�شحذ الهم ��م والبحث الدائم عن تقدمي اجلديد املتميز من �أجل الظف ��ر بر�ضا العمالء والعمل على
تقدمي ما يلبي احتياجاتهم ورغباتهم .
وم ��ن ه ��ذا املقام �أ�ستطيع اجلزم �أنه لوال املناف�سة ملا و�صلنا �إىل ما و�صلنا �إليه اليوم من طفرة وا�ضحة يف قطاع
االت�صاالت �إجما ًال �أي �أن ذلك يح�سب للجميع ولي�س ليمن موبايل فقط .
خال�ص ��ة القول نح ��ن ومناف�سينا �شركاء ال فرقاء � ..ش ��ركاء يف تقدمي الأف�ضل واملتميز ال ��ذي يخدم العميل �أياً
كان ��ت وجهت ��ه هذا من ناحية ومن ناحية �أخرى امل�ساهمة الفاعلة يف بن ��اء هذا املجتمع وتطويره مع احتفاظ كل
ط ��رف بب�صمت ��ه وهويته اخلا�صة ومقدار ارتباطه وانتمائه لهذا املجتم ��ع وحر�صه الدائم للعمل من �أجل رخائه
وتقدم ��ه كم ��ا ي�سعدين �أن �أتوج ��ه بدعوة �صادقة وبيد مم ��دودة �إىل �شركائنا �شركات ات�ص ��االت الهاتف النقال
العامل ��ة يف ال�سوق املحلية �إىل مزيد ًا من التناف�س ال�شريف البناء الذي يحقق تقدمي �أف�ضل خدمات االت�صاالت
وبجودة ت�ستحق ثقة عمالئنا وم�شرتكينا وجمتمعنا .
واعدي ��ن جماهرين ��ا ب�أننا ملتزمون ود�أوب ��ون على تقدمي كل ما يلب ��ي رغباتهم ويحقق لنا الري ��ادة والتميز عن
مناف�سينا يف نف�س الوقت وهو ما �سيرتجم �إن�شاء اهلل خالل هذا العام 2010م �إىل جملة من العرو�ض واخلدمات
اجلدي ��دة التي �أتوقع �أنه ��ا �ستكون مفاجئات غري متوقعة بالإ�ضافة �إىل حزمة من الربامج والفعاليات والأن�شطة
الرتويجية املجتمعية .
كان اهلل يف ع ��ون مناف�سينا وهنيئ ًا مل�شرتكين ��ا وجماهرينا التي �ستجني ثمار ذلك التناف�س الذي �أت�صوره خالقاً
وحمفز ًا و�شريف ًا .

�أ/حممد عبد اهلل ال�شرعبي  -املدير العام

�شركة جراند تكنلوجي
مزود خدمات م�ضافة

�أ�/سـامح حممد �سيف ثابت  -املدير العام

�شركة مل�سات

ت�صاميم �إعالنية

�أ/زاهر الأغربي  -املدير العام

�شركة ما�س
خدمات �إعالنية
�أ/عادل الزيلعي  -مدير فرع �صنعاء

�شركة غم�ضان ماك�سيمام تيليكوم

وكيل �شركة نوكيا يف اليمن

�أ/يحيى غم�ضان  -املدير العام

ت�سارع ارتفاع معدالت النمو مل�شرتكي مين موبايل ي�ؤكد قوة مكانة
ال�شركة يف �سوق الإت�صاالت اليمنية

