
مين موبايل حتقق زيــــادة كبرية يف            ن�سـبة الأرباح للعام 2009 هي الأكرب على م�ستوى ال�سوق املحلية
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�رتفع���ت �إير�د�ت �شركة مين موبايل خ���ال �لعام 2009م �إىل 
) 38.608.801 ( �أل���ف ري���ال بزيادة ن�شبته���ا ) %14.33 ( 
ع���ن �لع���ام 2008م و�رتف���ع �إجم���ايل �لدخل �ل�شام���ل لاأرباح 
�أل���ف ري���ال مقاب���ل ) 15.257.135 (   ) 19.229.965 (
�أل���ف ري���ال للع���ام 2008م بن�شبة زي���ادة بلغ���ت ) 26% ( حيث 
حقق �ل�شه���م �لو�حد ربحًا �أ�شا�شيًا وق���دره ) 222.25 ( ريال 
بن�شب���ة ربح بلغ���ت ) 44.4% ( وبل���غ �إجمايل �لدخ���ل �ل�شامل 
لاأرب���اح للث���اث �ل�شن���و�ت �لأوىل ) 2007 ، 2008 ، 2009 ( 
) 43.866.333 ( �أل���ف ري���ال م�شتعي���دً� ومتج���اوزً� ر�أ�شمال 
�ل�شرك���ة �لبالغ ) 43.262.000 ( �أل���ف ريال كما بلغ جمموع 
�لرب���ح �لأ�شا�شي لل�شهم للثاث �ل�شن���و�ت �ملن�شرمة ) 507 ( 
ريال م�شتعيدً� ومتجاوزً� �لقيمة �لأ�شا�شية لل�شهم �لبالغ ) 500 
( ري���ال و�شتبل���غ �لأرب���اح �ملودعة منها لنف�س �لف���رة ) 410 ( 

ريال .
ج���ذب  م���ن  متكن���ت  �ل�شرك���ة  �ن  �لبيان���ات  و�ظه���رت 
2009م  �لع���ام  خ���ال  جدي���د  نحو744148م�ش���رك 
لريتف���ع �جم���ايل ع���دد م�شرك���ي مي���ن موباي���ل حت���ى نهاي���ة 

2009م2816145م�شرك.
ويف ت�شري���ح لو�شائ���ل �لإع���ام �أو�شح �لأخ / ع���ادل �ملحيا – 
مدي���ر �لت�شوي���ق و�ملبيع���ات يف مين موباي���ل �أن ن�شب���ة �لأرباح 
�لت���ي حققتها مين موبايل كان���ت متوقعة متامًا وجاءت وفقًا ملا 
ت�شمنته �خلط���ة �لت�شويقية للعام 2009م و�لتي من خالها مت 
تنفي���ذ عدد من �لرب�مج �لت�شويقي���ة �ملدرو�شة ، و�أكد �ملحيا �أن 
�لفعالي���ات �لت�شويقي���ة �لتي مت تنفيذها خ���ال �لعام �ملن�شرم 
�لتزم���ت بالروؤي���ة �لت���ي تنتهجه���ا �ل�شركة و�ملتمثل���ة يف تقدمي 
�خلدم���ة �لأف�شل و�لتعام���ل مب�شد�قية تدع���م �لثقة بني مين 

موبايل وم�شركيها ..
منوه���ًا �إىل �أن -�لثق���ة و�ل�شفافية ون�شبة �لزي���ادة يف �لأرباح- 
مثلت متازمات فعلية فر�شت مين موبايل كخيار  �أ�شا�شي على 
م�شتوى  �ل�شوق �ملحل���ي �ملت�شم باملناف�شة و�نتجت حركة تد�ول 
ن�شط���ة لاأ�شهم على م�شتوى �لأفر�د حي���ث بلغ �ل�شعر �ملتد�ول 
لل�شه���م يف حركة �ل�ش���ر�ء بني �ملو�طن���ني 1.500 ريال لل�شهم 
�لو�حد يف حني �أن �لقيمة �لأ�شا�شية لل�شهم �لو�حد 500 ريال .
وفيم���ا يخ�س توقعات �أرباح �لعام �جل���اري 2010م �أكد �ملحيا 
�أن مي���ن موبايل �شتحافظ على �لنج���اح و�أن �ملنظومة �لإد�رية 
لل�شركة م�شتوعبة متامًا ملقت�شي���ات �ل�شوق �لتناف�شية وتتعامل 

بنهج ت�شويقي �حر�يف قادر على حتقيق �لأف�شل .
وك�شف �ملحي���ا يف ختام ت�شريحه �ن �جم���ايل عدد �مل�شركني 
حت���ى نهاية �لن�شف �لول  من �لعام �جلاري 2010م بلغ ثاثة 

مايني ومائة �لف م�شرك.

مي���ن موباي���ل ه���ي �مل�شاف���ة �لزمني���ة ب���ني بد�ي���ة 
م�شروع���ة مفتتحها �لطموح وو�ق���ع ملمو�س يفر�س 
جناح���ه بقوة على م�شت���وى �ل�شوق �ملحل���ي .. وبني 
ه���ذ� وذ�ك م���رت مي���ن موباي���ل مبحط���ات قليل���ة 
�ل�شخ���ب وكث���رية �لفعالي���ة .. �أنتجته���ا �بد�عات  
كف���اء�ت نوعية حملوها عل���ى كو�هلهم هدفًا نبيًا 

وحتملوها حتديًا ل بد له من �أن يتحقق ..

هي 

األكبر
 على مستوى السوق المحلية

ارتفاع نسبة أرباح أسهم يمن موبايل إلى 
%44.4 خالل العام 2009م

محطات                  
هامة في مسيرة الشركة



ميث���ل �لت�ش���ويق بح���ق �مل���ر�آة �لت���ي تعك�س �ش���ورة �أي �ش���ركة 
و�شخ�شيتها �حلقيقية �أمام جمهورها ..

�لفعالي���ات  م���ن  بجمل���ة  حاف���ًا  2009م  �لع���ام  كان  وق���د 
و�لأن�ش���طة �لت�ش���ويقية �لت���ي �أثمرت نتائج ملمو�ش���ة �ش���و�ًء 
على م�شتوى زيادة �ملبيعات وكذلك �لإير�د�ت بالإ�شافة �إىل 
م���ا تركته م���ن ب�شمة و�أث���ر �إيجابي عن �ل�شرك���ة و�شورتها 

�لذهنية لدى م�شرتكيها و�ملجتمع .
ومن تلك �لأن�شطة على �شبيل �ملثال :-

عرو�ض تن�شيط املبيعات 
�نتهج���ت �ل�شرك���ة يف �لع���ام 2009م �شيا�ش���ة بيعي���ة جدي���دة 
م���ن خ���ال �إط���اق  عرو�س مبيع���ات للخط���وط و�لأجهزة 
بال�ش���رت�ك م���ع ع���دد م���ن وكائه���ا �ملتميزي���ن  م���ن �أج���ل 
تو�شي���ل �خلدم���ة للم�شرتك ب�شعر مي�ش���ر وهو ما �شاهم يف 

�رتفاع �ملبيعات ب�شكل ملحوظ .
عرو�ض والء امل�شرتكني

�مل�شب���ق  �لدف���ع  مل�شرتك���ي  ثاني���ة   90 �لدقيق���ة  •  عر����س 
�ل���ذي �أت���اح للم�شرتك���ن م�شاحة �أكرب للتو��ش���ل وبدون �أي 

��شرت�كات .
�لذي ح�شل فيه م�شرتكي  �شهر رم�شان  •  عر�س هدية 
�لدف���ع �مل�شب���ق عل���ى 20% زي���ادة جماني���ة عل���ى �أي عملي���ة 
تعبئ���ة ط���و�ل �شهر رم�ش���ان �ملب���ارك م�شاهمة م���ن �ل�شركة 

يف م�شاركة م�شرتكيها �لحتفاء مبثل هذه �ملنا�شبات .
-: �لدولية  �لت�شالت  •  عرو�س 

نف���ذت �ل�شرك���ة بالتن�شي���ق م���ع �شرك���ة تيليم���ن ع���دد م���ن 
�لعرو����س لات�ش���الت �لدولي���ة ت�شهي���ًا للم�شرتك���ن يف 
�لتو��شل مع �أهلهم وذويهم �ملغرتبن خارج �ليمن وذلك يف 
عدد من �ملنا�شبات �لوطنية و�لدينية و�لتي �نخف�شت فيها 

تعرفة �لت�شال �لدويل �إىل 69 ريال للدقيقة �لو�حدة .

