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بالحوار نصنع المستقبل
معنا  ..ات�صالك ا�سهل

أحبائي ...
عادل المحيا *

بمناسبة احتفاالت بالدنا بالعيد  23لتحقيق الوحدة المباركة
نرفع اسمى آيات التهاني والتبريكات الى فخامة االخ/

عبدربه منصور هادي
رئيس اجلمهورية
واىل كافة أبناء شعبنا اليمين املعطاء سائلني املوىل عز وجل ان يعيد هذه
ً
مزيدا من األمن واألستقرار والتنمية
املناسبة وقد حتقق لبالدنا
مجلس إدارة يمن موبايل وكافة الموظفين والعاملين في الشركة

عنهم

مهندس /عامر حممد هزاع

مهندس /صادق حممد مصلح

املدير التنفيذي

رئيس جملس اإلدارة

أحبائي فريق التسويق  ..ما أطيب األيام
ال��ت�ي ق��ض��ي��ن��اه��ا م��ع��ك��م وال��ل��ح��ظ��ات ال�تي
تشاركنا فيها روح العمل وتقامسنا فيها
اهل��م التسويقي واإلداري وال��ف�ني بعفوية
تفصح ع��ن روح احمل��ب��ة ال�ت�ي ات��س��م��ن��ا بها
يف ع��م��ل��ن��ا ك��ف��ري��ق واح����د وجت���اوزن���ا من
خ�ل�اهل���ا ك���ل ال���ص���ع���وب���ات واإلك����راه����ات
بإصرار وحتدي لالستمرار يف أداء الرسالة
التسويقية لشركتنا الغالية واليت حنملها
يف أعماقنا بكل ما تتيحه قدر اتنا الذاتية
من جودة وإتقان .
ويف س��ب��ي��ل رف��ع��ة ورق����ي مس��ع��ة شركتنا
احلبيبة أمضينا أعواماً يف رحابها العامرة
ب��احل��ب وب��اخل�ير  ..تشرفت بالعمل فيها
إىل جانبكم يف ج��و م��ن التأخي والتعاون
واالن��س��ج��ام  ،ل��ق��د قضيت معكم وبينكم

أياماً وسنوات كانت أحلى من الشهد وأمجل
من الورد مضت كلمح البصر وأنقضت كليلة
القدر وهكذا هو دأب األي��ام اجلميلة وه��ذا هو
شأن اللحظات السعيدة التدوم طوي ً
ال  ،لكنها
ت�ت�رك أث����راً ط��ي��ب��اً يف ال��ق��ل��ب جتعلنا نستعيد
صورها اجلميلة عندما نشعر أننا حباجة إىل
جتديد الطاقة دوماً .
ف��ق��د تعلمت منكم مج���ال ال��ن��ج��اح اجلماعي
وح�ل�اوة العمل ب��روح الفريق  ،وأن��ا كنت وما
ُ
أرشف من معني هذا
زلت هنا أعمل إىل جانبكم
النبع العذب وأتفيأ بظل هذة الدوحة الباسقة
وسنستمر معاً يف طريق النجاح والعطاء .
إن انتقالي للعمل يف إدارة أخرى ال يعين حبال
قطع أوص���ال احملبة وال يعين رم��ي ذكرياتي
معكم يف غياهب اجل��ب والنسيان  ..فلكم يف

مكتبة ال��ق��ل��ب رف���اً خ��اص��اً ول��ك��م يف ال���روح
مرتبة سامقة ومكانة عالية وكما يقال
((م���ن دخ��ل القلب ي��وم��اً  ..سكن ب��ه دوم���اً))
ومثلكم ال يُنسى .
أمت��ن��ى أن تستمروا بنفس ال��ع��ط��اء ال��ذي
ع��ه��دت��ك��م ب���ه يف ك���ل م��ه��ام��ك��م اإلداري������ة
والتسويقية ألن الشركة تستحق منكم
الكثري وأنتم جديرون بهذه الثقة دوماً وما
حتقق م��ن جن��اح��ات يف ال��ف�ترة املاضية مل
يكن حمضاً للصدفة والضرباً من اخليال
بل ك��ان جبهود جبارة بذلتموها يف شتى
م��ي��ادي��ن ال��ع��م��ل ح��ت��ى وص��ل��ت��م بشركتنا
إىل ه��ذه املكانة املرموقة ويف ف�ترات زمنية
قياسية  ،ويف ظ���روف إستثنائية ي��ن��د ُر أن
تتكرر .
ولن أنسى أن أتوجه جبزيل الشكر وخالص
العرفان لفريق جملة « حصاد « الذي بذل
ويبذل اجلهود الكبرية يف اإلعداد والكتابة
ومجع امل��واد لتكون اجمللة أمجل ما يعكس
الوجه املشرق للشركة عرب كوكبة من
املبدعني واملثقفني الذي جعلوا منها منارة
حتمل اس��م شركتنا احلبيبة إىل الناس
فلهم م�ني التحية وللجميع م��ن الزمالء
يف خمتلف إدارات ال��ش��رك��ة ك��ل احل��ب
والتقدير – ومن جناح إىل جناح دائم .
* مدير إدارة خدمة العمالء
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بالحوار نصنع المستقبل
معنا  ..ات�صالك ا�سهل

مدير التسويق لـ

نجوم حصاد

حصاد

عازمون على زيادة الحصة السوقية للشركة
تعتزم شركة مين موبايل إطالق
عدد من الباقات اجلديدة لعدد
من اخلدمات ضمن برناجمها
التسويقي خالل العام احلالي
2013م وقال األخ خالد الربطي
مدير التسويق أن الشركة تهدف
من خالل هذه اخلدمات إىل
إضافة سوق تنافسية مميزة على

املستوى احمللي واليت تليب رغبات
اجلماهري وتشبع احتياجاتهم
مواكبة بذلك اخلطوات املتسارعة
للتطور يف تقنية االتصاالت وأضاف
أن املختصني يف قسم البحوث
التسويقية يعكفون على دراسة
مصفوفة متكاملة من اخلدمات
األساسية واملضافة اليت حترص

الشركة أن تليب رغبات اجلماهري
املختلفة .
ونوه الربطي يف حديثه أن
الشركة مصممة على تطوير
مستوى خدماتها اليت من شأنها
اضافة مشرتكني جدد وزيادة
احلصة السوقية للشركة يف سوق
االتصاالت احمللي .

يمن موبايل
حصاد  2012في ارقام
عدد االرقام املباعة خالل الفرتة من يناير اىل مايو 2013م
بلغت ( )372,322رق��م بينما بلغت خ�لال العام 2012م
عدد ( )972,044رقما بنسبة زيادة ( )1.90%عن مبيعات
العام 2011م.
بلغ اإلمجالي الرتاكمي لألرقام املباعة بانواعها حتى 30
مايو 2013م عدد()6,239,128رقم.
امجالي مبيعات االنرتنت ( )EV-DOخالل العام 2012
 499282حتى  30مايو 2013م بلغت ( )512,437رقم.
ارت��ف��اع إي����رادات 2012م مب��ع��دل ( )9.81%ع��ن اي���رادات

البيـــان

العام امل��اض��ي .مقابل ارت��ف��اع مبعدل ( )5.91%يف حجم
املصروفات.
تعد إي���رادات النشاط الرئيسي والثانوي للعام  2012م
أفضل من احملققة يف سنوات املقارنة -قبل خصم ضريبة
اإلرب��اح التجارية والصناعية  ،كما أن اإلي��رادات احملققة
أعلى من اإليرادات اليت مت التخطيط هلا يف موازنة العام
 2012م واليت كانت تهدف إىل الوصول إىل(  ) 56مليار
ريال يف نهاية العام  2012م واجلدول التالي يوضح نتيجة
النشاط املالي كما يلي -:

2011م

2010م

2012م

إجمالي اإليرادات

48,003,597,117.31

52,178,629,171.76

57,299,158,647.70

إجمالي المصروفات

25,903,474,529.89

27,366,050,283.81

28,982,077,457.52

نتيجة النشاط (تقديري)

22,100,122,587.42

24,812,578,887.95

28,317,081,190.18

ضريبة أرباح تجارية وصناعية

-

-

9,439,027,063.39

الربح قبل التوزيعات

22,100,122,587.42

24,812,578,887.95

18,878,054,126.78

ومن خالل قراءة بيانات الجدول أعاله

ارتفعت إي��رادات العام 2012م عن إي��رادات العام 2011م
ب��زي��ادة قدرها ()5,120,529,475.94ريال ،وك��ذا عن
عام 2010م بزيادة قدرها ( ) 9,295,561,530.38ريال،
بينما حجم االرت��ف��اع يف م��ص��روف��ات ال��ع��ام 2012م عن

العام 2011م بلغ ( )5.91%من حجم مصروفات نفس
الفرتة للعام املاضي قبل احتساب ضريبة االرباح التجارية
والصناعية.
مت استقطاع مبلغ وق��درة  9,439,027,063.39تدفع
كضريبة أرباح جتارية وصناعية مقابل سبعة اشهر من
العام 2012م تلت فرتة االعفاء.

كيف

في رسالة شكر تلقتها الشركة

أ .عبداهلل علي الصرابي

رجل العطاء الغائب عن األضواء

عبداهلل عجينة

سيف اجلنيدي

حممد سلطان

الداخلية تشيد بمبادرة بناء مصدات الطرق
التي تبنتها يمن موبايل
أش������ادت وزارة ال���داخ���ل���ي���ة ب��اجل��ه��ود
وال��ب�رام����ج ال��ن��وع��ي��ة ال��ت�ي ت��ق��وم بها
مي��ن م��وب��اي��ل يف جم����االت امل��س��ؤول��ي��ة
االجتماعية واخل��دم��ات ال�تي تالمس
أمن وسالمة املواطن .
ويف رس��ال��ة تلقتها ال��ش��رك��ة أع��رب��ت
وزارة الداخلية ع��ن تقديرها مل��ب��ادرة
مين موبايل املتمثلة يف إنشاء مصدات
خ��رس��ان��ي��ة ع��ل��ى ج���وان���ب ال��ط��رق��ات
وامل���ن���ع���ط���ف���ات اخل�����ط��ي��رة حل��م��اي��ة
املسافرين واحلد من احلوادث املرورية
ال�ت�ي ت����ودي حب��ي��اة األالف س��ن��وي��اً ..