يمن موبايل تتجاوز

3

ﺍﻟﻣﺷﺗﺭﻛﻳﻥحتى نهاية 2009
ﻋﺩﺩمين موبايل
عدد م�شرتكي
2,816,145

2,071,997

مليون مشترك

1,245,720

2009

2008

2007

نح��ن يف �شرك��ة مين موبايل ن��درك �أن الو�س��ط االجتماعي ال��ذي نعمل فيه ه��و جمتمعنا احلقيقي
ون��درك �أن اله��دف الرئي�س��ي لل�شرك��ة ه��و امل�ساهمة يف تنميت��ه وتطوي��ره  ،لذلك كانت لن��ا ر�ؤيتنا
الت�سويقي��ة الوا�ضحة يف تبن��ي �إ�سرتاتيجية امل�س�ؤولية االجتماعية وتفعيل ر�ؤيتنا " ملتزمون نحو
جمتمعن��ا " من خالل م�ساهمة �شركة مين موبايل يف رعاية الكثري من امل�شاريع والربامج والفعاليات
والأحداث االجتماعية يف �شتى املجاالت التنموية .
الرعاية التعليمية
ت ��ويل �شركة مي ��ن موبايل اهتم ��ام وا�ضح ب�شريح ��ة التعليم مبختلف
امل�ستويات من خالل امل�شاركة يف دعم امل�شاريع الأكادميية والأن�شطة
التعليمي ��ة وحف�ل�ات التكرمي لط�ل�اب اجلامع ��ات واملدار�س وتكرمي
املربزي ��ن م ��ن املعلم�ي�ن والط�ل�اب وتق ��دمي التجهي ��زات التعليمي ��ة
 ،حي ��ث مت خ�ل�ال الع ��ام 2009م رعاي ��ة �أك�ث�ر م ��ن  70حف ��ل تخرج
لط�ل�اب اجلامع ��ات ورعاية م ��ا يزيد عن  30حفل تخ ��رج ومهرجان
لط�ل�اب املدار�س واملعاهد العلمية ودعم العديد من م�شاريع التخرج
الأكادميية والأفالم الوثائقية وبرام ��ج التدريب والت�أهيل و�أبرزها (
امللتقى الإداري الثاين للموارد الب�شرية ) .
الرعاية ال�صحية
حتر� ��ص �شركة مين موبايل على امل�شارك ��ة يف رعاية دعم الكثري من
الربام ��ج والأن�شطة ال�صحية للم�ؤ�س�سات واملراكز الطبية وتبني دعم
ومتوي ��ل امل�شاري ��ع ال�صحية وتق ��دمي التجهيزات املمكن ��ة وامل�ساعدة
الالزم ��ة للمر�ض ��ى ويتجل ��ى هذا االهتم ��ام من خالل متوي ��ل �شامل
وتد�ش�ي�ن مركز الزهراء الطبي مبحافظ ��ة احلديدة ورعاية الربامج
واحلم�ل�ات التوعوي ��ة ال�صحية وم ��ن �أبرزها حمل ��ة التوعية مبر�ض
�أنفلون ��زا اخلنازي ��ر ( ) H1N1من خالل طباع ��ة ون�شر كثري من
املطبوعات .
رعاي��ة الربام��ج اخلريية
ت�ساه ��م ال�شرك ��ة وب�سخ ��اء يف دع ��م برام ��ج و�أن�شط ��ة اجلمعي ��ات
وامل�ؤ�س�س ��ات التنموي ��ة وم�ؤ�س�س ��ات املجتمع املدين �إميان� � ًا بدورها يف
تفعي ��ل دور تل ��ك امل�ؤ�س�سات يف الإ�سه ��ام يف تنمية املجتم ��ع – يتمثل
ه ��ذا الدعم من خ�ل�ال الدعم ال�سن ��وي املبا�ش ��ر �أو رعاية براجمها
و�أن�شطته ��ا اخلريي ��ة والتنموية – حيث مت دعم �أك�ث�ر من  70جمعية
وم�ؤ�س�سة ورعاية �أكرث من  50ن�شاط .
ومت الرتكي ��ز عل ��ى �شريح ��ة الأيت ��ام الت ��ي تكفله ��م تل ��ك امل�ؤ�س�سات
واجلمعي ��ات وتبني رعاي ��ة الأن�شطة والربامج اخلا�ص ��ة بهم �أبرزها

ي ��وم اليتي ��م العربي املق ��ام من قب ��ل م�ؤ�س�سة �صناع احلي ��اة بحديقة
ال�سبع�ي�ن – واملهرج ��ان الثال ��ث لليتيم املقام من قب ��ل م�ؤ�س�سة فجر
الأم ��ل مبحافظة تعز – ورعاية مهرجان العطاء الثالث لليتيم املقام
م ��ن قب ��ل الإدارة العامة لدار اليتي ��م – وتكرمي �أوائل حم ��و الأمية ،
وي�أتي هذا الدعم �إميان ًا من ال�شركة مب�س�ؤولياتها �إزاء املجتمع .
الرعاية التوعوية والرتفيهية
ت�ش ��ارك �شرك ��ة مين موباي ��ل برعاية كامل ��ة للمهرجان ��ات التوعوية
والرتفيهية ملا متتاز به من خ�صو�صية اجتماعية وجماهريية تتزامن
مع املنا�سب ��ات الثقافية والديني ��ة والإن�سانية حي ��ث حتر�ص ال�شركة
عل ��ى امل�ساهمة يف توعية املجتمع من خالل تبن ��ي رعاية املهرجانات
التوعوي ��ة كان �أبرزه ��ا خالل الع ��ام 2009م مهرج ��ان �شباب املكال
التوع ��وي – واملهرج ��ان الرابع لل�شباب – واملهرج ��ان ال�سنوي الأول
– ودعم حملة حزام الأمان .
�أم ��ا املهرجان ��ات الفنية اجلماهريية التي ت�ساه ��م يف ترفيه املجتمع
و�إدخ ��ال الف ��رح �إىل الأ�سرة والطف ��ل – ومن �أبرزه ��ا مهرجان عيد
الأ�ضح ��ى ( �صنعاء – عدن )  -ومهرجان �صي ��ف �صنعاء الإن�شادي
– ومهرجان �صيفنا غري .
الرعاية الدينية والثقافية
تبادر �شركة مين موبايل وبتفاعل كبري يف امل�شاركة والدعم للأن�شطة
والفعالي ��ات واملهرجان ��ات وامللتقيات الديني ��ة والثقافية خل�صو�صية
ارتباطه ��ا باجلانب القيم ��ي والديني والأخالقي والع ��رف والعادات
االجتماعي ��ة  ،حي ��ث قامت ال�شرك ��ة خالل العام املا�ض ��ي بتكرمي ما
يق ��ارب  800حاف ��ظ وحافظة للق ��ر�آن الكرمي ورعاي ��ة الع�شرات من
امل�سابق ��ات الديني ��ة والثقافي ��ة للجمعي ��ات اخلريي ��ة والديني ��ة ومن
�أبرزه ��ا تكرمي  360حافظ وحافظة من جمعية معاذ العلمية بتعز –
و 300يتي ��م ويتيمة مب�ؤ�س�سة فجر الأم ��ل – وتكرمي عدد  148حافظ
وحافظة من م�ؤ�س�سة وادي ح�ضرموت ب�سيئون – وكذلك امل�شاركة يف
رعاية وتكرمي رواد امل�سرح اليمني وتقدمي الدعم للملتقيات الثقافية .