�إىل ع���دد م���ن �لعرو����س �ملختلف���ة يف  •   ه���ذ� بالإ�شاف���ة 
�ملنا�شبات �لوطنية و�لدينية .

خدمات جديدة 
�خلدمات هي مقيا�س �لتميز لأي �شركة �ت�شالت ومن هذ� 
�جلانب �أطلقت �ل�شركة عدد من �خلدمات �لتي تهدف �إىل 

متتن عاقة �ل�شركة مب�شرتكيها منها :-
•  خدمة �لت�شال �لدويل مل�شرتكي �لفوترة بدون تاأمن 

بو��شطة �لتعبئة بكروت �ل�شحن �شهيل .
•  خدمة حتويل من نظام �لدفع م�شبق �إىل نظام فوترة 

.
ح���رف   370 م���ن  ولأك���ر  �لطويل���ة  �لر�شائ���ل  •  خدم���ة 

�شريطة دعم �جلهاز للخدمة .
وب�شع���ة مبدئي���ة   mms �ملتع���ددة  �لو�شائ���ط  •   خدم���ة 
300KB �شريط���ة دع���م �جله���از للخدمة وتتوف���ر عدد من 

�لأجهزة يف �لأ�شو�ق �لتي تدعم هذه �خلدمات .
•  ه���ذ� بالإ�شاف���ة �إىل حزم���ة من �خلدم���ات ذ�ت �لقيمة 

�مل�شافة .
حمالت اإعالنية متميزة 

�إعاني���ة  حم���ات  �إط���اق  عاتقه���ا  عل���ى  �ل�شرك���ة  �أخ���ذت 
توعوي���ة وب�ش���كل �شنوي ته���دف �إىل خدم���ة �ملجتمع وتعزيز 
بع����س �لق�شايا و�ملفاهيم �لعامة ومن ذلك تفردت �ل�شركة 
يف �لع���ام 2009م بتنفي���ذ �أك���رب حمل���ة �إعاني���ة جمتمعي���ة 
عل���ى م�شت���وى �لوط���ن ب�شه���ادة جمي���ع �ملتابع���ن و�ملهتمن 
و�ملتخ�ش�ش���ن وه���ي حملة "حياتنا" �لت���ي تناولت مفاهيم 
مرتبطة وب�ش���كل مبا�شر بحياة �لنا�س على خمتلف فئاتهم 

و�هتمامهم .
حملة توزيع االأرباح للعام 2008م

متث���ل حملة �لأرباح مهرجاناً تقليدياً �شنوياً  لل�شركة حيث 

ت���ربز هذه �حلملة خ�شو�شي���ة �لعاقة �لتي تربط �ل�شركة 
مب�شاهميها وحميطها �لجتماعي وتبن مبا ل يدع جماًل 
لل�ش���ك ر�بطه���ا �لوطني و�لذي جت�شد ملياً يف �شعار �حلملة 
للع���ام 2008م "خرينا لأهلنا" �لذي يختزل يف طياته كثري�ً 

من �ملعاين و�لر�شائل .
الن�شاط االإعالين

تظ���ل �ل�شرك���ة �شباق���ة يف ه���ذ� �مل�شم���ار م���ن خ���ال تبنيه���ا 
ل�شرت�تيجي���ة �إعاني���ة تعتم���د عل���ى �مل�شد�قي���ة ومر�ع���اة 
�خل�شو�شي���ة ملجتمعن���ا �ليمني  ، من ذل���ك ما ذكرناه �شابقاً 
من �حلمات �ملجتمعية بالإ�شافة �إىل تبني �ل�شركة رعاية 
عدد م���ن �لرب�مج و�مل�شل�ش���ات �لتلفزيونية �لتي تبث على 
�شا�ش���ات �لقن���و�ت �ليمنية وخ�شو�ش���اً يف �ملنا�شبات و�لأعياد 
�لوطني���ة و�لديني���ة مث���ل برنام���ج حو�ظر �ليم���ن – �أ�شمار 
عيدي���ة – م�شل�ش���ل هم���ي همك – كيني مين���ي – على قناة 
�ل�شعي���دة ، وكذل���ك تو�جده���ا وب�ش���كل ق���وي يف ع���دد م���ن 
�لرب�م���ج و�مل�شل�شات �لتي تب���ث على قناة �ليمن �لف�شائية 
�لأم���ر �ل���ذي يع���د م�شاهم���ة م���ن �ل�شركة يف تطوي���ر �لعمل 
�لفن���ي و�لتلفزي���وين �ليمن���ي �ل���ذي تنعك����س نتائج���ه عل���ى 

�لنا�س من خال مايتحقق لهم من �ملتعة و�لت�شلية 
الدعم املجتمعي 

خدم���ة �ملجتمع هي �لهدف �لأ�شمى لل�شركة ويف هذ� �مل�شمار 
�شعت �ل�شركة للتو�جد يف خمتلف �لقطاعات �ملجتمعية �لتي 
مت����س �حتياجات �لنا�س من خال تق���دمي �لدعم و�لرعاية 
لع���دد م���ن �لأن�شط���ة و�لفعاليات ) ريا�شي���ة – �جتماعية – 

دينية - �شحية – موؤمتر�ت – مهرجانات ( .
ه���ذ� بالإ�شافة �إىل تبني �إن�ش���اء عدد من �لهناجر و�ملظات 

�لكبرية يف عدد من �ملد�ر�س و�جلامعات .

حصادنا 
التسويقي للعام 

نشاطات متعددة ... هدف نبيل
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يف �لبد�ية �أحب �أن �هنىء �إد�رة �ل�شركة وجميع منت�شبيها بهذ� �لجناز �لعماق �لذي و�شلت �إليه �ليوم لي�س يف 
قطاع �شوق �لت�شالت فح�شب بل يف جممل �ل�شوق �لقت�شادية �ليمنية .

�أهنئ �جلميع يف هذ� �ليوم �لذي يحق لنا �أن نطلق عليه يوم مهرجان �لأرباح لي�شبح منا�شبة �قت�شادية �شامية 
ت�شاف �إىل قامو�س �ملنا�شبات و�ملهرجانات و��شعة �ل�شيت يف �ل�شوق و�ملجتمع �ليمني .

وبالع���ودة �إىل عن���و�ن �ملو�ش���وع – �ملناف�شة – �لذي ما دفعن���ي �إىل �حلديث حوله رمبا طبيع���ة عملي و�رتباطي 
�ملبا�شر باأجو�ء �ملناف�شة ورمبا ما نعي�شه جميعًا �لآن من حلظات تغمرها �شعادة ون�شوة �لنجاح .

�ملهم يف �لأمر �أن جميع �ل�شركات و�ملوؤ�ش�شات و�لأفر�د وحتى �لدول و�حلكومات يوؤمنون مببد�أ �ملناف�شة من �أجل 
حتقيق �لتميز و�لنجاح كًا يف جماله .

ونح���ن يف �شرك���ة مين موبايل وكما ه���و معروف خظنا غمار �ملناف�ش���ة بكل �إقتد�ر �أمام �ش���ركات كبرية كان لها 
فر�شة �ل�شبق يف �لدخول �إىل �ل�شوق �ملحلية .

ولع���ل �أدر�كن���ا حلجم مناف�شينا من���ذ �لبد�ية هو  ور�ء ما و�شلن���ا �إليه �ليوم ؟ كيف ؟ ل �أق�ش���د �أنهم �أثرو� على 
�أنف�شهم وقدمو� لنا �ل�شوق على �أطباق من ذهب ؟ و�كتفو� مبا و�شلو� �إليه �آنذ�ك .