وأش���ارت الرسالة إىل أن مي��ن موبايل
كانت هي ال��رائ��دة والسباقة يف هذا
اجمل����ال وأن���ه���ا م��ث��ل��ت ال���ق���دوة ل��ب��اق��ي
ال���ش���رك���ات ال��ت��ي ح�����ذت ح�����ذو مي��ن
موبايل.
ك��م��ا مث��ن��ت ال���رس���ال���ة امل���ش���ارك���ات
امل��ت��ع��ددة وال��ن��وع��ي��ة ليمن م��وب��اي��ل يف
جم���ال ال��ت��وع��ي��ة األم��ن��ي��ة وال��وط��ن��ي��ة
وال��ت��وع��ي��ة امل����روري����ة وال��ت��ح��ذي��ر من
السيول وغريها عرب الرسائل القصرية
أو رعايتها للمهرجانات والفعاليات يف
هذا الشأن .

البرمجة اآللية لألجهزة الذكية
 *22888أو *22800

شهد س��وق االت��ص��االت يف بالدنا منواً
كبرياً يف عدد املستخدمني لألجهزة
ال��ذك��ي��ة وان��ت��ش��رت جت����ارة األج��ه��زة

ال��ذك��ي��ة اجل��دي��دة واملستعملة مثل
أجهزة
 I Phoneوال��س��ام��س��ون��ج و HTC
وغ�يره��ا م��ن األج��ه��زة ال��ذك��ي��ة ال�تي
تعمل وف��ق أح��دث أنظمة االت��ص��االت
العاملية وأحياناً حتدث بعض املشاكل
الربجمية يف تلك األجهزة وتسهي ً
ال
م���ن مي���ن م��وب��اي��ل مل��ش�ترك��ي��ه��ا فقد
خصصت ال��رق��م  *22888و ال��رق��م
 *22800ل�برجم��ة مجيع األج��ه��زة
ال���ذك���ي���ة وال������ذي م���ن خ�ل�ال���ه ي��ق��وم
امل��ش�ترك ب��االت��ص��ال ب��ال��رق��م امل��ذك��ور
وات���ب���اع ال��ت��ع��ل��ي��م��ات ال��ص��وت��ي��ة ليتم
ب��رجم��ة اجل��ه��از أل��ي��اً وتعريفة بنظام
مين موبايل وحتديد الرقم الربجمي
للجهاز جماناً .

للوفاء أن يكون
روايـة ولـوحة فنيــة
اكتب هذا املقال عن مين موبايل
وبني هذه السطور أحاكي أناملي
ب��أن كيف للوفاء هل��ذة الشركة
أن حيول كلماتي إىل رواية ولوحة
ف��ن��ي��ة يف ن��ف��س ال���وق���ت ص��اخ��ب��ة
باإلبداع واالجناز أنها اللوحة اليت
ليس هلا مكان سوى القلب كما
يفخر بها كل اليمنيون .
كانت الفكرة عظيمة وإبداعية
وطموحة وحنن اليوم وعلى مدى
 9سنوات على التوالي من العطاء
نقدم باقة شكر وعرفان ملن أسس
وي��ع��م��ل ب���ه���ذا امل����ش����روع ال��وط�ني
امل��ت��م��ث��ل ب��ش��رك��ة مي���ن م��وب��اي��ل
والذي أصبح اليوم من أهم روافد
االقتصاد اليمين .
إن ش���رك���ة مي����ن م��وب��اي��ل
م���ث���ل���ت إض�����اف�����ة ق����وي����ة يف
جم��ال خ��دم��ات االت��ص��االت
يف اليمن حيث كان اهلدف
األمس����ى هل��ا ت��ق��دي��م خدمة
متطورة وجديدة وعصرية
ب��أق��ل ت��ع��رف��ة ات���ص���االت يف
ال��ي��م��ن راف��ق��ه��ا ك��ث�ير من
ال��ت��س��ه��ي�لات امل��ت��م��ث��ل��ة يف
دع����م األج����ه����زة وت��وف�يره��ا
بالتقسيط ل��ك��ل ا جلهات
وامل�����ؤس�����س�����ات يف ال���ق���ط���اع
احلكومي واخل��اص باإلضافة
إىل أن��ه��ا ال��ي��وم من���وذج للتكامل

احلارث الدعيس

2013

حارث الدهمي
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وال���ش���راك���ة االس���ت���ث���م���اري���ة بني
اجل��ه��د ال��رمس��ي وال��ش��ع�بي ال��ذي
ف��ت��ح ف����رص اس��ت��ث��م��اري��ة ك��ب�يرة
استفاد منها اجلميع ومل يكتب
هذا النجاح إال ملا ميتاز به فريق
العمل من خصوصية عالية األداء
والوالء .
ق��ب��ل ال��ن��ه��اي��ة ل�لأس��ف ال ب���د من
اإلش���ارة إىل أن مث��ة ش��يء حي��ز يف
الضمري إزاء ه��ذه ال��ش��رك��ة وهو
ما تتعرض له من تشويه إعالمي
ي��ه��دف إىل التقليل م��ن جناحها
ون���ش���ر األك�����اذي�����ب وال���ش���ائ���ع���ات
بدواعي االبتزاز اإلعالني وجتيري
امل��ه��ن��ي��ة ال��ص��ح��ف��ي��ة إىل وس��ي��ل��ة
تسيء إىل رسالة اإلعالم وإىل كل
مشروع وطين ناجح .
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بالحوار نصنع المستقبل
معنا  ..ات�صالك ا�سهل

في استطالع متخصص للرأي

يمن موبايل توزع 10
ألف حقيبة مدرسية
لطالب األرياف

موقع يمن موبايل اإللكتروني
أفضل المواقع اإللكترونية في اليمن
أظ��ه��ر م��س��ح ال��ك�ترون��ي ح��دي��ث أج��رت��ه
م��ؤخ��راً جم��ل��ة ((امل���زي���ج التسويقي))
املتخصصة ب��ع��ل��وم ال��ت��س��وي��ق حصول
م��وق��ع مي��ن م��وب��اي��ل اإلل��ك�ترون��ي على
املرتبة األوىل كأفضل موقع إلكرتوني
على قائمة املواقع اإللكرتونية اخلدمية
مل���واق���ع ش���رك���ات االت���ص���االت احمللية
 ،وامل��رت��ب��ة ال��ث��ال��ث��ة بالنسبة للمواقع
اإلل��ك�ترون��ي��ة ل��ل��ق��ط��اع��ات األخ�����رى يف
بالدنا .
وقد إعتمد املسح ال��ذي أج��ري ألكثر
من  43منشأة خدمية على  18معيار
يف حت��ل��ي��ل ال��ن��ت��ائ��ج امل��ت��ع��ل��ق��ة بقياس
اخل��دم��ات امل��ق��دم��ة للجمهور وهدفت

االنتهاء من تحسين
الشبكة في
المحويت وحجه
إس����ت����ك����م����ل����ت
ش����رك����ة مي��ن
موبايل أعمال
ال�����ت�����ح�����س��ي��ن
ل����ش����ب����ك����ت����ه����ا
يف احمل����وي����ت
وحجه وأجزاء
م��ت��ب��ق��ي��ة م��ن
ري�����ف حم���اف���ظ���ة احل�����دي�����دة ض��م��ن
ج��ه��وده��ا ال��رام��ي��ة ل��ت��وف�ير اخل��دم��ة
يف املناطق الريفية وكافة املناطق
ه�����ذا وق�����د ص�����رح امل���ه���ن���دس م��ع��م��ر
ثابت مدير إدارة الرتاسل وحمطات
الشبكة أن مرحلة إستكمال الشبكة
يف حمافظيت احملويت وحجه تأتى
ض��م��ن سلسلة م��ن اخل���ط���وات ال�تي
تقدمها الشركة يف حتسني شبكتها
يف ع���م���وم حم��اف��ظ��ات اجل��م��ه��وري��ة
الستيعاب أكرب عدد من املشرتكني
ولتوفري اخلدمة ألبناء تلك املناطق
اليت تعرف بكثافتها السكانية .

امل��ع��اي�ير احمل�����ددة ل��ل��وص��ول إىل رؤي���ة
واضحة ذات مصداقية ألفضل املواقع
اإللكرتونية للشركات اخلدمية .

وزع�����ت ش���رك���ة مي���ن م��وب��اي��ل ع��دد
 10.000ح��ق��ي��ب��ة م��درس��ي��ة ضمن
براجمها اجملتمعية للعام 2013م
واليت مشلت عدد كبري من املدارس
يف ال��ري��ف وامل���دن الثانوية يف عموم
حم��اف��ظ��ات اجل��م��ه��وري��ة استهدفت
فيها عدد عشرة أالف طالب وطالبة
يف م���س���ت���وى ال���ت���ع���ل���ي���م األس����اس����ي
مساهمة يف رفد العملية التعليمية.

وأش��ارت نتائج املسح التسويقي اىل ان
مين موبايل ستحقق منو يف زيادة والء
ورضاء املشرتك.

وق���د مت ت��وزي��ع احل��ق��ائ��ب امل��درس��ي��ة
من خ�لال م��دراء امل���دارس وع��دد من
اجل��م��ع��ي��ات اخل�يري��ة يف احمل��اف��ظ��ات
والذين أش��ادوا بهذا املشروع ومثنوا
للشركة جهودها يف دع��م القطاع
التعليمي بصورة دائمة.