رعاية املعار�ض وامل�ؤمترات
حتر� ��ص �شركة مين موباي ��ل على تقدمي الدع ��م والرعاية للفعاليات
الوطني ��ة الك�ب�رى نظر ًا مل ��ا متتاز به تل ��ك امل�ؤمت ��رات واملعار�ض من
�أه ��داف علمية وفكرية واقت�صادية ت�ث�ري املجتمع وت�ساهم يف تقدمي
حل ��ول ومعاجل ��ات تنموية  ،حي ��ث قدمت �شركة مي ��ن موبايل الدعم
للعدي ��د من املعار� ��ض والن ��دوات الإ�سرتاتيجية وم ��ن �أبرزها رعاية
املعر�ض الهند�سي الأول رعاية رئي�سية بكلية الهند�سة جامعة �صنعاء
– ودع ��م ورعاي ��ة ح�صري ��ة للم�ؤمتر الرابع لنقاب ��ة ال�صحفيني –
وامل�ؤمتر الفرعي لنقابة املهند�سني اليمنيني .
الرعاية الإن�سانية و�أعمال الإغاثة
ت ��ول �شركة مين موباي ��ل الأعم ��ال الإن�سانية اهتمام� � ًا خا�ص ًا وتبادر
يف تق ��دمي الدعم املنا�سب �إميان ًا بتحم ��ل امل�س�ؤولية وتقدمي امل�ساعدة
الالزم ��ة للمنكوب�ي�ن ج ��راء ح ��وادث الك ��وارث الطبيعي ��ة متثل ذلك
بالت�ب�رع بع�ش ��رات املالي�ي�ن للأخ ��وة �أبن ��اء ح�ضرم ��وت املت�ضررين
م ��ن ك ��وارث ال�سيل والأمطار خ�ل�ال العام املا�ض ��ي  ،وال تغفل �شركة
مي ��ن موبايل عن تق ��دمي التربعات وامل�ساع ��دات املبا�ش ��رة ال�سنوية
للم�ؤ�س�سات الإن�سانية واجلمعيات اخلريية .

وتكرمي �أبطال العامل للهوكي ل ��ذوي االحتياجات اخلا�صة – وبطولة
الرواد الريا�ضي ��ة لل�شركات – والبطولة املفتوحة للتن�س واال�سكوا�ش
الت ��ي نظمه ��ا االحتاد اليمن ��ي للتن� ��س واال�سكوا� ��ش  -ورعاية بطولة
�صنعاء القدمية لكرة القدم – وبطولة قحطان ال�شعبي للفرو�سية .
رعاية املخيمات ال�صيفية وال�شبابية
املخيم ��ات ال�صيفية ملتقيات �شبابية ثقافي ��ة واجتماعية متتاز ب�ضم
كل الفئ ��ات وال�شرائح من �أبناء الوط ��ن كتقليد �سنوي اجتماعي ومن
هذا املنطلق حتر�ص �شركة مين موبايل على رعاية مثل هذه الأن�شطة
والفعالي ��ات اجلماهريية ومن �أب ��رز املخيمات التي مت رعايتها خالل
الع ��ام املا�ضي املخيم الوطني الك�شفي جلمعي ��ة الك�شافة واملر�شدات
وخمي ��م البحر ال�صيفي التوع ��وي باملكال واملخي ��م ال�شبابي لطالب
املدار� ��س مبحافظ ��ة ع ��دن والع�ش ��رات م ��ن املخيم ��ات وامللتقي ��ات
ال�صيفية .
الأعرا�س اجلماعية
تبنت ال�شركة رعاية عدد من الأعرا�س اجلماعية التي تنظمها بع�ض
اجلمعي ��ات كان �أبرزها  400 :عري� ��س – جمعية احلكمة اليمانية –
�إب

الرعاية الإن�سانية و�أعمال الإغاثة
االهتم ��ام ب�شريح ��ة ال�شباب ج ��زء �أ�سا�سي من �أولوي ��ات �شركة مين
موباي ��ل حيث ت ��ول ال�شركة قطاع الريا�ضة اهتمام� � ًا كبري ًا من خالل
تق ��دمي الدع ��م الكام ��ل والرعاي ��ات احل�صري ��ة لع�ش ��رات الأندي ��ة
الريا�ضي ��ة يف خمتل ��ف املحافظ ��ات اليمني ��ة وتبني رعاي ��ة الأن�شطة
الريا�ضي ��ة الأخ ��رى كال�سل ��ة وال�شطرجن وك ��رة الطائرة �س ��وا ًء على
امل�ست ��وى املحل ��ي �أو ال ��دويل  ،ومن �أب ��رز الأندية الريا�ضي ��ة التي مت
دعمها خالل العام املا�ضي ( نادي �أهلي �صنعاء – نادي ح�سان �أبني
– نادي �سيئون – نادي الأجيال تعز ) ورعاية الكثري من البطوالت
الريا�ضي ��ة الأخ ��رى �أبرزها بطول ��ة رئي�س اجلمهوري ��ة لل�شطرجن –

Lamasat

آرائكم تهمنا حصاد تستطلع آراء عدد من الشخصيات حول

�أ.هدى البان

د.يا�سني�سعيدنعمان

�أ.عبا�س الديلمي �أ�.سلطان العتواين ال�شيخ النجار

�أ.عبد اهلل عومان الكابنت�.شرف حمفوظ �أ.رمزية الإرياين �أ.بندر رمي�ش

�إميان ًامناب�أنالتوا�صلامل�ستمربنيال�شركةواجلمهورهوالأ�سا�س
يف �إعداد اال�سرتاتيجيات الت�سويقية و�أن ما يطرحه هو امل�ؤثر
الفعلي يف �صناعة القرار داخل ال�شركة فقد قمنا با�ستق�صاء
ع��دد م��ن ال�شخ�صي��ات االقت�صادي��ة واحلزبي��ة وال�سيا�سية
والأكادميية والقانونية ع��ن �أفكارهم و�أرائهم مبا يريدون �أن
حتققه ال�شركة خ�لال 2011-2010م وقد خل�صنا للآتي -:

2
0
1
0

�أ .ر�شيدة الهمداين د.حامد ال�شمريي الفنان�.أيوب طار�ش

عبداهلل عبده حمود عومان وكيل ال�شركة
امنياتي �أن حتقق مين موبايل �أعلى ن�سبة م�شرتكني على م�ستوى الوطن وال�شركات
املناف�س ��ة  ،و�أمتن ��ى م ��ن �إدارة مين موبايل مزي ��د ًا من التفاعل مع �أف ��كار الوكالء
وا�شراكهم يف الر�أي مبا يخدم عمل اجلميع
�أ  /حممد ال�سعدي الأمني العام امل�ساعد للتجمع اليمني لال�صالح
" �أمتن ��ى م ��ن مين موبايل �أن حتافظ على حت�سني اخلدمة وتخفي�ض ال�سعر لأن
التناف�س اليوم �أ�صبح على هاتني اخلدمتني " .
�أ /رمزية الإرياين الأمني العام لإحتاد ن�ساء اليمن
�أمتن ��ى من ال�شركة الرتكيز على حت�سني بع�ض اخلدمات النوعية لكي حتافظ على
م�شرتكيها حتى ال ي�ضطرون للجوء �إىل �شركة �أخرى .
ال�شيخ يحيى النجار داعية �إ�سالمي
�أمتن ��ى لل�شركة مزيد ًا من التقدم والنجاح يف �أعمالها و�أن تعمل على دعم املجتمع
لتبن ��ي لها قاعدة قوي ��ة داخل اليمن ثم تنطل ��ق �إىل اخلارج ون ��رى �إعالناتها على
القنوات الف�ضائية ال�شهرية مثل باقي �شركات الهاتف النقال .
�أ /عبا�س الديلمي رئي�س قطاع الإذاعة الربنامج العام
�أمتن ��ى �أن تتناف� ��س باقي ال�شركات الأخرى  ،واالنط�ل�اق �إىل اخلارج  ،و�أن تناف�س
ال�شركات الأخرى بالأجهزة احلديثة .
�أ /هدى البان وزير حقوق االن�سان
�أمتن ��ى �أن تعم ��ل مين موباي ��ل على دعم برام ��ج حقوق االن�س ��ان يف اليمن وخا�صة
دعمه ��ا للم�ساجني وال�سجون والإ�صالحيات وتقدمي الع ��ون والدعم لهذه ال�شريحة
�أو الفئة .
د /يا�سني �سعيد نعمان الأمني العام للحزب اال�شرتاكي اليمني
" عل ��ى �شركة مين موبايل �أن تركز على م�شكلة املياه يف اليمن من خالل براجمها
الت�سويقية املخ�ص�صة للدعم  ،لأجل و�ضع احللول لهذه امل�شكلة " .
�أ /ر�شيدة الهمداين رئي�سة اللجنة الوطنية للمر�أة
�أمتنى من مين موبايل دعم ق�ضايا املر�أة وعمل الر�سائل الن�صية لتهنئة املر�أة بعيد
الأم وغريها من املنا�سبات .
�أ /حممد عجالن ع�ضو جمل�س ال�شورى ورئي�س جمل�س �شورى الإ�صالح
" تعت�ب�ر مي ��ن موباي ��ل ه ��ي ال�شركة الرائ ��دة يف جمال االت�ص ��االت وقد قطعت
م�ساف ��ات متقدم ��ة وو�صل ��ت �إىل �أماكن ال ي�ص ��ل �إليها غريه ��ا يف الغالب  ،و�أمتنى
له ��ا مزيد ًا م ��ن التقدم واالزدهار و �أن تو�سع جماالت العم ��ل و�أن تي�سر االت�صاالت
بني النا�س .
�أ� /سلطان العتواين الأمني العام للتجمع الوحدوي ال�شعبي النا�صري
�أمتنى من مين موبايل �أن تدعم املجتمع وترخ�ص الأ�سعار وتطور �أجهزتها وتواكب
التكنولوجيا لت�صل �إىل العامل بقوة .