ب���ل �إن �لعم���ل معهم يف هذ� �مل�شم���ار �حليوي ) �شوق �لت�شالت ( هو ما جعلنا ن���درك وبحق �أنهم عند م�شتوى 
�ملناف�ش���ة وهو ما فتح �شهيتنا با�شتمر�ر �إىل تق���دمي �لأف�شل و�لأكرث متيزً� .. ول �أق�شد هنا�ي�شا �أننا مقلدين �أو 
تابعني لهم .. فقد يكون �لعك�س �شحيح .. لكن �ملق�شود هو �أن �ملناف�شة - �أعنى �ل�شريفة منها - توؤدي �إىل تفجري 
�لطاق���ات و�شحذ �لهم���م و�لبحث �لد�ئم عن تقدمي �جلديد �ملتميز من �أجل �لظف���ر بر�شا �لعماء و�لعمل على 

تقدمي ما يلبي �حتياجاتهم ورغباتهم .
وم���ن ه���ذ� �ملقام �أ�شتطيع �جلزم �أنه لول �ملناف�شة ملا و�شلنا �إىل ما و�شلنا �إليه �ليوم من طفرة و��شحة يف قطاع 

�لت�شالت �إجماًل �أي �أن ذلك يح�شب للجميع ولي�س ليمن موبايل فقط .
خا�ش���ة �لقول نح���ن ومناف�شينا �شركاء ل فرقاء .. �ش���ركاء يف تقدمي �لأف�شل و�ملتميز �ل���ذي يخدم �لعميل �أيًا 
كان���ت وجهت���ه هذ� من ناحية ومن ناحية �أخرى �مل�شاهمة �لفاعلة يف بن���اء هذ� �ملجتمع وتطويره مع �حتفاظ كل 
ط���رف بب�شمت���ه وهويته �خلا�شة ومقد�ر �رتباطه و�نتمائه لهذ� �ملجتم���ع وحر�شه �لد�ئم للعمل من �أجل رخائه 
وتقدم���ه كم���ا ي�شعدين �أن �أتوج���ه بدعوة �شادقة وبيد مم���دودة �إىل �شركائنا �شركات �ت�ش���الت �لهاتف �لنقال 
�لعامل���ة يف �ل�شوق �ملحلية �إىل مزيدً� من �لتناف�س �ل�شريف �لبناء �لذي يحقق تقدمي �أف�شل خدمات �لت�شالت 

وبجودة ت�شتحق ثقة عمائنا وم�شركينا وجمتمعنا .
و�عدي���ن جماهرين���ا باأننا ملتزمون ود�أوب���ون على تقدمي كل ما يلب���ي رغباتهم ويحقق لنا �لري���ادة و�لتميز عن 
مناف�شينا يف نف�س �لوقت وهو ما �شيرجم �إن�شاء �هلل خال هذ� �لعام 2010م �إىل جملة من �لعرو�س و�خلدمات 
�جلدي���دة �لتي �أتوقع �أنه���ا �شتكون مفاجئات غري متوقعة بالإ�شافة �إىل حزمة من �لرب�مج و�لفعاليات و�لأن�شطة 

�لرويجية �ملجتمعية .
كان �هلل يف ع���ون مناف�شينا وهنيئًا مل�شركين���ا وجماهرينا �لتي �شتجني ثمار ذلك �لتناف�س �لذي �أت�شوره خاقًا 

وحمفزً� و�شريفًا .

دعوة
للمنافسة

جنوم 2009

 
يمن موبايل تتجاوز

3
 مليون مشترك

مكانة  قوة  يوؤكد  موبايل   مين  مل�شرتكي  النمو  معدالت   ارتفاع  ت�شارع 
اليمنية االإت�شاالت  �شوق  يف   ال�شركة 

كبري  فريق  وعمل  جماعي  جهد  ثمرة  يعد   2009 يف  �إجن��از�ت  من  لل�شركة  ماحتقق 
�ل�شركات  ، وبدورنا نقدم ر�شالة �شكر وتقدير لكل  �أو خارجها  �ل�شركة  �شو�ء من د�خل 
لأنهم  �إ�شتثناء  وبدون  م�شركة  عمل  عاقات  بهم  تربطنا  �لذين  و�لأفر�د  و�ملوؤ�ش�شات 

�لنجوم: هوؤلء  ومن  و�لتقدير  �ل�شكر  كل  ت�شتحق  م�شيئة  جنوم  بحق 

1,245,720

2,071,997

2,816,145

2007 2008 2009

عدد م�شرتكي مين موبايل حتى نهاية 2009عدد المشتركين 

حمالت ال�شرعبي التجارية
وكيل �ل�شركة

�أ/حممد عبد �هلل �ل�شرعبي - �ملدير �لعام

�شركة غم�شان ماك�شيمام تيليكوم
وكيل �شركة نوكيا يف �ليمن

�أ/يحيى غم�شان - �ملدير �لعام

�شركة ما�ض
خدمات �إعانية 

�أ/عادل �لزيلعي - مدير فرع �شنعاء 

�شركة جراند تكنلوجي
مزود خدمات م�شافة

�أ/�ش�امح حممد �شيف ثابت - �ملدير �لعام

�شركة  مل�شات
ت�شاميم �إعانية

�أ/ز�هر �لأغربي  - �ملدير �لعام

اأ/عــــادل املحــــــيا
مدير �لت�شويق و�ملبيعات





ت���ويل �شركة مي���ن موبايل �هتم���ام و��شح ب�شريح���ة �لتعليم مبختلف 
�مل�شتويات من خال �مل�شاركة يف دعم �مل�شاريع �لأكادميية و�لأن�شطة 
�لتعليمي���ة وحف���ات �لتكرمي لط���اب �جلامع���ات و�ملد�ر�س وتكرمي 
�ملربزي���ن م���ن �ملعلم���ني و�لط���اب وتق���دمي �لتجهي���ز�ت �لتعليمي���ة 
، حي���ث مت خ���ال �لع���ام 2009م رعاي���ة �أك���رث م���ن 70 حف���ل تخرج 
لط���اب �جلامع���ات ورعاية م���ا يزيد عن 30 حفل تخ���رج ومهرجان 
لط���اب �ملد�ر�س و�ملعاهد �لعلمية ودعم �لعديد من م�شاريع �لتخرج 
�لأكادميية و�لأفام �لوثائقية وبر�م���ج �لتدريب و�لتاأهيل و�أبرزها ) 

�مللتقى �لإد�ري �لثاين للمو�رد �لب�شرية ( .

حتر����س �شركة مين موبايل على �مل�شارك���ة يف رعاية دعم �لكثري من 
�لرب�م���ج و�لأن�شطة �ل�شحية للموؤ�ش�شات و�ملر�كز �لطبية وتبني دعم 
ومتوي���ل �مل�شاري���ع �ل�شحية وتق���دمي �لتجهيز�ت �ملمكن���ة و�مل�شاعدة 
�لازم���ة للمر�ش���ى ويتجل���ى هذ� �لهتم���ام من خال متوي���ل �شامل 
وتد�ش���ني مركز �لزهر�ء �لطبي مبحافظ���ة �حلديدة ورعاية �لرب�مج 
و�حلم���ات �لتوعوي���ة �ل�شحية وم���ن �أبرزها حمل���ة �لتوعية مبر�س 
�أنفلون���ز� �خلنازي���ر )H1N1 ( من خال طباع���ة ون�شر كثري من 

�ملطبوعات .