( الحـــــــــوار ....بداية الخيـــر )

حملة وطنيه....وعرض مجاني

حتت شعار (احلـــوار .....بداية اخلري)
أطلقت مين موبايل يف 2013/3/18م
محلة التوعية بأهمية احلوار كأسلوب
حياه وحمبه وتسامح وألفه وكوسيله
ح��ض��اري��ة جت��م��ع ك��ل اب��ن��اء اجملتمع
ال��ي��م�ني ع��ل��ى اخل��ي�ر وال����وئ����ام حيث
تضمنت محلة احلوار بداية اخلري على
مخس رسائل توعويه هي -:
متواصلني على خري ..احلــــوار بداية اخلري
متواصلني على خري.....باحلـــوار نبين
مين اخلري

م��ت��واص��ل�ين ع��ل��ى خ�ي�ر ....ب��احل��ـ��ـ��ـ��ـ��وار
نعيش يف خري
م��ت��واص��ل�ين ع��ل��ى خ�ي�ر ....ب��احل��ـ��ـ��ـ��ـ��وار
مستقبلنا يف خري
م��ت��واص��ل�ين ع��ل��ى خ�ي�ر ....احل���ـ���ـ���ـ���ـ���وار
جيمعنا على خري
اجلدير بالـــذكر أن احلملة تتضمنعرض ( احلـوار....بداية اخلري ) والذي
منحت الشركة من خالله مشرتكي
الدفع املسبق رصيد  18%جماناً بعد
ك���ل ع��م��ل��ي��ة ت��ع��ب��ئ��ه ألي م���ن ك���روت

التعبئه امل��ت��وف��ره أو بعد ك��ل عملية
شحن ف��وري من مراكز ووك�لاء مين
موبايل .
ويأتي ه��ذا العرض إسهاماً واستشعار
للمسؤلية االج��ت��م��اع��ي��ة واجملتمعية
ال�تي تتبناها الشركة منذ تأسيسها
وق��د عملت الشركة أيضاً على عمل
روابط ملوقع مؤمتر احلوار الوطين على
موقعها اإللكرتوني وصفحتها الرمسية
على الفيس ب��وك للتوعية اإلعالمية
ألكرب فعالية وطنية .

اين نحن  ..تحديد المكان ..
تحديد االتجاه

ليس عيبا
االعتراف بالخطأ !
مصطفى نصر *
عندما مسعت بإقرار قانون ضريبة
الدخل الذي يفرض ضريبة بنسبة
 50%من االرباح على شركات
اهلاتف النقال ،سارعت لالتصال
برئيس مصلحة الضرائب الذي
جتمعين به عالقة جيدة ملعرفة
مالبسات املوضوع ،كنت اتوقع ان
املوضوع جمرد خطأ يف نقل اخلرب،
إذ من غري املنطقي أن تفرض
ضريبة على االرباح بهذا املستوى.
حينها عرفت أن املوضوع مل يكن
قراراً موفقاً من قبل جملس النواب
 ،بدليل أن مصلحة الضرائب وهي
من يفرتض بها احلرص على
حتصيل أكرب قدر من االموال
كانت قد اقرتحت ان تكون
الضريبة  ،35%وهي باملناسبة
أعلى ضريبة ارباح يفرضها هذا
القانون ،واملفارقة أن الغرض
من تعديل القانون هو ختفيض
ضرائب االرباح على الشركات من
 35%إىل  15%و 20%وهو ما مت
بالفعل!
كانت تلك اخلطوة اليت قام
بها أعضاء جملس النواب مثار
انتقادات لدى كثريين ،فصياغة
القوانني بهذة الطريقة يضعف من
الثقة بالتشريعات امللبية للتنمية
االقتصادية ،بل ويثري حالة من
الفزع لدى املستثمرين ،وكان
االوىل ان يدرس هذا القرار بعناية
ويتم النظر يف تأثرياته السلبية
على البيئة االستثمارية وعلى

صادق الشرفي *

الشركات الوطنية اليت تعمل يف
هذا اجملال.
إن إقرار ضريبة بهذا املستوى
يعين تقاسم االرباح بني الدولة
والشركات مناصفة ،إضافة إىل
ما تدفعه الشركات من ضرائب
ورسوم مبسميات متعددة؛ هي
يف النهاية تراكم العبئ على
املواطنني املستفيدين من هذه
اخلدمات ،كما ان أثاره السلبية
تكون اكثر على الشركات
املساهمة امللزمة بالشفافية وإعالن
حساباتها وموازناتها السنوية
كما هو احلال يف شركة مين
موبايل.
ضريبة االرباح اليت يفرضها
القانون على شركات اهلاتف
النقال جمحفة على الشركات،
وجيب إعادة النظر فيه من قبل
احلكومة والربملان ،هذا ما توصل
إليه املؤمتر االول لالتصاالت
وتقنية املعلومات الذي نظمه
واالعالم
الدراسات
مركز
االقتصادي وبرعاية من وزير
االتصاالت وشركات اهلاتف
النقال مطلع العام احلالي ،وعلى
احلكومة والربملان ان يعيدا النظر
يف القانون فليس من العيب ان
ترتاجع عن اخلطأ لكن املعيب
أكثر ان تصر عليه ،وتربر له.
* رئيس مركز االعالم االقتصادي
رئيس حترير « جملة االعالم االقتصادي»
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ان من احلكمة ان يقف املرء بني فرتة
واخرى لرياجع مسرية حياته ويتأمل يف
اجنازاته واخفاقاته ويعرف اين يقف من
اهدافه اليت رمسها لنفسه و اليت يسعى
اىل حتقيقها كما ان من احلكمة ان
ال يدع اخطاءه متر دون ان يتعلم منها
دروسا اثناء مواصلته ملشواره  ،وحيث
ان الشركات واملؤسسات شخصيات
اعتبارية جتسد ارادتها إرادة القائمني
عليها فإن عليهم ان يسلكوا نفس
املسلك يف مراجعة ادائهم على اعتبار
ان جممل ادائهم ميثل اداء شركاتهم
ومؤسساتهم والفرق بني احلالتني هو ان
من ميثل غريه حيتاج اىل شجاعة اكرب
ليعرتف بأخطائة امام االخرين وليس
امام نفسه فقط  ،وحنن يف شركة مين
موبايل وبالرغم من االجنازات اليت
حتققت للشركة خالل عمرها القصري
اال اننا نرى اننا لسنا يف املوقع الذي
جيب ان نكون فيه .
لقد تزايد عدد املشرتكني يف شركة
مين موبايل بشكل كبري وتزايدت نسبة
االرباح خالل السنوات الست املاضية
بشكل ملحوظ حتى بلغت نسبة االرباح
القابلة للتوزيع االربعني باملائة من رأس
املال يف عام  2011وهذا اجناز عظيم
بكل املقاييس حيسب للشباب املبدع يف
الشركة ومع ذلك فان املرتبة االوىل
ليست حصرية علي مين موبايل بني
شركات االتصاالت العاملة يف السوق
اليمنية وذلك حبسب بعض الدراسات،
والسؤال هنا هل من املمكن ان تكون
املرتبة االوىل حكرا علينا يف يوم ما ؟
اقول ان املرتبة االوىل هي املوقع
الطبيعي لشركة مثل شركة مين
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موبايل وان كان الوصول اىل تلك
املرتبة امرا ليس باهلني يف ظل املنافسة
الشديدة يف سوق االتصاالت اليت
تتغري فيها املعطيات باستمرار ولكن
املتابع ملسرية الشركة وما اجتازته من
صعوبات ومعوقات يدرك ان املسألة
ليست اكثر من مسألة وقت حتى
نبلغ اهلدف ونكون الشركة االوىل يف
السوق احمللية ورمبا لوال البريوقراطية
الشديدة اليت تقف حجر عثرة أمام
طموحات كوادر الشركة والذي
فرضها عليهم العمل وفق لوائح القطاع
املختلط الذي يطمح للمنافسة ولكنه
ال يقدر معنى حمدودية الفرص اليت
قد تسنح للمتنافسني االمر الذي جيعل
االفضلية يف السوق لالسرع يف اختاذ
القرار ولوال تلك البريوقراطية لرمبا
احتكرنا الصدارة يف السوق ولرمبا
كنا بدأنا االن يف البحث عن اسواق
خارجية لتتحول شركة مين موبايل
من شركة حملية اىل شركة دولية
وهو ما ادعو اجلميع من اصحاب القرار
يف الشركة وخاصة اجلمعية العامة
ومن ميثلها يف جملس ادارة الشركة
للتفكري به كمشروع مستقبلي ال بد
ان نسعى اىل حتقيقة ولكن قبل ذلك
ادعوهم مجيعا للعمل على حل مشكلة
اللوائح واالنظمة املقيدة لقرارات
الشركة فليس من العدل ان تدخل
شركة مين موبايل حلبة السباق وهي
مربوطة اجلناحني ومنافسوها حيلقون
باجنحة سليمة ثم نتساءل ملاذا خسرنا
؟ ونتصرف وكأننا النعرف اجابة ذلك
السؤال .
* مدير إدارة املبيعات
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بالحوار نصنع المستقبل
معنا  ..ات�صالك ا�سهل

 38.915.310ريال

يمن موبايل توزع عائدات حملة دوائي لدعم مرضى السرطان
إحتفلت يمن موبايل بحضور عدد من الشخصيات االجتماعية واإلعالمية بتوزيع
عائدات حملة دوائي الرمضانية الخيرية لدعم جهود مكافحة السرطان  ،حيث أقامت
يمن موبايل بالمناسبة حفل برعاية معالي وزير االتصاالت وتقنية المعلومات الدكتور
أحمد بن دغر  ،هذا وقد أقيم االحتفال بفندق موفنمبيك بأمانة العاصمة بحضور عدد
من رجال األعمال والشخصيات االجتماعية والسياسية والدينية وعدد من المهتمين

ويف احلفل ألقى املهندس ص��ادق حممد مصلح –
رئيس جملس اإلدارة كلمة راعي احلفل الدكتور
بن دغر الذي أشاد بالدور الريادي ليمن موبايل يف
املبادرة الدائمة ودعمها ورعايتها لكثري من الربامج
النوعية واحليوية خلدمة اجملتمع وتفاعلها املستمر
مع كل قضايا الوطن  ،ونوهت الكلمة إىل أن مين
موبايل جتسد الشفافية واملصداقية اليت تنتهجها
دائما وعكس خطابها اإلعالني على الواقع امللموس
من خالل إقامة مثل هذه الفعاليات .
م��ن جانبه أش��اد رج��ل األع��م��ال احل��اج عبد الواسع
ه���ائ���ل س��ع��ي��د رئ���ي���س ال��ل��ج��ن��ة ال��وط��ن��ي��ة مل��ك��اف��ح��ة
السرطان باجلهود اليت بذلتها مين موبايل يف هذا
ال��ش��أن وال���دور ال��ت��وع��وي والتثقيفي ال��ذي حققته
احلملة إضافة إىل دعم الشركة الريادي واملستمر
يف جهود مكافحة السرطان  ،ودعا احلاج عبد الواسع
هائل إىل ضرورة أن يقوم القطاع اخلاص واملختلط
خبطوات مماثله وانتهاج ما انتهجته مين موبايل يف
هذا اجلانب ملا حيقق اإلرتقاء باجلانب الصحي يف
بالدنا.