تطلعاتهم من يمن موبايل خالل2010

الفنان.فهد القرين

ال�شيخ.احلطامي �أ.طالل عبد ال�سالم

�أ.حممد ال�سعدي

�أ.علي الوجيه

�أ.حممد الكرميي

ال�شيخ حممد �سعد احلطامي – رئي�س م�ؤ�س�سة الزهراء اخلريية
�أق ��دم �شكري اجلزيل للإخ ��وة الأعزاء يف �شركة مين موباي ��ل للهاتف النقال على
مبادرتهم الطيبة وحتقيق �شعار (خرينا لأهلنا) فقد مل�سنا ب�صماتهم اخلريية من
خ�ل�ال املركزي ��ن ال�صحيني اخلرييني يف احلديدة وع ��دن ونطمح منهم املزيد من
الدعم للم�شاريع اخلريية كما عهدناهم .
طالل عبدال�سالم موظف ال�شركة
زيادة االهتمام بالكادر الب�شري كونه اال�ستثمار الأمثل لل�شركة .
بندر رمي�ش وكيل ال�شركة
�أثبت ��ت مين موباي ��ل �سبقها يف جذب امل�شرتكني واحلفاظ عليه ��م و�أمتنى �أن تقدم
ما لديها من خدمات كالو�سائط ونقل البيانات با�سعار تناف�سية ومتاحة للجميع .
الفنان الكبري �أيوب طار�ش عب�سى
�أهنى مين موبايل على جناحها املتوا�صل و�أمتنى من �إدارة ال�شركة عمل امتيازات
وعرو�ض خا�صة للفنانني واملبدعني تتنا�سب وعطائهم الإبداعي وخ�صو�صية جمال
عملهم  ،كما �أمتنى �أن توفر ال�شركة �أجهزة متطورة تدعم اخلدمات املميزة ب�شكل
�أكرث مما هو متوفر حالي ًا ليجد امل�شرتك خيارات كثرية ويقتني ما ينا�سبه .
�أ /حممد الكرميي رئي�س جمل�س �إدارة �شركة الكرميي
متكن ��ت مين موبايل من تقدمي الكثري يف جمال خدم ��ة الهاتف النقال يف اليمن و
�أ�صبحة تقود الركب يف هذا املجال و ن�أمل منها تقدمي املزيد لي�ستفيد منها الوطن
و عمالئها باخل�صو�ص.
د /حامد ال�شمريي رئي�س جمل�س �إدارة قناة ال�سعيدة
�أن تزي ��د من خدماتها املتمي ��زة و�أن توا�صل تطوير التغطي ��ة التي متيزت بها حتى
ت�ستكمل كامل الوطن و�أن تويل ال�شباب اهتمام ًا �أكرب .
الفنان فهد القرين
لتك ��ن مي ��ن موبايل خي ��ار ات�ص ��ال النا�س باالب ��داع وراع ��ي توا�صل الف ��ن بالنا�س
وموا�صلة التزامها الوطني برعاية ودعم الإبداع والثقافة والفن .
الكابنت �شرف حمفوظ العب املنتخب الوطني �سابق ًا
م ��ا نتمناه من مين موبايل يف العام 2010م �أن تو�س ��ع من دائرة اهتمامها ودعمها
للجان ��ب الريا�ض ��ي حيث ن ��رى �أن رفع م�ست ��وى الريا�ضة يف الب�ل�اد يعتمد على �أن
حتت�ضن �شركة نادي كدعم كامل .
�أ /علي الوجيه رئي�س جمعية رعاية وت�أهيل املعاقني حركيا بالأمانة
ال�شك ��ر والتقدير ل�شركة الهاتف النقال �شركة مين موباي ��ل التى اعطت م�س�ؤليتها
االجتماعية اهتمام كبري وكان جلمعية املعاقني ن�صيب من ذلك االهتمام واملتمثل
بدع ��م عدد من االن�شطة والفعاليات لذوي االعاق ��ة ونريد منها م�ضاعفت الدعم
خ�ل�ال عام 2010م ك ��ون اجلمعية كبرية وقاعدته ��ا الع�ضوية تزيد ع ��ن �ستة الف
Lamasat

قريبًا

خدمة الـ )EVDO

السريعة

تعريف اخلدمة

خدمة ال� �ـ  EVDOهى �إح ��دى خدمات اجليل الثال ��ث لالت�صاالت التى
تقدمه ��ا �شركة مي ��ن موبايل حيث متك ��ن امل�شرتك من الو�ص ��ول اىل �شبكة
االنرتن ��ت و�شبكات االنرتانت ب�سرعات عاليه ت�صل اىل  3.1Mbsوحريه
فى احلركه .

مي��ن موبايل  ..ه��ي الإجن���از الأك�ب�ر للم�ؤ�س�سة العامة
لالت�صاالت ال�سلكية والال�سلكية والنجاح الذي حتققه مين
موبايل هو الو�سام الذي تكلل به امل�ؤ�س�سة كل يوم.

مميزات الـ EVDO

* االت�صال ب�شبكة االنرتنت ب�سرعات عاليه ت�صل اىل .3.1Mbps
* �سيت ��م توف�ي�ر اخلدمه فى كل �أنحاء اجلمهوري ��ة اليمنية ( املرحلة الأوىل
�صنعاء  +عدن  +احلقول النفطية ).
* ال توجد حمدوديه فى اال�ستخدام .Unlimited Usage
* حريه احلركه الكامله .Full Mobility
* امكانية ا�ستخدام كل التطبيقات التى حتتاج اىل �سرعات عاليه كااللعاب
وخدمات امللتميديا.
* الو�ص ��ول اىل ال�شب ��كات اخلا�ص ��ه ( ) VPNللم�ؤ�س�س ��ات وال�ش ��ركات
وا�ستخدام كل التطبيقات مبا فيها الربيد االلكرتونى وقواعد البيانات.
* وجود اعتمادية عالية للخدمه.

الأجهزه امل�ستخدمة

لت�شغي ��ل خدمه ال� �ـ  EVDOيحتاج امل�شرتك اىل جهاز الب توب او جهاز
كمبيوتر عادي بالإ�ضافة �إىل مودم والذى يتوفر بعدة �أنواع
 - 1كرت من نوع  PCMCIيتم تو�صيله بالكمبيوتر املحمول
 - 2مودم يعمل عن طريق منفذ الـ . USB

خدمة نقل البيانات عرب ()CDMA 2000 1X

ان تكنولوجي ��ا  CDMAالت ��ي ت�ستخدمه ��ا مي ��ن موبايل تعت�ب�ر اليوم �أكرث
تقني ��ات االت�صاالت النقالة ن�ضوج ًا .حي ��ث ي�ضاهي االت�صاالت ال�سلكية مع
قلة الإ�شعاعات و�سرية اخلدمة.
اذ يبل ��غ معدل �سرعة النق ��ل عرب تقنية( 153kbps (CDMA 2000 1X
والت ��ي ت�ستخ ��دم يف كثري م ��ن التطبيقات ب�سري ��ة عالية ج ��د ًا وتعترب هذه
اخلدم ��ة متوف ��رة يف جميع حمافظات اجلمهورية وعل ��ى امتداد تغطية مين
موبايل .