ت�شاه���م �ل�شرك���ة وب�شخ���اء يف دع���م بر�م���ج و�أن�شط���ة �جلمعي���ات 
و�ملوؤ�ش�ش���ات �لتنموي���ة وموؤ�ش�ش���ات �ملجتمع �ملدين �إميان���ًا بدورها يف 
تفعي���ل دور تل���ك �ملوؤ�ش�شات يف �لإ�شه���ام يف تنمية �ملجتم���ع – يتمثل 
ه���ذ� �لدعم من خ���ال �لدعم �ل�شن���وي �ملبا�ش���ر �أو رعاية بر�جمها 
و�أن�شطته���ا �خلريي���ة و�لتنموية – حيث مت دعم �أك���رث من 70 جمعية 

وموؤ�ش�شة ورعاية �أكرث من 50 ن�شاط .
ومت �لركي���ز عل���ى �شريح���ة �لأيت���ام �لت���ي تكفله���م تل���ك �ملوؤ�ش�شات 
و�جلمعي���ات وتبني رعاي���ة �لأن�شطة و�لرب�مج �خلا�ش���ة بهم �أبرزها 

ي���وم �ليتي���م �لعربي �ملق���ام من قب���ل موؤ�ش�شة �شناع �حلي���اة بحديقة 
�ل�شبع���ني – و�ملهرج���ان �لثال���ث لليتيم �ملقام من قب���ل موؤ�ش�شة فجر 
�لأم���ل مبحافظة تعز – ورعاية مهرجان �لعطاء �لثالث لليتيم �ملقام 
م���ن قب���ل �لإد�رة �لعامة لد�ر �ليتي���م – وتكرمي �أو�ئل حم���و �لأمية ، 

وياأتي هذ� �لدعم �إميانًا من �ل�شركة مب�شوؤولياتها �إز�ء �ملجتمع .

ت�ش���ارك �شرك���ة مين موباي���ل برعاية كامل���ة للمهرجان���ات �لتوعوية 
و�لرفيهية ملا متتاز به من خ�شو�شية �جتماعية وجماهريية تتز�من 
مع �ملنا�شب���ات �لثقافية و�لديني���ة و�لإن�شانية حي���ث حتر�س �ل�شركة 
عل���ى �مل�شاهمة يف توعية �ملجتمع من خال تبن���ي رعاية �ملهرجانات 
�لتوعوي���ة كان �أبرزه���ا خال �لع���ام 2009م مهرج���ان �شباب �ملكا 
�لتوع���وي – و�ملهرج���ان �لر�بع لل�شباب – و�ملهرج���ان �ل�شنوي �لأول 

 . �لأمان  حز�م  حملة  – ودعم 
�أم���ا �ملهرجان���ات �لفنية �جلماهريية �لتي ت�شاه���م يف ترفيه �ملجتمع 
و�إدخ���ال �لف���رح �إىل �لأ�شرة و�لطف���ل – ومن �أبرزه���ا مهرجان عيد 
�لأ�شح���ى ) �شنعاء – عدن ( - ومهرجان �شي���ف �شنعاء �لإن�شادي 

. غري  �شيفنا  – ومهرجان 

تبادر �شركة مين موبايل وبتفاعل كبري يف �مل�شاركة و�لدعم لاأن�شطة 
و�لفعالي���ات و�ملهرجان���ات و�مللتقيات �لديني���ة و�لثقافية خل�شو�شية 
�رتباطه���ا باجلانب �لقيم���ي و�لديني و�لأخاقي و�لع���رف و�لعاد�ت 
�لجتماعي���ة ، حي���ث قامت �ل�شرك���ة خال �لعام �ملا�ش���ي بتكرمي ما 
يق���ارب 800 حاف���ظ وحافظة للق���ر�آن �لكرمي ورعاي���ة �لع�شر�ت من 
�مل�شابق���ات �لديني���ة و�لثقافي���ة للجمعي���ات �خلريي���ة و�لديني���ة ومن 
�أبرزه���ا تكرمي 360 حافظ وحافظة من جمعية معاذ �لعلمية بتعز – 
و300 يتي���م ويتيمة مبوؤ�ش�شة فجر �لأم���ل – وتكرمي عدد 148 حافظ 
وحافظة من موؤ�ش�شة و�دي ح�شرموت ب�شيئون – وكذلك �مل�شاركة يف 

رعاية وتكرمي رو�د �مل�شرح �ليمني وتقدمي �لدعم للملتقيات �لثقافية .

الرعاية التعليمية

الرعاية ال�شحية

الرعاية التوعوية والرتفيهية

الرعاية الدينية والثقافية

رعايــة الربامــج اخلريية 

نحــن يف �شركــة مين موبايل نــدرك اأن الو�شــط االجتماعي الــذي نعمل فيه هــو جمتمعنا احلقيقي 
ونــدرك اأن الهــدف الرئي�شــي لل�شركــة هــو امل�شاهمة يف تنميتــه وتطويــره ، لذلك كانت لنــا روؤيتنا 
الت�شويقيــة الوا�شحة يف تبنــي اإ�شرتاتيجية امل�شوؤولية االجتماعية وتفعيل روؤيتنا " ملتزمون نحو 
جمتمعنــا " من خالل م�شاهمة �شركة مين موبايل يف رعاية الكثري من امل�شاريع والربامج والفعاليات 

واالأحداث االجتماعية يف �شتى املجاالت التنموية . 



حتر����س �شركة مين موباي���ل على تقدمي �لدع���م و�لرعاية للفعاليات 
�لوطني���ة �لك���ربى نظرً� مل���ا متتاز به تل���ك �ملوؤمت���ر�ت و�ملعار�س من 
�أه���د�ف علمية وفكرية و�قت�شادية ت���رثي �ملجتمع وت�شاهم يف تقدمي 
حل���ول ومعاجل���ات تنموية ، حي���ث قدمت �شركة مي���ن موبايل �لدعم 
للعدي���د من �ملعار����س و�لن���دو�ت �لإ�شر�تيجية وم���ن �أبرزها رعاية 
�ملعر�س �لهند�شي �لأول رعاية رئي�شية بكلية �لهند�شة جامعة �شنعاء 
– ودع���م ورعاي���ة ح�شري���ة للموؤمتر �لر�بع لنقاب���ة �ل�شحفيني – 

و�ملوؤمتر �لفرعي لنقابة �ملهند�شني �ليمنيني .

ت���ول �شركة مين موباي���ل �لأعم���ال �لإن�شانية �هتمام���ًا خا�شًا وتبادر 
يف تق���دمي �لدعم �ملنا�شب �إميانًا بتحم���ل �مل�شوؤولية وتقدمي �مل�شاعدة 
�لازم���ة للمنكوب���ني ج���ر�ء ح���و�دث �لك���و�رث �لطبيعي���ة متثل ذلك 
بالت���ربع بع�ش���ر�ت �ملاي���ني لاأخ���وة �أبن���اء ح�شرم���وت �ملت�شررين 
م���ن ك���و�رث �ل�شيل و�لأمطار خ���ال �لعام �ملا�ش���ي ، ول تغفل �شركة 
مي���ن موبايل عن تق���دمي �لتربعات و�مل�شاع���د�ت �ملبا�ش���رة �ل�شنوية 

للموؤ�ش�شات �لإن�شانية و�جلمعيات �خلريية .

�لهتم���ام ب�شريح���ة �ل�شباب ج���زء �أ�شا�شي من �أولوي���ات �شركة مين 
موباي���ل حيث ت���ول �ل�شركة قطاع �لريا�شة �هتمام���ًا كبريً� من خال 
تق���دمي �لدع���م �لكام���ل و�لرعاي���ات �حل�شري���ة لع�ش���ر�ت �لأندي���ة 
�لريا�شي���ة يف خمتل���ف �ملحافظ���ات �ليمني���ة وتبني رعاي���ة �لأن�شطة 
�لريا�شي���ة �لأخ���رى كال�شل���ة و�ل�شطرجن وك���رة �لطائرة �ش���و�ًء على 
�مل�شت���وى �ملحل���ي �أو �ل���دويل ، ومن �أب���رز �لأندية �لريا�شي���ة �لتي مت 
دعمها خال �لعام �ملا�شي ) نادي �أهلي �شنعاء – نادي ح�شان �أبني 
– نادي �شيئون – نادي �لأجيال تعز ( ورعاية �لكثري من �لبطولت 
�لريا�شي���ة �لأخ���رى �أبرزها بطول���ة رئي�س �جلمهوري���ة لل�شطرجن – 

وتكرمي �أبطال �لعامل للهوكي ل���ذوي �لحتياجات �خلا�شة – وبطولة 
�لرو�د �لريا�شي���ة لل�شركات – و�لبطولة �ملفتوحة للتن�س و�ل�شكو��س 
�لت���ي نظمه���ا �لحتاد �ليمن���ي للتن����س و�ل�شكو�����س - ورعاية بطولة 

�شنعاء �لقدمية لكرة �لقدم – وبطولة قحطان �ل�شعبي للفرو�شية .