خالهلا أن عائدات احلملة بلغت  38.915.310ريال
وقد مت توزيعها على سبع جهات موزعة كالتالي:
م

الجهة

المدينة

النسبة

1

مستشفى األمل التابعة
للمؤسسة الوطنية
لمكافحة السرطان

عدن

% 25

2

المركز الوطني لالورام
السرطانية-صنعاء

صنعاء

% 25

3

مؤسسة حضرموت
لمكافحة السرطان

المكال

12.8%

الحديدة

10%

عدن

9.2%

المؤسسة العامة لمكافحة
6
السرطان

اب

9%

المؤسسة العامة لمكافحة
7
السرطان

تعز

9%

المؤسسة العامة لمكافحة
4
السرطان
5

المركز الوطني لالورام
السرطانية

وقال املهندس هزاع أن اإلحصائيات اليت تعكس
حجم املأساة والكارثة احملدقه فرضت على مين
موبايل إدراج مكافحة السرطان ضمن جهود
ال��ش��رك��ة وض��م ب��راجم��ه��ا املستمرة يف خدمة
اجملتمع.
وأوض���ح امل��ه��ن��دس ه���زاع أن امل��ع��اي�ير األساسيه
اليت انتهجتها الشركه لتوزيع نسب العائدات
تركز يف األساس على توسيع دائرة املستفيدين
من العائدات ومبا يكفل حصول كل جهه على
مبلغ يضمن حتقيق إض��اف��ه نوعيه لكل جهه
كما أن املعايري ج���اءت استجابة لتوجيهات
الدولة والنشاط اجملتمعي مع األخذ باالعتبار
أن احملافظات اليت مت اختيارها يف هذه املرحلة
متثل أكرب مناطق التجمعات السكانية وأفضل
نقاط التواصل على إمتداد خارطة الدولة .
وش���دد امل��دي��ر التنفيذي على أن مي��ن موبايل
تعمل ج��اه��دة وب��إس��ت��م��رار على تبنى مشاريع
خ��دم��ة اجمل��ت��م��ع يف ش��ت��ى اجمل����االت وال�ت�ي من
ضمنها جوانب الرعايه والتثقيف الصحي وأن
مامييز محلة دوائي هو حماولة الشركة خلق
ثقافه تعاونيه وشراكه جمتمعيه وليس مجع
التربعات من املشرتكني فان مين موبايل هي
ال�تي تتحمل كافة مبالغ الدعم وال يتحمل
املشرتك أي مبلغ من عائدات احلملة .

إىل ذلك ألقي املهندس عامر حممد هزاع  -املدير
التنفيذي لشركة مين موبايل كلمه أوضح من

2013

العدد السادس

11

ولفت املهندس هزاع إىل أن هذه العائدات ليست
املساهمة األوىل للشركة يف جم��ال مكافحة
السرطان وإمن��ا هي من ضمن ع��دة مساهمات
نوعية سابقة تتمثل يف ختصيص مبالغ من
خمصصات التربعات والزكاة وغريها .
هذا وقد ختلل احلفل عدد من الفقرات الشعرية
والغنائية واملسرحية جسدت حجم املعاناة اليت
يتجرعها املصابني باملرض وال��دع��وة إىل مزيد
من التكافل وتوحيد اجلهود اجملتمعية للقضاء
على املرض وختفيف معاناة املصابني .
ويف ختام احلفل قام املهندس ص��ادق مصلح -
رئيس جملس اإلدارة واألخ املهندس نبيل سامل
 نائب رئيس جملس اإلداراة واملهندس عامرهزاع  -املدير التنفيذي للشركة بتوزيع دروع
احلملة على ع��دد من الشخصيات الفاعلة يف
هذا احلفل وتسليم رمزي للشيكات على اجلهات
املعنية .
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بالحوار نصنع المستقبل
معنا  ..ات�صالك ا�سهل

حققت يمن موبايل نجاحاً ملموساً عكسته األرقام المدونة في األوراق المالية
التي تنشرها الشركة في هذا العام هذه األرقام لم تأتي جزافاً وإنما كان ورائها
عقول تدير وكوادر تنفذ ٌ
كل في مجال عملة .
وعلى قمة هذا الهرم اإلبداعي يأتي المهندس صادق محمد مصلح – رئيس
مجلس اإلدارة الذي كشف لـ « حصاد « أسرار هذا النجاح ماضياً وحاضراً
ومستقب ً
ال وذلك من خالل اللقاء السريع الذي أجريناه معه والذي
يمكن تلخيصه في األتي -:
كيف تقيمون نشاط جملس اإلدارة .وهل انتم
راضون عما حتقق؟

م  /صادق محمد مصلح

نعم حنن راضون عن اداء اجمللس ..حيث انه قد
جنح اىل حد ما يف القيام بكل ما كان منوط به
رغم الظروف االستثنائية اليت مرت بها البالد بشكل
عام واليت فرضت صعوبات زعزعت الواقع  ،وما حتقق
ليس باالمر اليسري ومن خالله ندرك مدى اجلهود
االستثنائية اليت قام بها الزمالء يف جملس االدارة بل
انهم حسموا كثري من املواضيع اليت مت ترحيلها من
اجمللس السابق .
ومن أهم االجنازات -:
أعمال التوسعة للشبكة – هيكل األجور – افتتاح فرع
حده – إطالق خدمة موبايل نت – هيكل تنظيمي
جديد – تأهيل الكادر الوظيفي – التحديث الشامل
لألنظمة الفنية واإلدارية واملالية .
ما هو اجلديد الذي قدمه جملس االدارة احلالي
للشركة؟
إضافة إىل ما ذكرت سابقاً عن اجنازات اجمللس
فقد إستطاع اجمللس تبين سياسات مالية رفعت من
مستوى أرباح الشركة يف الثالثة األعوام األخرية و
خصوصاً احملافظة على مستوى أرباح جيدة للعام
 2012رغم إنتهاء فرتة اإلعفاء الضرييب للشركة
يف شهر مايو . 2012

رئيس مجلس اإلدارة لـ حصاد:

كما مت يف فرتة اجمللس احلالي إدخال خدمة
اإلنرتنت الالسلكي السريع عرب شبكة مين موبايل
و توسعة هذه اخلدمة لتشمل العديد من احملافظات
كما مت إحالل األنظمة القدمية بأنظمة حديثة
تواكب التسارع يف تطور تقنيات اهلاتف النقال و
منها على سبيل املثال إحالل األنظمة العاملة يف

حمافظات احلديدة – حجة – احملويت و اليت أدت
بالنتيجة إىل حتسني مستوى التغطية ورفع كفاءة
الشبكة .
هل تاثرت نسبة ارباح مين موبايل بسبب تطبيق
قانون الضريبة اجلديد؟
امسح لي ان اوضح ان مين موبايل جنحت يف حتقيق
نسبة االرباح اليت حددها صناع القرار يف الشركة
وعلى رأسهم جملس االدارة وهي جمسدة متاما
لطموح املساهمني فمن خالل االرقام تالحظ ان
هناك زيادة منطقية يف عائدات الشركة مقارنة
بالعام املنصرم..اما اذا كنت تقصد من خالل
سؤالك نسبة االرباح املوزعة على املساهمني فمن
املنطقي ان يؤثر تطبيق نسبة الضريبة املقدرة بـ
 50%من صايف أرباح الشركة بعد إنتهاء فرتة
اإلعفاء الضرييب كما أسلفت سابقاً إال أن اجلهود
اليت بذهلا كوادر مين موبايل جنحت يف حتقيق
اعلى نسبة ارباح ممكنة ومل يكن الفارق كبريا
مقارنة بالعام املنصرم رغم أنتهاء فرتة اإلعفاء
الضرييب و دفع الشركة للضرائب ما يزيد عن تسعة
مليارات ريال .
وهناك امر بالغ االهمية جيب ان انوه اليه وهو ان
مين موبايل من خالل قانون الضرائب اجلديد زادت
من حصة الرفد املباشر خلزينة الدولة فالوطن
هو املالك االول واالخري للشركة وهو املستثمر
االساسي ..اما حنن يف مين وبايل فقد جنحنا يف
حتقيق اعلى نسبة عائد والذي حصل ان قانون
الضرائب اعاد تقسيم هذه االرباح بنسب جديدة
طبعا للصاحل العام
كيف تقرأون مستقبل مين موبايل خاصة وقطاع
االتصاالت بشكل عام بعد تطبيق قانون ضريبة
االرباح اجلديد؟
االستثمار يف قطاع االتصاالت استثمار ناجح وبرغم
ما حصل اال ان العائدات ال زالت كبرية  ،وهناك
من خرباء االقتصاد من يتوقع التاثري السليب
على السوق وعلى االستثمار يف هذا القطاع وهناك
توصيات ترفع اىل احلكومة يف هذا اجلانب  ،لكن يف
النهاية حنن نعمل ضمن منظمومة اقتصادية وطنية
ونثق بالقرار الرمسي وجبهود احلكومة ونأمل ان يتم
اعادة مناقشة القانون واستيعاب الرؤى والتوصيات
اليت يقدمها املستثمرون يف هذا القطاع