Lamasat

قالوا عن مين موبايل
منوذج �إ�ستثماري

رافد �إقت�صادي

د /علي محمد مجور – رئيس الوزراء

مين موبايل منوذج ا�ستثماري ممتاز بكل املقايي�س ومن �أبرز
ما قدمته للوطن �أنها �ساهمت يف احلد من البطالة وخلقت
فر�ص عمل جديدة عن طريق االكتتاب و�إ�شراك قطاع وا�سع من
املواطنني يف اال�ستثمار ناهيك عن �أنها قدمت خدمات ات�صاالت
مميزة كما �أنها متثل رافد قوي لالقت�صاد الوطني .

م /كمال الجبري – وزير االتصاالت وتقنية المعلومات

لقد متكنت �شركة مين موبايل من حتقيق جناحات كبرية خالل فرتة زمنية
وجيزة باعتبارها �شركة م�ساهمة حيث يعود هذا النجاح �إىل اهتمامات
القيادة ال�سيا�سية ممثلة بفخامة الرئي�س علي عبداهلل �صالح حفظه اهلل
وتوجيهاته وت�أكيده على اف�ساح املجال نحو اال�ستثمار لكل �شرائح املجتمع ملا
من �ش�أنه �أن يكون رافد ًا من روافد االقت�صاد الوطني .

حقـــــــــــائق
 رافد لالقت�صاد الوطني :معظ ��م الأرب ��اح التي حتققه ��ا مين موباي ��ل متثل راف ��د �أ�سا�سياً
ومبا�شر ًا خلزينة الدولة وبالتايل ف�إنها تعود ب�شكل مبا�شر بالنفع
عل ��ى الوط ��ن واملواط ��ن من خ�ل�ال ت�سخريه ��ا لعم ��ل م�شاريع
تنموي ��ة وخدمي ��ة ته ��دف �إىل �إح ��داث نه�ض ��ة اقت�صادي ��ة يف
الب�ل�اد.
 �صناعة ثقافة ا�ستثمارية جديدة :النجاح ��ات الت ��ي حققته ��ا مي ��ن موباي ��ل والزي ��ادة امل�ستمرة يف
ن�سبة �أرب ��اح الأ�سهم �أنتج ثقافة ا�ستثمارية ل ��دى املواطن اليمني
لال�ستثم ��ار يف امل�شاري ��ع النوعية واال�سرتاتيجي ��ة اجلماعية بد ًال
م ��ن اال�ستثم ��ار يف م�شاريع �صغرية ال متثل �إ�ضاف ��ة �إىل املنظومة
االقت�صادية الوطنية .
 التحديث امل�ستمر :دخول مين موبايل �سوق املناف�سة �أدى �إىل ك�سر الرتابة التي كانت
�سائدة يف �سوق االت�صاالت وبالتايل �أن ال�سائد حالي ًا هو التناف�س
ال�شديد على �إدخال �أحدث التقنيات واخلدمات اجلديدة لإر�ضاء
كافة امل�شرتكني .

 م�ست��وى قيا�س��ي يف وق��ت قيا�س��ي :املتاب ��ع مل�س�ي�رة �ش ��ركات الهات ��ف النق ��ال يف بالدن ��ا �سيلحظ
التق ��ارب الكب�ي�ر يف ع ��دد امل�شرتكني ل ��دى الث�ل�اث ال�شركات
الك�ب�رى �إال �أن الوق ��ت القيا�سي الذي حققت في ��ه مين موبايل
ه ��ذا امل�ستوى الذي و�صلت �إلي ��ه ي�ضع مين موبايل يف املقدمة .
 جت��اوز �إيجاب��ي :با�ست�ل�ام �أرب ��اح العام 2009م يك ��ون امل�ساهم ق ��د ا�ستعاد بل
جت ��اوز قيمة ال�سه ��م حيث بلغ �إجم ��ايل الرب ��ح لل�سهم الواحد
خ�ل�ال الث�ل�اث ال�سن ��وات املا�ضي ��ة  510ري ��ال وكان ��ت القيمة
الأ�سا�سي ��ة لل�سه ��م  500ري ��ال فق ��ط .
 ه��دف نبي��ل :م ��ن خالل م�شاري ��ع التو�سع ��ة املتوا�صل ��ة التي تق ��وم بها مين
موباي ��ل ف�إنها جت�س ��د مب ��د�أ �أن الوطن واملواط ��ن هما الهدف
الأ�سم ��ى لل�شرك ��ة  ..وذلك من خالل �إي�ص ��ال اخلدمة �إىل كل
رب ��وع الوط ��ن حتى �إىل تل ��ك املناطق التي حتت ��اج �إىل اخلدمة
ولي� ��سمنه ��اعائ ��داتكب�ي�رة.