�ملخيم���ات �ل�شيفية ملتقيات �شبابية ثقافي���ة و�جتماعية متتاز ب�شم 
كل �لفئ���ات و�ل�شر�ئح من �أبناء �لوط���ن كتقليد �شنوي �جتماعي ومن 
هذ� �ملنطلق حتر�س �شركة مين موبايل على رعاية مثل هذه �لأن�شطة 
و�لفعالي���ات �جلماهريية ومن �أب���رز �ملخيمات �لتي مت رعايتها خال 
�لع���ام �ملا�شي �ملخيم �لوطني �لك�شفي جلمعي���ة �لك�شافة و�ملر�شد�ت 
وخمي���م �لبحر �ل�شيفي �لتوع���وي باملكا و�ملخي���م �ل�شبابي لطاب 
�ملد�ر����س مبحافظ���ة ع���دن و�لع�ش���ر�ت م���ن �ملخيم���ات و�مللتقي���ات 

�ل�شيفية .

تبنت �ل�شركة رعاية عدد من �لأعر��س �جلماعية �لتي تنظمها بع�س 
�جلمعي���ات كان �أبرزها : 400 عري����س – جمعية �حلكمة �ليمانية – 

�إب 

رعاية املعار�ض واملوؤمترات

رعاية املخيمات ال�شيفية وال�شبابية 

االأعرا�ض اجلماعية 

الرعاية االإن�شانية واأعمال االإغاثة

الرعاية االإن�شانية واأعمال االإغاثة

L
am

as
at



عبداهلل عبده حمود عومان  وكيل ال�شركة
�منياتي �أن حتقق مين موبايل �أعلى ن�شبة م�شركني على م�شتوى �لوطن و�ل�شركات 
�ملناف�ش���ة ، و�أمتن���ى م���ن �إد�رة مين موبايل مزي���دً� من �لتفاعل مع �أف���كار �لوكاء 

و��شر�كهم يف �لر�أي مبا يخدم عمل �جلميع

 اأ / حممد ال�شعدي  االأمني العام امل�شاعد للتجمع اليمني لال�شالح 
" �أمتن���ى م���ن مين موبايل �أن حتافظ على حت�شني �خلدمة وتخفي�س �ل�شعر لأن 

�لتناف�س �ليوم �أ�شبح على هاتني �خلدمتني " .

اأ/ رمزية االإرياين االأمني العام الإحتاد ن�شاء اليمن 
�أمتن���ى من �ل�شركة �لركيز على حت�شني بع�س �خلدمات �لنوعية لكي حتافظ على 

م�شركيها حتى ل ي�شطرون للجوء �إىل �شركة �أخرى .

ال�شيخ يحيى النجار داعية اإ�شالمي
 �أمتن���ى لل�شركة مزيدً� من �لتقدم و�لنجاح يف �أعمالها و�أن تعمل على دعم �ملجتمع 
لتبن���ي لها قاعدة قوي���ة د�خل �ليمن ثم تنطل���ق �إىل �خلارج ون���رى �إعاناتها على 

�لقنو�ت �لف�شائية �ل�شهرية مثل باقي �شركات �لهاتف �لنقال .
 

 اأ/ عبا�ض الديلمي رئي�ض قطاع االإذاعة الربنامج العام 
�أمتن���ى �أن تتناف����س باقي �ل�شركات �لأخرى ، و�لنط���اق �إىل �خلارج ، و�أن تناف�س 

�ل�شركات �لأخرى بالأجهزة �حلديثة .

اأ/ هدى البان وزير حقوق االن�شان 
�أمتن���ى �أن تعم���ل مين موباي���ل على دعم بر�م���ج حقوق �لن�ش���ان يف �ليمن وخا�شة 
دعمه���ا للم�شاجني و�ل�شجون و�لإ�شاحيات وتقدمي �لع���ون و�لدعم لهذه �ل�شريحة 

�أو  �لفئة .

د/ يا�شني �شعيد نعمان االأمني العام للحزب اال�شرتاكي اليمني 
 " عل���ى �شركة مين موبايل �أن تركز على م�شكلة �ملياه يف �ليمن من خال بر�جمها 

�لت�شويقية �ملخ�ش�شة للدعم ، لأجل و�شع �حللول لهذه �مل�شكلة " .

اأ/ ر�شيدة الهمداين رئي�شة اللجنة الوطنية للمراأة 
�أمتنى من مين موبايل دعم ق�شايا �ملر�أة وعمل �لر�شائل �لن�شية لتهنئة �ملر�أة بعيد 

�لأم وغريها من �ملنا�شبات .

اأ/ حممد عجالن ع�شو جمل�ض ال�شورى ورئي�ض جمل�ض �شورى االإ�شالح 
" تعت���رب مي���ن موباي���ل ه���ي �ل�شركة �لر�ئ���دة يف جمال �لت�ش���الت وقد قطعت 
م�شاف���ات متقدم���ة وو�شل���ت �إىل �أماكن ل ي�ش���ل �إليها غريه���ا يف �لغالب ، و�أمتنى 
له���ا مزيدً� م���ن �لتقدم و�لزدهار و �أن تو�شع جمالت �لعم���ل و�أن تي�شر �لت�شالت 

بني �لنا�س .
اأ/ �شلطان العتواين االأمني العام للتجمع الوحدوي ال�شعبي النا�شري

 �أمتنى من مين موبايل �أن تدعم �ملجتمع وترخ�س �لأ�شعار وتطور �أجهزتها وتو�كب 
�لتكنولوجيا لت�شل �إىل �لعامل بقوة .
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اإمياناً منا باأن التوا�شل امل�شتمر بني ال�شركة واجلمهور هو االأ�شا�ض 
يف اإعداد اال�شرتاتيجيات الت�شويقية واأن ما يطرحه هو املوؤثر 
الفعلي يف �شناعة القرار داخل ال�شركة فقد قمنا با�شتق�شاء 
عــدد مــن ال�شخ�شيــات االقت�شاديــة واحلزبيــة وال�شيا�شية 
واالأكادميية والقانونية عــن اأفكارهم واأرائهم مبا يريدون اأن 
حتققه ال�شركة خــالل 2010-2011م وقد خل�شنا لالآتي :- 

الفنان.اأيوب طار�ضد.حامد ال�شمريياأ.  ر�شيدة الهمدايناأ.بندر رمي�ضاأ.رمزية االإرياينالكابنت.�شرف حمفوظاأ.عبد اهلل عومانال�شيخ النجاراأ.�شلطان  العتوايناأ.عبا�ض الديلميد. يا�شني �شعيد نعمان اأ.هدى البان
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ال�شيخ حممد �شعد احلطامي – رئي�ض موؤ�ش�شة الزهراء اخلريية 
�أق���دم �شكري �جلزيل لاإخ���وة �لأعز�ء يف �شركة مين موباي���ل للهاتف �لنقال على 
مبادرتهم �لطيبة وحتقيق �شعار )خرينا لأهلنا( فقد مل�شنا ب�شماتهم �خلريية من 
خ���ال �ملركزي���ن �ل�شحيني �خلرييني يف �حلديدة وع���دن ونطمح منهم �ملزيد من 

�لدعم للم�شاريع �خلريية كما عهدناهم .

طالل عبدال�شالم  موظف ال�شركة
زيادة �لهتمام بالكادر �لب�شري كونه �ل�شتثمار �لأمثل لل�شركة .

بندر رمي�ض وكيل ال�شركة
�أثبت���ت مين موباي���ل �شبقها يف جذب �مل�شركني و�حلفاظ عليه���م و�أمتنى �أن تقدم 

ما لديها من خدمات كالو�شائط ونقل �لبيانات با�شعار تناف�شية ومتاحة للجميع .