ماهي املشاريع االسرتاتيجية اليت تتوقعون انها
ستمثل اضافة نوعية ليمن موبايل؟
مين موبايل حبد ذاتها مشروع اسرتاتيجي الزالحباجة اىل جهود إستثنائية لالرتقاء به وتطوير االداء
يف الشركة لتحقيق االهداف الوطنية واالستثمارية
املعول على مين موبايل ان حتققها .
اما بالنسبة للمشاريع االسرتاتيجية النوعية فهناك
العديد منها وياتي يف مقدمتها مشروع توسعة نقل
البيانات بتقنية(EVDOموبايل نت) هذا املشروع
الذي نتوقع ان حيقق الكثري للمواطن اليمين من
خالل توفري السرعات الكبرية ويف اي وقت ويف أي
مكان .
كما اننا شارفنا على االنتهاء من مشروع الCBS
وهو حتديث شامل ونوعي ألنظمة مين موبايل
وبهذه التحديثات ستدخل مين موبايل سوق املنافسة
بقوة وباداء غري معهود نتوقع ان ينهض باداء قطاع
االتصاالت يف بالدنا بشكل عام .
كما ان هناك مشاريع اخرى يف مقدمتها اعمال
التوسعة الشاملة يف السنرتاالت وحمطات البث يف
عموم مناطق اجلمهورية.
ماذا عن الشريك االسرتاتيجي الذي كان رئيس
جملس ادارة الشركة السابق قد اعلن عنه يف وقت
سابق؟
مبا أن مين موبايل حققت جناجات كبرية بكوادر
مينية طموحة فقد مت إعادة النظر يف هذا املوضوع
ورأينا احلفاظ على اهلوية الوطنية الصرفة لشركة
مين موبايل و بد ً
ال من ذلك مت عمل هيكل تنظيمي
مؤقت لإلرتقاء بكادر الشركة و يف نفس الوقت مت
إنزال مناقصة دولية لدعوة الشركات املتخصصة
إلعادة هيكلة مين موبايل بشكل حديث يواكب
التطورات يف قطاع اإلتصاالت و يساعد يف رسم
إسرتاتيجية بعيدة املدى للشركة .
ملاذا تنحصر امساء معينة يف اجملال الصحفي بشن
هجمات اعالمية مركزة على مين موبايل بشكل عام
واالدارة بشكل خاص؟
حنن ننظر للعمل االعالمي بكل تقدير واحرتام
وتربطنا عالقات اجيابية مع كثري من املؤسسات
االعالمية واالعالميني ...هذا القطاع املهم نرى فيه

النحتاج لشريك أجنبي فالكوادر الـــــــــوطنية حققت النجاح األكبر
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انه شريك اسرتاتيجي يف صناعة النجاح والنهوض
بالوطن ونتقبل النقد البناء من خالل الكتاب
النزيهني واملتخصصني بل ونتفهم طبيعة عملهم..
اال انه لألسف هناك قلة قليلة تشوه هذا القطاع
ومتارس اعمال االبتزاز من خالل تعمد التشهري
وتلفيق األكاذيب ألطماع شخصية..وقد تكون
هناك اسباب اكرب من ذلك وعلى كل فاالمر
حباجة اىل تضافر اجلميع ويف املقدمة االعالمني
انفسهم واخص بالذكر الشرفاء منهم وكذا نقابة
الصحفيني النقاذ مسعة الصحافة ومسعة البلد من
اولئك وممارساتهم غري املسئولة
هل انتم يف جملس االدارة راضون عن هيكل األجور
واهليكل التنظيمي اجلديد للشركة ؟وهل ترون انه
قادر على استيعاب معطيات السوق التنافسية؟
اىل حد ما نعم!
ولكي تتضح الصورة اكثر اقول اننا يف مين موبايل
على عكس الشركات املنافسة يف القطاع اخلاص
مرتبطون باجراءات وقوانني جيب االلتزام بها وهذا
ما يبطئ من االداء او يعرقل سرعة القرار ..ويف املقابل
ميثل الواقع داخل الشركة باالضافة اىل السوق
التنافسية كل ذلك مثل ضغطا قويا على جملس
االدارة الذي وجد نفسة مطالبا بسرعة اجناز اهليكل
التنظيمي وهيكل االجور يف حني ان الطموح يكمن
يف أن يتم هيكلة الشركة وفقا الحدث االساليب
العلمية عرب شركات دولية متخصصة وهلا خربات
واسعة يف جمال اهليكلة .
لذلك قررنا يف جملس االدارة كما أسلفنا سابقاً
انزال مناقصة عاملية رغم معرفتنا بطول االجراءات ،
وباملقابل واستجابة للواقع تعاقدنا مع شركة حملية
خبرباء حمليني إلعداد هيكل مؤقت يستوعب بقدر
اإلمكان معطيات املرحلة اىل حني اجناز اهليكل الذي
ستقدمة الشركة األجنبية التى مت قبول عطائها.
ماذا عن االسهم االضافية من مين موبايل اليت كان
من املقرر بيعها ملوظفي االتصاالت ؟
هذا املوضوع ما زال قيد البحث يف اللجنة الوزارية
املشكلة من قبل جملس الوزراء لغرض دراسة املوضوع
و البت فيه أملنا كبري يف تفهم اللجنة الوزارية
لتوصي احلكومة باملوافقة على بيع هذه األسهم
للموظفني يف املؤسسة العامة لإلتصاالت ومين
موبايل .
هل تطمحون إىل فتح افاق استثمارية جديدة من
خالل استثمار االرصدة املالية الضخمة للشركة؟
بكل تأكيد و هناك عدة بدائل مطروحة اآلن على
جملس اإلدارة سيتم إختاذ القرار املناسب بشأنها و
مبا حيفظ أموال الشركة و مساهميها .
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إبـداع باإلجمـــاع

العيدروس:

يمن موبايل
ملك الشعب
ويحب الناس
هذه الشركة

مما الشك فيه أن المشاريع االستثمارية الناجحة تمثل نموذجاً رائعاً لبناء
الوطن وتعكس الرؤى اإليجابية التي يتمتع بها أي من المجتمعات إذ ال
يمكن للمشاريع االستثمارية أن تنجح ما لم تكن هناك أجواء مساعده على
المضي قدماً في مسيرة النجاح التي تسعى إليها كل شركة في القطاعات
المختلفة العام والخاص والمختلط وقد مثلت ((يمن موبايل)) نموذجاً
متميزاً والتي شهد لعطائها الجميع سوا ًء كانوا مشتركين فيها أو غير
مشتركين .
في هذا اإلستطالع نستعرض مع عدد من كبار الشخصيات الوطنية آراءهم
عن الشركة كمشروع إستثماري وطني وماذا يأملون منها مستقب ً
ال .

تغطية أكبر

العامري

�أ /عبدالهادي العامري –ح�ضرموت
مين موبايل تقدم خدماتها يف أحناء
اجلمهورية وتغطي مناطق الصحراء
ب��ال��ذات  ،ففي حضرموت اب��ت��دا ًء من
مديرية ال��س��وم حتى الشحن تقريباً
مسافة  550كيلو مرت يف الصحراء
ت��غ��ط��ي��ه��ا ش��ب��ك��ة مي���ن م��وب��اي��ل حيث
ال ت��وج��د أي���ة ش��ب��ك��ات ات��ص��ال أخ��رى
ون��أم��ل م��زي��داً م��ن ختفيض األس��ع��ار
ونشكركم على خدماتكم املميزة .

التتنصت على المكالمات
العميد  /نا�صر الطويل – حلج
�أمني عام احلراك اجلنوبي

نا�صر الطويل

مي��ن موبايل تشكل ح��ال��ة أف��ض��ل من
بقية ش��رك��ات االت��ص��االت م��ن حيث
التعامل وامل��ص��داق��ي��ة واحل��ف��اظ على
ال��رص��ي��د  ،ك��م��ا أن ه��ن��اك أم���ان من
حيث ع��دم وج��ود املراقبة أو التصنت
على املكاملات ولذا يطمئن املستهلك
وك��ث�يري��ن م��ن احل����راك يف اجل��ن��وب
عندنا يستخدمون مين موبايل .

خدمات مميزة
يحى من�صور �أبو �إ�صبع – الأمني
العام امل�ساعد للحزب اال�شرتكي

ل��ق��د ت���رك���ت االش���ت���راك يف ش��رك��ات
�أبو �أ�صبع

...................................

أعضـاء مؤتمـر الحوار الوطني يتحدثون عن يمن موبايل

مقرر رئاسة
مؤتمر الحوار الوطني:

الشركة رائعة
وأسعارها
مناسبة.

إستطالع  /فايز المخرفي

االت���ص���االت األخ����رى واح��ت��ف��ظ��ت بيمن
م��وب��اي��ل  ..ألن خ���دم���ات مي���ن م��وب��اي��ل
أحسن وأفضل خدمة وأرخص اتصاالت .
ينقص مين موبايل اإلنتشار يف املزيد
من مناطق بالدنا خاصة وأن الشبكة ال
تغطي بعض املناطق وتضيع التغطية
أحياناً ..مث ً
ال عندما تكون يف صعدة
ال تستطيع استخدام مين موبايل يف
بعض املناطق ون��ري��د أن تغطي كل
اليمن والناس سيتجهون حنوها ألن
خدماتها متميزة .

اليمن عموماً واجلميع تقريباً يثنون
على تعاملها السلس وعلى بساطتها
وأن��ه��ا امل��ن��اس��ب��ة ل��ل��ج��م��ه��ور م��ن حيث
م���راع���اة ال��س��ع��ر ك��م��ا أن هل��ا حضور
يف إيصال األخ��ب��ار والنت ونتمنى أن
تنتقل لألفضل .
وم����ن أه����م م���ي���زات مي���ن م���وب���اي���ل أن
ال��ش��ع��ب مي��ل��ك ال��ش��رك��ة ف��ه��ي دخ��ل
وطين – قومي وختدم مصلحة البلد
ع��م��وم��اً ول��ي��س��ت ل��ص��احل ش��خ��ص أو
جهات معينة .