الكادر الوظيفي

اهتم ��ت �شركة مي ��ن موباي ��ل بالعن�ص ��ر الهام م ��ن عنا�صر
انتاجه ��ا �أال وهو العن�صر الب�شري حيث �أولت اهتمام ًا خا�ص ًا
به من حيث التدريب �سوا ًء كان داخلي ًا يف اليمن �أو خارجي ًا
حي ��ث كانت ع ��دد ال ��دورات التدريبي ��ة املنعق ��دة يف مراكز
ومعاه ��د متخ�ص�ص ��ة حملي ��ة للع ��ام 2009م  73دورة
تدريبية يف جماالت وتخ�ص�صات خمتلفة
بالإ�ضاف ��ة �إىل �أن عدد ال ��دورات التدريبية املنعقدة خارجيا
كانت �أكرث من  30دورة تدريبية توزعت على عدد من الدول
العربية والأجنبية
ويف جم ��ال التوظيف مت خالل العام 2009م التعاقد مع عدد
 30موظ ��ف وموظفة للعمل يف وح ��دة خدمة العمالء حيث مت
اختيارهم ع ��ن طريق املفا�ضلة بني املتقدمني الختيار �أف�ضل

الكوادر كما هو املتب ��ع يف عملية التوظيف الر�سمي وبنف�س
الإج ��راءات وال�ش ��روط .
كذل ��ك مت �أختي ��ار ع ��دد  41موظفا م ��ن موظف ��ي ال�شركة
م ��ن جميع الأق�س ��ام لتكرميهم يف عيد العمال وذلك لرفع
ال ��روحاملعنوي ��ةلديه ��م
كم ��ا �أن ال�شرك ��ة ق ��د قام ��ت بتنظي ��م رح�ل�ات ترفيهي ��ة
للموظف�ي�ن وذلك من ب ��اب الرتويح عنه ��م والتخفيف من
�ضغ ��وط العمل ليع ��ودوا من تلك الرح�ل�ات بروح متجددة
ون�ش ��اط�أعل ��ى.
ويف اجلان ��ب الريا�ضي تنظم ال�شركة دوري ريا�ضي �سنوي
للموظف�ي�ن يف الأق�س ��ام والإدارات املختلفة مبا يخلق روح
املناف�س ��ةويعم ��قالعالق ��اتفيم ��اب�ي�ناملوظف�ي�ن.

في
إتصال هاتفي

املعلمي  :جناحات مين موبايل
ج�سدت مدى كفاءة الكادر
املحلي وقدرته على املناف�سة .
�أعرب املهند�س عبد امللك املعلمي – �سفري
بالدنا لدى جمهورية ال�صني ال�شعبية – عن
ارتياحه للنجاح الكبري واملتوا�صل الذي حققته
�شركة مين موبايل  ،وقال يف ات�صال هاتفي
�أجراه مع املدير التنفيذي ليمن موبايل �إن ن�سبة
الأرباح التي حققتها مين موبايل خالل العام
املن�صرم 2009م تعك�س مدى اجلهود التي
يبذلها العاملون يف ال�شركة والر�ؤية الت�سويقية
امل�ستوعبة ملقت�ضيات التناف�س احلا�صل يف
ال�سوق املحلية يف جمال الهاتف النقال .
ويف االت�صال هن�أ املعلمي كافة العاملني يف مين
موبايل وكافة امل�ساهمني مبنا�سبة �إعالن توزيع
الأرباح وانعقاد اجلمعية العمومية متمني ًا
لل�شركة ومنت�سبيها مزيد ًا من التقدم والنجاح .
من جانبه نقل املهند�س �صادق حممد م�صلح
– املدير التنفيذي لل�شركة حتياته وكافة
منت�سبي ال�شركة للمهند�س املعلمي م�ؤكد ًا على
ما يكنه كادر ال�شركة له من احرتام وتقدير
باعتباره امل�ؤ�س�س الفعلي لل�شركة و�أن ما
حتقق من جناحات كان له الف�ضل يف ت�أ�سي�س
لبنتها الأوىل و�إر�ساء قواعدها منذ البداية .

إضائة وطن..

د/علي ناجي ن�صاري
رئي�س جمل�س الإدارة

حققت مين موبايل جناح ًا مميز ًا يف زيادة �إيراداتها
واالت�س ��اع الكب�ي�ر يف قاع ��دة امل�شرتك�ي�ن والنم ��و
املت�صاعد ملكانته ��ا يف ال�سوق و�أثبتت موقعها ك�شركة
قوية وم�شغل ُيعتمد عليه يف االت�صاالت اخللوية  ،كما
ا�ستم ��رت يف املحافظة على موقعه ��ا املتقدم والرائد
يف تق ��دمي خدم ��ات االنرتن ��ت يف اليم ��ن ولق ��د كان
ح�صاد العام 2009م مل ��يء باالجنازات والتطورات
الت ��ي �شهدتها ال�شرك ��ة يف خمتلف املج ��االت املالية
والفنية والت�سويقي ��ة والتقنية  ...ونحن ن�ستعر�ض ما
حتق ��ق لل�شركة من اجن ��ازات ال ب ��د �أن ن�شري �إىل �أن
�إدارة ال�شرك ��ة وموظفيها ي�شكل ��ون حجر الأ�سا�س يف
كل ما حققناه حتى الآن .