الفنان الكبري  اأيوب طار�ض عب�شى 
�أهنى مين موبايل على جناحها �ملتو��شل و�أمتنى من �إد�رة �ل�شركة عمل �متياز�ت 
وعرو�س خا�شة للفنانني و�ملبدعني تتنا�شب وعطائهم �لإبد�عي وخ�شو�شية جمال 
عملهم ، كما �أمتنى �أن توفر �ل�شركة �أجهزة متطورة تدعم �خلدمات �ملميزة ب�شكل 

�أكرث مما هو متوفر حاليًا ليجد �مل�شرك خيار�ت كثرية ويقتني ما ينا�شبه .

اأ/ حممد الكرميي رئي�ض جمل�ض اإدارة �شركة الكرميي
متكن���ت  مين موبايل من تقدمي �لكثري يف جمال خدم���ة �لهاتف �لنقال يف �ليمن و 
�أ�شبحة تقود �لركب يف هذ� �ملجال و ناأمل منها تقدمي �ملزيد لي�شتفيد منها �لوطن 

و عمائها باخل�شو�س.

د/ حامد ال�شمريي  رئي�ض جمل�ض اإدارة قناة ال�شعيدة
�أن تزي���د من خدماتها �ملتمي���زة و�أن تو��شل تطوير �لتغطي���ة �لتي متيزت بها حتى 

ت�شتكمل كامل �لوطن و�أن تويل �ل�شباب �هتمامًا �أكرب .

الفنان فهد القرين 
لتك���ن مي���ن موبايل خي���ار �ت�ش���ال �لنا�س بالب���د�ع ور�ع���ي تو��شل �لف���ن بالنا�س 

ومو��شلة �لتز�مها �لوطني برعاية ودعم �لإبد�ع و�لثقافة و�لفن .

الكابنت �شرف حمفوظ العب املنتخب الوطني �شابقًا
م���ا نتمناه من مين موبايل يف �لعام 2010م �أن تو�ش���ع من د�ئرة �هتمامها ودعمها 
للجان���ب �لريا�ش���ي حيث ن���رى �أن رفع م�شت���وى �لريا�شة يف �لب���اد يعتمد على �أن 

حتت�شن �شركة نادي كدعم كامل  .

اأ/ علي الوجيه رئي�ض جمعية رعاية وتاأهيل املعاقني حركيا باالأمانة
�ل�شك���ر و�لتقدير ل�شركة �لهاتف �لنقال �شركة مين موباي���ل �لتى �عطت م�شوؤليتها 
�لجتماعية �هتمام كبري  وكان جلمعية �ملعاقني ن�شيب من ذلك �لهتمام و�ملتمثل 
بدع���م عدد من �لن�شطة و�لفعاليات لذوي �لعاق���ة  ونريد منها م�شاعفت �لدعم 
خ���ال عام 2010م ك���ون �جلمعية كبرية وقاعدته���ا �لع�شوية تزيد ع���ن �شتة �لف 

اأ.حممد الكرميي  اأ.علي الوجيه اأ.حممد ال�شعدي اأ.طالل عبد ال�شالمال�شيخ.احلطاميالفنان.فهد القرين
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تعريف اخلدمة
خدمة �ل���� EVDO هى �إح���دى خدمات �جليل �لثال���ث لات�شالت �لتى 
تقدمه���ا  �شركة مي���ن موبايل حيث متك���ن �مل�شرك من �لو�ش���ول �ىل �شبكة 
�لنرن���ت و�شبكات �لنر�نت ب�شرعات عاليه ت�شل �ىل 3.1Mbs وحريه 

فى �حلركه .

EVDO مميزات الـ
 .3.1Mbps لت�شال ب�شبكة �لنرنت ب�شرعات عاليه ت�شل �ىل�  *

*  �شيت���م توف���ري �خلدمه فى كل �أنحاء �جلمهوري���ة �ليمنية ) �ملرحلة �لأوىل 
�شنعاء + عدن + �حلقول �لنفطية (. 

 .Unlimited Usage ل توجد حمدوديه فى �ل�شتخد�م  *
 .Full Mobility حريه �حلركه �لكامله  *

*  �مكانية ��شتخد�م كل �لتطبيقات �لتى حتتاج �ىل �شرعات عاليه كاللعاب 
وخدمات �مللتميديا. 

*  �لو�ش���ول �ىل �ل�شب���كات �خلا�ش���ه )VPN ( للموؤ�ش�ش���ات و�ل�ش���ركات 
و��شتخد�م كل �لتطبيقات مبا فيها �لربيد �للكرونى وقو�عد �لبيانات. 

*  وجود �عتمادية عالية للخدمه.

االأجهزه امل�شتخدمة
لت�شغي���ل خدمه �ل����  EVDO يحتاج �مل�شرك �ىل جهاز لب توب �و جهاز 

كمبيوتر عادي بالإ�شافة �إىل مودم و�لذى يتوفر بعدة �أنو�ع 
�ملحمول  بالكمبيوتر  تو�شيله  يتم   PCMCI نوع  من  كرت    -  1

.  USB �ل�  منفذ  طريق  عن  يعمل  مودم    -  2

)CDMA 2000 1X( خدمة نقل البيانات عرب
�ن تكنولوجي���ا CDMA �لت���ي ت�شتخدمه���ا مي���ن موبايل تعت���رب �ليوم �أكرث 
تقني���ات �لت�شالت �لنقالة ن�شوجًا. حي���ث  ي�شاهي �لت�شالت �ل�شلكية مع 

قلة �لإ�شعاعات و�شرية �خلدمة.
153kbps  )CDMA 2000 1X  (ذ يبل���غ معدل �شرعة �لنق���ل  عرب تقنية� 
و�لت���ي ت�شتخ���دم يف كثري م���ن �لتطبيقات ب�شري���ة عالية ج���دً�  وتعترب هذه 
�خلدم���ة متوف���رة يف جميع حمافظات �جلمهورية وعل���ى �متد�د تغطية مين 

موبايل .

)EVDO قريبًا خدمة  الـ

السريعة
العامة  للموؤ�ش�شة  االأكـــرب  االإجنـــاز  هــي   .. موبايل  ميــن 
لالت�شاالت ال�شلكية والال�شلكية والنجاح الذي حتققه مين 

موبايل هو الو�شام الذي تكلل به املوؤ�ش�شة كل يوم.
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د/ علي محمد مجور – رئيس الوزراء
�أبرز  ومن  �ملقايي�س  بكل  ممتاز  ��شتثماري  منوذج  موبايل  مين 
وخلقت  �لبطالة  من  �حلد  يف  �شاهمت  �أنها  للوطن  قدمته  ما 
فر�س عمل جديدة عن طريق �لكتتاب و�إ�شر�ك قطاع و��شع من 
�ملو�طنني يف �ل�شتثمار ناهيك عن �أنها قدمت خدمات �ت�شالت 

مميزة كما �أنها متثل ر�فد قوي لاقت�شاد �لوطني .

م/ كمال الجبري – وزير االتصاالت وتقنية المعلومات
لقد متكنت �شركة مين موبايل من حتقيق جناحات كبرية خال فرة زمنية 
�هتمامات  �إىل  �لنجاح  هذ�  يعود  حيث  م�شاهمة  �شركة  باعتبارها  وجيزة 
�هلل  �شالح حفظه  عبد�هلل  علي  �لرئي�س  بفخامة  �ل�شيا�شية ممثلة  �لقيادة 
وتوجيهاته وتاأكيده على �ف�شاح �ملجال نحو �ل�شتثمار لكل �شر�ئح �ملجتمع ملا 

من �شاأنه �أن يكون ر�فدً� من رو�فد �لقت�شاد �لوطني .