عملت على ف��ك اإلح��ت��ك��ار يف قطاع
االت��ص��االت ووس��ع��ت م��ن اخل��دم��ات ..
خ��ف��ض��ت األس���ع���ار ون��أم��ل امل��زي��د من
العطاء لتحقيق خدمات أفضل .
املستهلك أدرك أنها مقارنة بغريها
أس��ع��اره��ا مناسبة والتغطية إىل حد
م��ا ك��ب�يرة وج��ي��دة وه��ن��اك ع��ج��ز يف
بعض املناطق قد يكون بسبب إزدحام
املشرتكني ونأمل من القائمني عليها
أن يولوا التغطية العناية األكرب من
خالل زيادة الطاقة اإلستيعابية .

شركة اليمن
حممد بن مو�سى العامري
رئي�س حزب الر�شاد ال�سلفي

شركة رائعة
د .عبداهلل �سامل ملل�س
وكيل وزارة الرتبية

يحبها الناس
حممد ح�سني العيدرو�س

أع��ت�بر ش��رك��ة مي��ن م��وب��اي��ل شركة

األمين العام المساعد
للحزب االشتراكي -:

يمن موبايل
أفضل خدمة
وأرخص اتصاالت

ه���ن���اك خ���دم���ات مل ت��ص��ل إىل مين
موبايل ومثيالتها ...فالعامل يتصل
بالصوت وبالصورة ولذا نريد أن تسبق
مين موبايل باقي الشركات األخرى
يف تقديم هذه اخلدمة لليمنيني .
طبعاً الشركة رائعة وأسعارها مناسبة
والشركة ختطو وتشق طريقها بثبات
إمنا ال بد من الرتكيز على السبق يف
اخلدمات املتطورة  ..أريد من الشركة
أن تكون األسرع حبيث ال يسبقها أحد.

أسعار أفضل
جليدان حممود جليدان -رجل �أعمال

مي�����ن م����وب����اي����ل ش����رك����ة م��س��اه��م��ة

املناسبة وتغطي معظم أرجاء اليمن
صحاري ووديان ومدن  ...أشعر
بالطموح من خالل توسعة خدمات
هذه الشبكة لتغطي بعض املناطق
الصحراوية البعيدة والوديان امللتوية
واملناطق اجلبلية وأرجو أن ال يقف
تطور الشركة إىل هنا فهذه الشركة
ملك الشعب اليمين وليست ألحد
بعينه بل تصب خدماتها يف خدمة
الوطن كام ً
ال .

خطوات ممتازة
ح�سني حممد عرب
وزير داخلية �سابق

األلياف الضوئية والكابالت تتعرض
للتخريب وعموماً مين موبايل خطت
خ��ط��وات مم��ت��ازة وأش���د ع��ل��ى أيديهم
وأرجو أن يبحثوا عن اجلديد فالعامل
يتطور بإستمرار ولن يتوقف .

لها مكانة جيدة
�أحمد بن �صالح املنيعي – م�أرب -

مين موبايل حتتل مكانة البأس
بها وتقدم خدمات أفضل من بعض
الشركات وتتميز عن غريها بتغطية
واسعة وأسعار مناسبة مقارنة بغريها
ونتمنى أن تتطور أكثر .

العامري

مؤسسة وطنية
مين موبايل ملك الشعب اليمين
مي����ن م���وب���اي���ل ش���رك���ة وط���ن���ي���ة هل��ا
وحيب الناس هذة الشركة خلدماتها مكانتها على مستوى الساحة اليمنية عبداهلل �أحمد الكب�سي
وخالل السنوات املاضية قدمت كثري �أمني عام حزب البعث
رئيس حزب الرشاد
السلفي-:

الجميع يثنون
على تعامل يمن
موبايل السلس
وبساطتها

م��ن اخل���دم���ات ال�ت�ي جعلت مسعتها
ترتفع بشكل كبري جداً .
أن���ا أح���د امل��ش�ترك�ين ف��ي��ه��ا وأرى أن
ف��وات�يره��ا ال زال���ت مرتفعة  ،وطبعاً
أن��ا أستخدمها بشكل كبري ج��داً وال
أدري ك��ي��ف ب��اإلم��ك��ان ت�ل�ايف إي��ق��اف
اخل��دم��ة وامل��ش�ترك يف منطقة ليس
فيها مراكز تسديد وأق�ترح أن تضع
الشركة حلو ً
ال لذلك .
فيما خيص النت  ،خدمة جيدة
وإن ك��ان هناك مشاكل فألن

إن خ��دم��ة مي���ن م��وب��اي��ل رائ���ع���ة لكن
تنقصها ال��ت��غ��ط��ي��ة يف ب��ع��ض ال��ق��رى
ويفرتض أن توسع الشركة تغطيتها
إىل أم���اك���ن مل ت��ص��ل��ه��ا ف��ف��ي بعض
املناطق تقدمت بقية الشركات عليها.
جيب أن تكون ليمن موبايل األولوية
وأن ت��ك��ون ال��س��ب��اق��ة ك��ون��ه��ا مؤسسة
وطنية وقد تقدمت وتطورت  ،وشيء
طيب أن يكون ه��ذا مستواها يف ظل
الظروف األمنية املعقدة يف خمتلف
مناطق اليمن .

املنيعي

جليدان
2013
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مصداقية في التعامل
عبدالعزيز حممد احلمزه – �أبني

احلمزه

مراد

أن��ا م��ش�ترك يف مي��ن م��وب��اي��ل م��ن عام
2005م إىل اآلن ورقمي مل يتغري 77
كذلك األه��ل واألص��دق��اء والزوجه
واألبناء  ،إخرتناها من البداية بسبب
ال��ت��ع��رف��ة امل��ع��ق��ول��ة وك����ذا تعرفتها
بالنسبة للهاتف الثابت  ،وحني وصلت
خدمات االتصاالت األخرى اشرتكنا
فيها لكننا وجدنا مين موبايل أرخص
بكثري  ،ودقيقة جداً  ،مبعنى على قدر
ات��ص��ال��ك ب��ال��ف��ع��ل حت��ت��س��ب القيمة
فيما بعض الشركات يكون لديك
رصيد وتتفاجئ بانتهاء الرصيد .
ط��ب��ع��اً أن����ا م��ش�ترك ب��ن��ظ��ام ال��ف��وت��رة
وأوالدي ب��ن��ظ��ام ال��دف��ع امل��س��ب��ق فلم
أح��س ف��رق يف التعامل ب�ين الفوترة
والدفع املسبق  ،مين موبايل تفاجئنا
خبدماتها املتميزة مث ً
ال وفرت خدمة
سداد الفواتري من مراكز الكرميي أو
الربيد وهذه خدمات متجددة  ،فقط
لو أن تسعرية اإلش�تراك يف النت يتم
مراجعتها وستكون مين موبايل هي
األوىل ب��ام��ت��ي��از ل��ي��س ع��ل��ى مستوى
اليمن بل واملنطقة العربية .

حسين عرب :

يمن موبايل
خطت خطوات
ممتازة
حمافظة رميه أدركوا أن خدمات مين
موبايل هي األرخص .
ه��ن��اك سلبية واح���دة ه��ي ع��دم وج��ود
ال��ت��غ��ط��ي��ة يف ب���ع���ض م���ن���اط���ق رمي���ه
واجلانب األخر أن تتواكب الشرائح
مع بعض األجهزة .
خ��دم��ة ال��ن��ت مم��ت��ازة وال��ن��اس أج�بروا
على إستخدام بقية الشركات لعدم
وج��ود التغطية وخاصة يف الريف يف
بعض املناطق  ،ونؤكد بأنه لو وجدت
التغطية يف اليمن كلها فإن الشركة
ستتقدم على بقية الشركات وهناك
إق��ب��ال جمتمعي ص���وب مي��ن موبايل
ألن����ه����ا ش����رك����ة ال��ي��م��ن��ي�ين مج��ي��ع��اً
وعائداتها ليست لشخص حيتكرها
جليبه أو جلهات استثمارية .

عائداتها للوطن
حممد حممد القاز – �أمني عام
حممد عبده مراد  -رميه
ن��ش��ج��ع مي����ن م���وب���اي���ل ون����ؤك����د أن حزب االحتاد الدميقراطي
ملل�س

خدماتها هي األفضل وم��ن خ�لال ما
أمل��س أن��ا وأس��رت��ي وك��ل األص��دق��اء يف

مين موبايل أفضل وسيلة للتواصل
سواء عرب النت أو االتصال وحنن يف

أمين عام حزب البعث:

يجب ان تكون
ليمن موبايل
االولوية

عمران نستخدم مين موبايل  ،بعض
األماكن تضيع فيها التغطية بسبب
صعوبة التضاريس لكن عموماً هي
أفضل من غريها وهذه حقيقة يلمسها
املواطن البسيط.

إستخدام متواصل
القا�ضي � /أحمد عقبات
وزير عدل �سابق

حنن نستخدم مين موبايل إستخداماً
م��ت��واص�ل ً
ا وال��ت��داف��ع حن��و خدماتها
إجي��اب��ي ألن��ن��ا جن��د فيها مصداقية ،
خفضت األسعار على الناس وقدمت
خ���دم���ات ط��ي��ب��ة  ،يف ب��ع��ض األح��ي��ان
حيدث ضغط على الشبكة وأحياناً قد
التصل التغطية إىل بعض األماكن
ال��ق��ري��ب��ة ون���ط���ال���ب ال��ق��ائ��م�ين على
الشركة بتطوير اخلدمة وختفيض
األس����ع����ار أك���ث���ر م���ن اآلن وت��وس��ي��ع
الشبكة ك��ي تغطي أم��اك��ن جديدة
مث ً
ال يف آنس ووصاب وخوالن وصعدة

وح���اش���د ف��ه��ن��اك ق���د ال جت���د تغطية
نتمنى توسعة التغطية .