تحقق األرباح من أجلة

كثرية هي الأطروحات التي ترى يف مين موبايل منوذج ًا فريد ًا
يختلف كلي ًا تارة وجزئي ًا تارة �أخرى عن امل�شاريع اال�ستثمارية
املماثلة على امل�ستوى الوطني �أو الأقليمي ..
�إن التواتر احلا�صل يف تلك الأطروحات جعل التفرد �أمر ًا م�سلم ًا
�أحدثه �شبه الإجماع ب�أنه تفرد ًا �إيجابي ًا منذ لبنته الأوىل وحتى
يومنا هذا ..
وعند �إطالعنا على معظم التناوالت التي تقدم مين موبايل بتلك
ال�صورة امل�شرقة ال يقت�صر تلقينا ذلك باعتباره و�سام ًا �أو �شهادة
تقدير لنا يف مين وموبايل – و�إن كان ذلك من حقنا – لكننا
نتلقى تلك التناوالت على �أنها احتفاالت يقيمها اجلميع والكل
يحتفل بطريقته اخلا�صة مهما اختلفت الطريقة �أو الو�سيلة ..
وهنا تتبادر �إىل الذهن �أ�سئلة عديدة منها على �سبيل املثال ملاذا
هذا الإجماع ؟ وما هي املعطيات امللمو�سة التي ر�سخته لدى
الغالبية باختالف م�ستوياتهم العلمية والتخ�ص�صية ؟ ونحن
هنا ل�سنا ب�صدد البحث عن �إجابات مو�ضوعية ملا �سبق فكل
من يرى �أن مين موبايل منوذج ًا �إيجابي ًا فريد ًا لديه �إجابة بنى
على �أ�سا�سها �إنطباعه الذي قد يتعدى من كونه وجهة نظر �إىل
امل�شاركة يف ت�ضاهرة �إحتفالية جمتمعية يومية ت�سمى مين موبايل
فهناك من يرى يف مين موبايل تفرد ًا تقني ًا وهناك من يراها
متفرد ًة ب�أهدافها و�أخر يرى تفردها يف الأداء املتميز و�أخر من
خالل برامج خدمة املجتمع النوعية التي تتبناها مين موبايل
وتبقى القائمة مفتوحة لعناوين كثرية تخت�صر الكثري والكثري من
احلميمية املجتمعية والإ�ضافة النوعية التي �صنعتها وقدمتها مين
موبايل..
يف احلقيقة اجد نف�سي منحازا اىل ماذكرومامل يذكر من تلك
امل�ضامني النبيلة التي ت�شملها م�صفوفة م�سببات التميز ليمن
موبايل..
�إن �أي م�شروع ا�ستثماري مهما كانت طبيعته اال�ستثمارية يهدف
بالأ�سا�س �إىل خلق �سوق يحقق من خالله الأرباح يف املقام الأول
وتقا�س م�شروعية تلك الأرباح من خالل �إحت�سابه مدى القرب
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املدير التنفيذي

والبعد بني الو�سيلة والربح من جهة واملبادئ والقانون والواجب
املجتمعي من جهة �أخرى ..
ونحن يف مين موبايل ال ن�ضع من �ضمن �أ�سا�سيات �أهدافنا
�إيجاد �سوق نحقق منه الأرباح فقط و�إمنا هدفنا بالأ�سا�س �أن
يكون ال�سوق هو الرابح وهذا ال يعني خ�سارتنا لأننا مل ننظر �إليه
�سوق ًا لنا ولكنه جمتمعنا  ..نعم هو املجتمع الذي ي�ضمنا جميع ًا
م�ؤ�س�سني وم�ساهمني وم�شرتكني  ..وهذه حمددة �أخرى من
حمددات تفردنا لأن لنا وجهة نظر �أخرى ل�سوق التناف�س بحيث ال
نربح منه و�إمنا لنحقق الأرباح من �أجله .
وعود على بدء � ..إن هذا التفرد الذي تتميز به مين موبايل يزيدنا
�إ�صرار ًا على موا�صلة النجاح الذي النر�ضى بغريه بدي ًال ولذلك
ف�إننا كمنظومة �إدارية يف ال�شركة نعمل يف ظل ر�ؤية م�ستقبلية
متزنة نهدف من خاللها حتقيق الريادة يف �سوق االت�صاالت
اليمنية وتعزيز مكانة ال�شركة بني املناف�سني وهذا بالطبع �سيتم
حتقيقه من خالل م�صفوفة من الربامج الت�سويقية والتقنية
والإدارية يف مقدمتها حت�سني �أداء العاملني من خالل التدريب
والت�أهيل وفتح مراكز خدمات م�شرتكني يف املدن الرئي�سية
وتد�شني عدد من اخلدمات النوعية ..
ختام ًا ي�سرين �أن �أرفع ا�سمى �أيات التهاين والتربيكات �إىل فخامة
الأخ الرئي�س علي عبداهلل �صالح رئي�س اجلمهورية حفظه اهلل ملا
يوليه من رعاية ودعم ل�سوق االت�صاالت  ..كما �أنتهز هذه املنا�سبة
التقدم بال�شكر اجلزيل للمهند�س كمال اجلربي وزير االت�صاالت
وتقنية املعلومات الذي كان وال زال له الدور الأكرب يف جناح مين
موبايل وال �أن�سى �أن �أهنى كل العاملني يف ال�شركة على جهودهم
املتوا�صلة التي مثلت حجر الزاوية لنجاح ال�شركة .

�إكبار وعرفان

�شكر ًا لثقتكم

م�ست�شار التحرير
هيئة التحرير
م� /صادق م�صلح

Lamasat

جلمهورنا الكرمي من م�شرتكني
وم�ساهمني وجمتمع بكل فئاته
و�أطيافه على دعمهم الال متناهي
ل�شركتهم الوطنية مين موبايل

فريق واحد  ..هدف واحد

الإ�شراف
عادل املحيا

رئي�س التحرير
وليد النبهاين

مدير التحرير
نور الدين وها�س

�سكرتريا التحرير
عبداهلل العن�سي  -حممد الن�صره

�صف �إلكرتوين
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