قالوا عن مين موبايل 
رافد اإقت�شاديمنوذج اإ�شتثماري 

في
 إتصال هاتفي

�شفري   – �ملعلمي  �مللك  عبد  �ملهند�س  �أعرب 
– عن  �ل�شعبية  بادنا لدى جمهورية �ل�شني 
�رتياحه للنجاح �لكبري و�ملتو��شل �لذي حققته 
هاتفي  �ت�شال  يف  وقال   ، موبايل  مين  �شركة 
�أجر�ه مع �ملدير �لتنفيذي ليمن موبايل �إن ن�شبة 
�لأرباح �لتي حققتها مين موبايل خال �لعام 
�لتي  �جلهود  مدى  تعك�س  2009م  �ملن�شرم 
يبذلها �لعاملون يف �ل�شركة و�لروؤية �لت�شويقية 
يف  �حلا�شل  �لتناف�س  ملقت�شيات  �مل�شتوعبة 
 . �لنقال  �لهاتف  جمال  يف  �ملحلية  �ل�شوق 
ويف �لت�شال هناأ �ملعلمي كافة �لعاملني يف مين 
موبايل وكافة �مل�شاهمني مبنا�شبة �إعان توزيع 
متمنيًا  �لعمومية  �جلمعية  و�نعقاد  �لأرباح 
لل�شركة ومنت�شبيها مزيدً� من �لتقدم و�لنجاح .
من جانبه نقل �ملهند�س �شادق حممد م�شلح 
وكافة  حتياته  لل�شركة  �لتنفيذي  �ملدير   –
منت�شبي �ل�شركة للمهند�س �ملعلمي موؤكدً� على 
وتقدير  �حر�م  له من  �ل�شركة  كادر  يكنه  ما 
ما  و�أن  لل�شركة  �لفعلي  �ملوؤ�ش�س  باعتباره 
حتقق من جناحات كان له �لف�شل يف تاأ�شي�س 
و�إر�شاء قو�عدها منذ �لبد�ية . لبنتها �لأوىل 

- رافد لالقت�شاد الوطني :
 معظ���م �لأرب���اح �لتي حتققه���ا مين موباي���ل متثل ر�ف���د �أ�شا�شيًا 
ومبا�شرً� خلزينة �لدولة وبالتايل فاإنها تعود ب�شكل مبا�شر بالنفع 
عل���ى �لوط���ن و�ملو�ط���ن من خ���ال ت�شخريه���ا لعم���ل م�شاريع 
تنموي���ة وخدمي���ة ته���دف �إىل �إح���د�ث نه�ش���ة �قت�شادي���ة يف 

�لب���اد .
- �شناعة ثقافة ا�شتثمارية جديدة :

 �لنجاح���ات �لت���ي حققته���ا مي���ن موباي���ل و�لزي���ادة �مل�شتمرة يف 
ن�شبة �أرب���اح �لأ�شهم �أنتج ثقافة ��شتثمارية ل���دى �ملو�طن �ليمني 
لا�شتثم���ار يف �مل�شاري���ع �لنوعية و�ل�شر�تيجي���ة �جلماعية بدًل 
م���ن �ل�شتثم���ار يف م�شاريع �شغرية ل متثل �إ�شاف���ة �إىل �ملنظومة 

�لقت�شادية �لوطنية .
- التحديث امل�شتمر :

 دخول مين موبايل �شوق �ملناف�شة �أدى �إىل ك�شر �لرتابة �لتي كانت 
�شائدة يف �شوق �لت�شالت وبالتايل �أن �ل�شائد حاليًا هو �لتناف�س 
�ل�شديد على �إدخال �أحدث �لتقنيات و�خلدمات �جلديدة لإر�شاء 

كافة �مل�شركني .

- م�شتــوى قيا�شــي يف وقــت قيا�شــي :
 �ملتاب���ع مل�ش���رية �ش���ركات �لهات���ف �لنق���ال يف بادن���ا �شيلحظ 
�لتق���ارب �لكب���ري يف ع���دد �مل�شركني ل���دى �لث���اث �ل�شركات 
�لك���ربى �إل �أن �لوق���ت �لقيا�شي �لذي حققت في���ه مين موبايل 
ه���ذ� �مل�شتوى �لذي و�شلت �إلي���ه ي�شع مين موبايل يف �ملقدمة .

- جتــاوز اإيجابــي :
 با�شت���ام �أرب���اح �لعام 2009م يك���ون �مل�شاهم ق���د ��شتعاد بل 
جت���اوز قيمة �ل�شه���م حيث بلغ �إجم���ايل �لرب���ح لل�شهم �لو�حد 
خ���ال �لث���اث �ل�شن���و�ت �ملا�شي���ة 510 ري���ال وكان���ت �لقيمة 

�لأ�شا�شي���ة لل�شه���م 500 ري���ال فق���ط .
-  هــدف نبيــل :

 م���ن خال م�شاري���ع �لتو�شع���ة �ملتو��شل���ة �لتي تق���وم بها مين 
موباي���ل فاإنها جت�ش���د مب���د�أ �أن �لوطن و�ملو�ط���ن هما �لهدف 
�لأ�شم���ى لل�شرك���ة .. وذلك من خال �إي�ش���ال �خلدمة �إىل كل 
رب���وع �لوط���ن حتى �إىل تل���ك �ملناطق �لتي حتت���اج �إىل �خلدمة 

ولي����س منه���ا عائ���د�ت كب���رية .

حقـــــــــــائق

الكادر الوظيفي

موبايل  مين  جناحات   : املعلمي 
الكادر  كفاءة  مدى  ج�شدت 
. املناف�شة  على  وقدرته  املحلي 

�هتم���ت �شركة مي���ن موباي���ل بالعن�ش���ر �لهام م���ن عنا�شر 
�نتاجه���ا �أل وهو �لعن�شر �لب�شري حيث �أولت �هتمامًا خا�شًا 
به من حيث �لتدريب  �شو�ًء كان د�خليًا يف �ليمن �أو خارجيًا  
حي���ث كانت ع���دد �ل���دور�ت �لتدريبي���ة �ملنعق���دة يف مر�كز 
ومعاه���د متخ�ش�ش���ة  حملي���ة للع���ام 2009م        73 دورة 

تدريبية يف جمالت وتخ�ش�شات خمتلفة 
بالإ�شاف���ة �إىل �أن عدد �ل���دور�ت �لتدريبية �ملنعقدة خارجيا 
كانت �أكرث من  30 دورة تدريبية توزعت على عدد من �لدول 

�لعربية و�لأجنبية 
ويف جم���ال  �لتوظيف مت خال �لعام 2009م �لتعاقد مع عدد 
30 موظ���ف وموظفة للعمل يف وح���دة خدمة �لعماء حيث مت 
�ختيارهم ع���ن طريق �ملفا�شلة بني �ملتقدمني لختيار �أف�شل 

�لكو�در كما هو �ملتب���ع يف عملية �لتوظيف �لر�شمي وبنف�س 
�لإج���ر�ء�ت و�ل�ش���روط .

كذل���ك مت �أختي���ار ع���دد 41 موظفا م���ن موظف���ي �ل�شركة 
م���ن  جميع �لأق�ش���ام لتكرميهم يف عيد �لعمال وذلك لرفع 

�ل���روح �ملعنوي���ة لديه���م 
كم���ا �أن �ل�شرك���ة ق���د قام���ت بتنظي���م رح���ات ترفيهي���ة 
للموظف���ني وذلك من ب���اب �لرويح عنه���م و�لتخفيف من 
�شغ���وط �لعمل ليع���ودو� من تلك �لرح���ات بروح متجددة 

ون�ش���اط �أعل���ى .
ويف �جلان���ب �لريا�شي تنظم �ل�شركة دوري ريا�شي �شنوي 
للموظف���ني  يف �لأق�ش���ام و�لإد�ر�ت �ملختلفة مبا يخلق روح 

�ملناف�ش���ة ويعم���ق �لعاق���ات فيم���ا ب���ني �ملوظف���ني . 