�أخالق ال�شامي – باحثة يف الرتاث

مي��ن موبايل جيدة لكنها حتتاج إىل
املزيد من التطوير يف بعض خدماتها
وكذلك تغطيتها فعندنا يف صعدة
التغطية ليست جيدة نأمل أن تركز
مين موبايل على استهداف مناطقنا
بتوفري التغطية .

نتمنى لها الريادة
من�صور بن عبدان
وكيل �أول حمافظة اجلوف

إن مي���ن م��وب��اي��ل ت��غ��ط��ي  %80من
م��ن��اط��ق حم��اف��ظ��ة اجل�����وف وه��ن��اك
ب���ع���ض امل���ش���اك���ل امل��ت��ع��ل��ق��ة ب��ن��ص��ب
األب��راج يف بعض املناطق لكن معظم
اجل�����وف م��غ��ط��اة خب��دم��ات��ه��ا وف��ي��م��ا
خيص األسعار فهي األفضل بالنسبة
ل��ل��م��واط��ن�ين ن��ت��م��ن��ى هل���ذه ال��ش��رك��ة
الريادة .

بديل مميز
ثريا �سامل جممل – حلج

ع�ضو جلنة مركزية باحلزب الإ�شرتاكي
أس���ع���ار مي���ن م��وب��اي��ل م��ن��اس��ب��ة وه��ي
األفضل من غريها أيضاً – تغطية مين
موبايل يف كل مكان ونأمل أن تقدم
عروض مستمرة يف ختفيض األسعار .
بالنسبة للنت خدمة مناسبة يف حني
أن ب��ع��ض ال��ش��رك��ات األخ����رى تأخذ

عبدالعزيز الحمزه:

يمن موبايل
تفاجئنا بخدماتها
المتميزة

منصور بن عبدان:

نتمنى لهذه
الشركة الريادة

اآلالف وأنا شخصياً أتصفح النت يف أرخص خدمة
تلفوني السيار لعدم توفر الكمبيوتر
وهذه خدمة جليلة نشكر مين موبايل م .نبيلة عبداهلل بن عبداهلل
مدير �إدارة تنمية املر�أة بعدن
على ذلك .
عطاء أكثر
م .وفاء ال�سيد �أبو بكر –عدن -
ع�ضو اللجنة العليا للمناق�صات

خ��دم��ة مي��ن م��وب��اي��ل خ��دم��ة منافسة
حقيقية يف السوق وحنن نستخدمها
دائ��م��اً حتى يف ال��ظ��روف اإلستثنائة،
ممكن تتصل بالصديق القريب منك
والبعيد  ،ذلك ألن التعرفة مناسبة
ل��دخ��ل ال���ف���رد ومي���ن م��وب��اي��ل تعطي
االنسان شعور باألمان أينما كنت ويف
أي مكان كنت تتوفر التغطية .
وأحيانا نعود إلستخدام اإلنرتنت عند
إنقطاع الكهرباء  ،ونتمنى مزيداً من
ختفيض تسعرية اإلنرتنت آلن الشباب
متلهف للتقنية اجل��دي��دة لكن دخل
الفرد منخفض لذا نطلب التخفيض.

2013

معي خ��ط مي��ن موبايل وه��ي أرخ��ص
خ���دم���ة اس���ت���ف���دت م��ن��ه��ا ك����ث��ي�راً ..
ب��ال��ن��س��ب��ة ل���ي أش���ع���ر ب���ال���راح���ة هل��ذه
اخل��دم��ة فهي أرخ���ص وأف��ض��ل وتصل
ال��رس��ائ��ل م��ن خ�لاهل��ا بسرعة ممتازة
وأمتنى أن تكون بقية الشركات مثل
مين موبايل .

نبيلة

عبدان

تغطية شاملة
عقيد ركن� .أحمد يحى ال�سراجي

نائب مدير عام �شرطة ال�سري ب�أمانة العا�صمة
أنا مشرتك بيمن موبايل وكل أفراد
أسرتي ومشرتك فيها حتى بالتجوال
ال����دول����ي ف���ل���دي أب���ن���اء ي����درس����ون يف
اخلارج وأتواصل بهم عرب مين موبايل
والسبب أن التعرفه رخيصة وموجودة
يف كل مكان حملياً وخدمة التجوال
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تغطي معظم دول العامل .
أمتنى أن يهتم القائمون بالشركة
مبشرتكي الفوترة وتقدم هلم خدمات
مثل الدفع املسبق .

شكراً ليمن موبايل
د /عبدالباري دغي�ش
ع�ضو جمل�س النواب
دغي�ش

م��وب��اي��ل ن��ت خ��دم��ة مم��ت��ازة حقيقة
أفادتين كثرياً خاصة عندما تنقطع
الكهرباء وينقطع اإلنرتنت الرمسي
شكراً مين موبايل .

تحظى باحترام الكل
�أحمد حممد الكحالين
وزير �سابق

مي��ن موبايل شركة وطنية كسرت
اإلح���ت���ك���ار يف خ����دم����ات االت����ص����االت
وحت��ظ��ى ب��االح�ترام م��ن ك��ل زبائنها

ألن خدماتها معقولة وه��ن��اك ثقة ،
كما أن أسعارها منافسة إضافة إىل
أن خدمات مين موبايل مل تتوقف بل
تتجدد باستمرار وأمتنى أن يتحسن
وضع ((ال��ن��ت)) حيث أن سرعة النت يف
ال���دول اجمل���اورة مرتفعة ج��داً مقارنة
خب��دم��ات ال��ن��ت يف اليمن إال أن مين
موبايل تظل هي األفضل على املستوى
احمللي .

كهالن جماهد �أبو �شوراب
حمافظ عمران �سابق ًا

إن ما تقدمه الشركة مقارنة بغريها
ك���ب�ي�ر ح���ي���ث أن خ���دم���ات���ه���ا أف��ض��ل
وتغطيتها ج��ي��دة ك��م��ا أن أس��ع��اره��ا
خمفضة وأصبحت بالفعل منافسة
يف اخلدمة إال أن خدمات النت ال تزال
دون املستوى املطلوب وأمتنى أن يتم
تطوير اخلدمات باستمرار ومواكبة

الكحالين

محمد عبده مراد :

إقبال مجتمعي صوب
يمن موبايل النها
شركة اليمنيين
جميعا وعائداتها
ليست لشخص
كهالن

م .وفاء السيد ابو بكر:

عند انقطاع الكهرباء
الحل الوحيد
الستخدام االنترنت
هو يمن موبايل

ك�����ل ج����دي����د وال����ل����ح����اق خب���دم���ات
االت��ص��االت يف دول ال��ع��امل املتقدمة
لتقدم خ��دم��ات أفضل أس��وة بشبكات
االتصاالت العاملية .

أحمد النويره
إن ش���رك���ة مي���ن م���وب���اي���ل م��ن��اف��س��ة
وخدمة جيدة لكن التغطية يف بعض
األم����اك����ن غ��ي�ر م���ت���وف���رة وحن�����ن يف
حمافظة احملويت طالبنا أكثر من
م���ره ت��رك��ي��ب حم��ط��ات ألن اخل��دم��ة
ختتفي أح��ي��ان��اً ونتمنى اإلستجابه
فاإلقبال على الشركة كبري جيب أن
يقابل باملزيد من التوسع .
خ��دم��ات ال��ن��ت حت��ت��اج ت��ط��وي��ر أكثر
واألس��ع��ار جيدة ونتمنى أن تنخفض
األسعار أكثر نؤكد أن مين موبايل
ل���و غ��ط��ت مج��ي��ع أحن����اء اجل��م��ه��وري��ة
الش�ت�رك اجل��م��ي��ع فيها فميزتها أن
األس����ع����ار م��ن��اس��ب��ة وم��ع��ظ��م ال��ن��اس
تستخدم مين موبايل والبد من إعادة
وضع الشبكة لتغطي اليمن كام ً
ال .
إن ه��ذه الشركة هي شركة وطنية
م���ل���ك ل���ل���وط���ن ف���اجل���م���ي���ع م��ع��ه��ا
وحيرتمها .

عبدالكرمي �شايف � -أمني عام
املجل�س املحلي بعدن

إن خدمة مين موبايل رائعة وتغطيتها
م����ت����وف����رة وه������ي أف����ض����ل م�����ن ب��ق��ي��ة
ال��ش��رك��ات وأمت��ن��ى هل��ا اإلس��ت��م��راري��ة

حسين علي حازب:

احمد النويره:

نحذر من افشال يمن
موبايل واخراجها عن
خطها الوطني االصلي

معظم الناس
تستخدم يمن موبايل

ومواكبة طلب املستهلكني واحلفاظ ي��ؤس��س للحفاظ على ه��ذه املؤسسة نعتز بها
على مكانتها .
ال��ن��اج��ح��ة ك��م��ا أن ال��ش��رك��ة ت��ع��ود
بالنفع على قطاعات الشعب وتسهم د�.أحمد حممد الأ�صبحي
عمر جملي  -وزارة ال�صحة
أعتز خبدمة مين موبايل ألنها خدمة
يف البناء االقتصادي وهي مناسبة وأنا

قدمت خدمة رائعة من حيث السعر
والتواجد وينقص الشركة اإلرتباط
ب����ع��ل�اق����ات ت���ع���اون���ي���ة م����ع ش���رك���ات
االت���ص���االت يف ال����دول األخ����رى حيث
ت��وج��د بعض امل��ش��اك��ل يف ح��ال��ة أراد
امل���ش�ت�رك إرس�����ال ال���رس���ائ���ل م���ن مين
موبايل إىل بعض شركات االتصال
مث ً
ال يف املغرب أو غريها .

صرح إقتصادي
ح�سني علي حازب  -حمافظ �سابق

مين موبايل كسرت اإلحتكار الذي
ك���ان م��ف��روض��اً علينا م��ن ش��رك��ات
ال��ق��ط��اع اخل���اص ه��ذا م��ن جهة وأم��ا
اجلهة األخ��رى فشركة مين موبايل
إح��دى أم�لاك الشعب اليمين بعكس
غ�يره��ا وإش���راك اجلماهري يف امللكية

أقول ألصحاب الشركات األخرى أن
مينحوا نسبة لالكتتاب العام للناس.
أسعار مين موبايل وخدماتها أفضل
بكثري من غريها .
أمت��ن��ى أن ال ت��ص��ل إىل مي��ن موبايل
أي��ادي الغدر واخليانة وأن ال ينحرف
م��س��اره��ا امل��ع��ه��ود وأح���ذر م��ن أصحاب
الدعوات والرغبات الذين ال شك أنهم
يعملون جاهدين من أجل إفشال مين
موبايل وإخراجها عن خطها الوطين.