رئي�ض التحريرهيئة التحرير
وليد �لنبهاين

مدير التحرير 
نور �لدين وها�س

�شكرتريا التحرير 
عبد�هلل �لعن�شي - حممد �لن�شره

�شف اإلكرتوين
�أحمد �حليمي

االإ�شراف
عادل �ملحيا

م�شت�شار التحرير
م/ �شادق م�شلح

فريدً�  موبايل منوذجًا  ترى يف مين  �لتي  �لأطروحات  كثرية هي 
�ل�شتثمارية  �مل�شاريع  عن  �أخرى  تارة  وجزئيًا  تارة  كليًا  يختلف 

�ملماثلة على �مل�شتوى �لوطني �أو �لأقليمي ..
�إن �لتو�تر �حلا�شل يف تلك �لأطروحات جعل �لتفرد �أمرً� م�شلمًا 
وحتى  �لأوىل  لبنته  منذ  �إيجابيًا  تفردً�  باأنه  �لإجماع  �شبه  �أحدثه 

يومنا هذ� ..
وعند �إطاعنا على معظم �لتناولت �لتي تقدم مين موبايل بتلك 
�ل�شورة �مل�شرقة ل يقت�شر تلقينا ذلك باعتباره و�شامًا �أو �شهادة 
– لكننا  كان ذلك من حقنا  – و�إن  وموبايل  لنا يف مين  تقدير 
و�لكل  �جلميع  يقيمها  �حتفالت  �أنها  على  �لتناولت  تلك  نتلقى 

يحتفل بطريقته �خلا�شة مهما �ختلفت �لطريقة �أو �لو�شيلة ..
وهنا تتبادر �إىل �لذهن �أ�شئلة عديدة منها على �شبيل �ملثال ملاذ� 
لدى  ر�شخته  �لتي  �مللمو�شة  �ملعطيات  هي  وما  ؟  �لإجماع  هذ� 
ونحن  ؟  و�لتخ�ش�شية  �لعلمية  م�شتوياتهم  باختاف  �لغالبية 
فكل  �شبق  ملا  مو�شوعية  �إجابات  عن  �لبحث  ب�شدد  ل�شنا  هنا 
�إجابة بنى  �إيجابيًا فريدً� لديه  �أن مين موبايل منوذجًا  من يرى 
�إىل  يتعدى من كونه وجهة نظر  �لذي قد  �إنطباعه  �أ�شا�شها  على 
�مل�شاركة يف ت�شاهرة �إحتفالية جمتمعية يومية ت�شمى مين موبايل 
ير�ها  من  وهناك  تقنيًا  تفردً�  موبايل  مين  يف  يرى  من  فهناك 
و�أخر من  �ملتميز  �لأد�ء  و�أخر يرى تفردها يف  باأهد�فها  متفردًة 
موبايل  مين  تتبناها  �لتي  �لنوعية  �ملجتمع  خدمة  بر�مج  خال 
وتبقى �لقائمة مفتوحة لعناوين كثرية تخت�شر �لكثري و�لكثري من 
�حلميمية �ملجتمعية و�لإ�شافة �لنوعية �لتي �شنعتها وقدمتها مين 

موبايل..
تلك  يذكر من  ماذكرومامل  �ىل  منحاز�  نف�شي  �جد  يف �حلقيقة 
ليمن  �لتميز  م�شببات  م�شفوفة  ت�شملها  �لتي  �لنبيلة  �مل�شامني 

موبايل..
�إن �أي م�شروع ��شتثماري مهما كانت طبيعته �ل�شتثمارية يهدف 

بالأ�شا�س �إىل خلق �شوق يحقق من خاله �لأرباح يف �ملقام �لأول 
وتقا�س م�شروعية تلك �لأرباح من خال �إحت�شابه مدى �لقرب 

و�لو�جب  و�لقانون  و�ملبادئ  و�لربح من جهة  �لو�شيلة  و�لبعد بني 
�ملجتمعي من جهة �أخرى ..

�أهد�فنا  �أ�شا�شيات  �شمن  من  ن�شع  ل  موبايل  مين  يف  ونحن 
�أن  بالأ�شا�س  هدفنا  و�إمنا  فقط  �لأرباح  منه  نحقق  �شوق  �إيجاد 
يكون �ل�شوق هو �لر�بح وهذ� ل يعني خ�شارتنا لأننا مل ننظر �إليه 
�شوقًا لنا ولكنه جمتمعنا .. نعم هو �ملجتمع �لذي ي�شمنا جميعًا 
من  �أخرى  حمددة  وهذه   .. وم�شركني  وم�شاهمني  موؤ�ش�شني 
حمدد�ت تفردنا لأن لنا وجهة نظر �أخرى ل�شوق �لتناف�س بحيث ل 

نربح منه و�إمنا لنحقق �لأرباح من �أجله .
وعود على بدء .. �إن هذ� �لتفرد �لذي تتميز به مين موبايل يزيدنا 
�لذي لنر�شى بغريه بديًا ولذلك  �لنجاح  �إ�شر�رً� على مو��شلة 
م�شتقبلية  روؤية  ظل  يف  نعمل  �ل�شركة  يف  �إد�رية  كمنظومة  فاإننا 
�لت�شالت  �شوق  يف  �لريادة  حتقيق  خالها  من  نهدف  متزنة 
�ليمنية وتعزيز مكانة �ل�شركة بني �ملناف�شني وهذ� بالطبع �شيتم 
و�لتقنية  �لت�شويقية  �لرب�مج  من  م�شفوفة  خال  من  حتقيقه 
�لتدريب  خال  من  �لعاملني  �أد�ء  حت�شني  مقدمتها  يف  و�لإد�رية 
�لرئي�شية  �ملدن  يف  م�شركني  خدمات  مر�كز  وفتح  و�لتاأهيل 

وتد�شني عدد من �خلدمات �لنوعية ..
ختامًا ي�شرين �أن �أرفع ��شمى �أيات �لتهاين و�لتربيكات �إىل فخامة 
�لأخ �لرئي�س علي عبد�هلل �شالح رئي�س �جلمهورية حفظه �هلل ملا 
يوليه من رعاية ودعم ل�شوق �لت�شالت .. كما �أنتهز هذه �ملنا�شبة 
لتقدم بال�شكر �جلزيل للمهند�س كمال �جلربي وزير �لت�شالت 
وتقنية �ملعلومات �لذي كان ول ز�ل له �لدور �لأكرب يف جناح مين 
موبايل ول �أن�شى �أن �أهنى كل �لعاملني يف �ل�شركة على جهودهم 

�ملتو��شلة �لتي مثلت حجر �لز�وية لنجاح �ل�شركة .

م�شرتكن  من  �لكرمي  جلمهورنا 
فئاته  بكل  وجمتمع  وم�شاهمن 
و�أطيافه على دعمهم �لا متناهي 
ل�شركتهم �لوطنية مين موبايل        

       �شكرًا لثقتكم

�إكبار وعرفان 

فريق واحد .. هدف واحد

وطن.. تحقق األرباح من أجلة
مهند�ض/�شادق حممد  م�شلح

�ملدير �لتنفيذي

 
إضائة

د/علي ناجي ن�شاري
رئي�س جمل�س �لإد�رة

حققت مين موبايل جناحًا مميزً� يف زيادة �إير�د�تها 
و�لنم���و  �مل�شرك���ني  قاع���دة  يف  �لكب���ري  و�لت�ش���اع 
�ملت�شاعد ملكانته���ا يف �ل�شوق و�أثبتت موقعها ك�شركة 
قوية وم�شغل ُيعتمد عليه يف �لت�شالت �خللوية ، كما 
��شتم���رت يف �ملحافظة على موقعه���ا �ملتقدم و�لر�ئد 
يف تق���دمي خدم���ات �لنرن���ت يف �ليم���ن ولق���د كان 
ح�شاد �لعام 2009م مل���يء بالجناز�ت و�لتطور�ت 
�لت���ي �شهدتها �ل�شرك���ة يف خمتلف �ملج���الت �ملالية 
و�لفنية و�لت�شويقي���ة و�لتقنية ... ونحن ن�شتعر�س ما 
حتق���ق لل�شركة من �جن���از�ت ل ب���د �أن ن�شري �إىل �أن 
�إد�رة �ل�شرك���ة وموظفيها ي�شكل���ون حجر �لأ�شا�س يف 

كل ما حققناه حتى �لآن .
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