تنافسية وتكاد تكون اخلدمة األمثل
م��ن حيث التسعرية وم��ن حيث أنها
ت��ط��ور ن��ف��س��ه��ا م���ن ح�ي�ن ألخ���ر وه���ذه
أشياء تسرنا كثرياً .
ط��ب��ع��اً أس��ع��اره��ا أرخ���ص وه���ي خدمة
شعبية أكثر منها رحبية والتعامل
معها م��ري��ح ج���داً ون��أم��ل أن ختفض
األس���ع���ار أك��ث��ر ب��اع��ت��ب��ار أن املقبلني
عليها كثريين جداً وكما يقال إربح
قلي ً
ال تبيع كثرياً تربح كثرياً .

جملي

حازب

اال�صبحي

2013
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بالحوار نصنع المستقبل
معنا  ..ات�صالك ا�سهل

حفل العام 2012م بالكثير من األنشطة التسويقية المختلفة التي كان لها الدور األساس في التميز والنجاح
الذي نحتفل به اليوم حيث أطلقت الشركة عدد من الخدمات والعروض المميزة والنوعية والحمالت اإلعالنية
الخالقة التي عكست روح اإلبداع والتميز للعاملين في إدارة التسويق والتي يمكننا هنا اإلشارة إلى عدد من تلك
األنشطة كالتالي -:

2012

عام تسويقي بامتياز
خدمات جديدة

خدمة موبايل نت
أطلقت الشركة خدمة موبايل نت
واليت تعد أسرع خدمة انرتنت نقال
يف بالدنا حيث تمُ كن مشرتكي
الدفع املسبق والفوترة من تصفح
االنرتنت بسرعات عالية عرب املودم أو
عرب اهلواتف الذكية املتطورة اليت
تدعم اخلدمة .

خدمة سهيل توفير
متنح خدمة سهيل توفري مشرتك
الدفع املسبق ختفيض يف قيمة
االتصاالت والرسائل يصل إىل
 50%لتصبح تعرفة اتصال بنفس
تعرفة خطوط الفوترة وباشرتاك
شهري قدره  500ريال فقط يتمتع
املشرتكني يف اخلدمة مبميزات
خطوط الدفع املسبق .
خدمة فوراً
ً
مت إطالق خدمة فورا لتسهيل عملية
الشحن والتسديد ملشرتكي الدفع
املسبق والفوترة وكذا جتديد
باقات االنرتنت جلميع املشرتكني
وتبدأ عملية الشحن يف هذه
اخلدمة من مبلغ  200ريال
فقط وقد أطلقت الشركة
هذه اخلدمة بالتعاون مع
مصرف الكرميي ومكاتب
الربيد املنتشرة يف مجيع
حمافظات اجلمهورية من
أجل إيصال اخلدمة للمشرتكني
يف املدن والريف اليمين.

عروض متعددة

جتديد الباقات يف حال مل تستهلك
الباقات اجملانية .

عرض النت علينا ..
والمودم عليك
قدمت مين موبايل عرضاً مميزاً خالل
شهر رمضان املبارك يف العام املنصرم
1433هـ حيصل املشرتك اجلديد
على خط موبايل نت مع باقة 1GB
جماناُ بينما حيصل املشرتكني
القدامى على  1GBجماناً يف حال
جتديدهم للباقات إبتدا ًء من 3GB
وحتى  12GBواستمر العرض ملدة
 30يوماً إبتدا ًء من تاريخ االشرتاك أو

عرض حملة دوائي
أطلقت الشركة عرض محلة دوائي
حتت شعار ( اشحن رصيدك حسنات
) والذي مت ختصيص عائداته املالية
لدعم مرضى السرطان حيث بلغت
 38.915.310ريال مت تسليمها
خالل حفل أقامته الشركة برعاية
وزير االتصاالت الدكتور  /أمحد
بن دغر وعدد من منظمات اجملتمع
املدني والشخصيات االعتبارية
واجلمعيات الفاعلة يف جمال دعم

مرضى السرطان والذين أشادوا
باملبادرة اليت تعود لصاحل اجملتمع
وتنميته .
عرض التغطية فل  ..في مدينة
أمفل
دشنت مين موبايل هذا العرض يف
مدينة احلديدة وذلك من خالل
استكماهلا لتحسني الشبكة يف
مدينة احلديدة يف العام 2012م
ضمن سلسلة من التحسينات اليت
تقدمها الشركة يف جمال توسيع
شبكتها وزيادة التغطية يف مدن
وقرى حمافظات اجلمهورية .

الحمالت اإلعالنية
مثلت احلمالت اإلعالنية اليت قدمتها
مين موبايل خالل العام 2012م
منوذجاً رائعاً وخالقاً من حيث الرسالة
والتصميم واليت محلت بني طياتها
رؤية اجتماعية مميزة تشري إىل الدور
الذي تلعبه الشركة يف بناء اجملتمع
ومراعاة ظروف الفرد ومستوى الدخل
حيث مت إطالق عدد من احلمالت
املرافقة للعروض واخلدمات اليت
أطلقتها الشركة مثل ( باقة سهيل

عروض االتصاالت الدولية
قدمت شركة مين موبايل عدد
من العروض يف االتصاالت الدولية
متثلت بتخفيض تعرفة االتصاالت
الدولية يف املناسبات الوطنية
واألعياد الدينية منها (  22مايو –
 14أكتوبر –  26سبتمرب – عيد
الفطر املبارك – عيد األضحى
املبارك ) .

العاشرة
2013
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توفري – خدمة فوراً – محلة دوائي –
محلة التغطية فل يف مدينة أمفل –
محلة شارك ) .
حملة األرباح للعام 2011م
رافق إعالن األرباح للعام 2011م
محلة إعالنية متيزت خبطابها
الوطين والتوعوي وترسيخ الصورة
الذهنية للجماهري بانتماء الشركة
للوطن .
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تصدرت شركة يمن موبايل قائمة الصروح اإلستثمارية الوطنية في تفاعلها االجتماعي والذي
يحمل بين طياته إنجازات الشركه في مجال المسؤلية االجتماعيه واهتمام إدارة الشركه ببناء
عالقة متميزة مع المجتمع الذي تنتمي إليه وتمكنت من خالل ذلك تحقيق تأثيرات إيجابية
ساهمت في الدفع بعجلة التنمية واإلبداع من حيث تقديم الدعم للمشاريع التي تحقق التنميه
المستدامه وخالل العام 2012م قدمت يمن موبايل الكثير والكثير في مجال المسؤولية
االجتماعية يمكننا إستعراضها من خالل األتي -:

أن��������ش��������ط��������ة-:
ت��ول��ي ال��ش��رك��ة إهتماماً باحلمالت
الوطنيه اليت يشارك فيها اجلميع ملا
فيه الصاحل العام حيث شاركت مين
موبايل بفاعلية يف محلة ( ش��ارك )
واليت دعت إىل نظافة أمانة العاصمه
يف العام 2012م وساهمت الشركه
بتوزيع ثالثه آالف مكنسه يف احلمله
ودع������ت م��وظ��ف��ي��ه��ا ل��ل��م��ش��ارك��ه يف
احلمله وقامت بإرسال رسائل sms
للتوعيه باحلمله وحشد أكرب عدد
مم��ك��ن للمشاركة يف احل��م��ل��ة كل
ذلك كان له دوراً يف إجناح احلمله
وحتقيق أهدافها .باإلضافه إىل دعم
احل��م��ل��ه ال��وط��ن��ي��ه ل��ت��وع��ي��ة ال��ش��ب��اب
مب��خ��اط��ر ال��س�لاح ورع���اي���ة امل��ه��رج��ان
النسوي الثالث يف العام 2012م .

المسؤلية االجتماعيه
إنتماء وطني وبناء مجتمعي

األنشطة الرياضية -:

ال���رع���اي���ه ال��ص��ح��ي��ه -:
ترعى مين موبايل مراكز صحية يف
كل من احل��دي��ده وع��دن واملكال تقدم
خ���دم���ات ص��ح��ي��ه ل��ل��م��واط��ن�ين جم��ان��اً
ب�����دأت ه����ذه ال��ت��ج��رب��ة خ��ل�ال األع�����وام
السابقه وم��ا ت���زال مستمرة يف رعاية
امل��رض��ى جم��ان��اً باإلضافة إىل ع��دد من

احلمالت التوعويه والداعمه للمشاريع
ال��ط��ب��ي��ه م��ث��ل مح��ل��ة ( دوائ�����ي ) حتت
شعار ( إشحن رصيدك حسنات ) حيث
مت ت���وزي���ع ع��ائ��دات��ه��ا ع��ل��ى امل��ؤس��س��ات
واجل��م��ع��ي��ات ال��ع��ام��ل��ه يف ع�ل�اج ورع��اي��ة
مرضى السرطان باإلضافة إىل رعاية
عدد من األنشطة الصحية يف عدد من
احملافظات .

ال����ت����ع����ل����ي����م -:
تساهم مين موبايل يف عدة جماالت
ت��ن��م��وي��ه ك��ال��ت��ع��ل��ي��م ح��ي��ث ق��ام��ت
الشركه بتكريم أوائ���ل اجلمهوريه
ل��ل��ع��ام 2012م ومنحهم أج��ه��زة آي
ب��اد م��ع م���ودم إن�ترن��ت واي��رل��س لعدد
 70طالب باعتبارهم صناع املستقبل

تدعم مين موبايل ع��دد من أب��رز األنديه
ال���ري���اض���ي���ه يف ك���ث�ي�ر م����ن حم��اف��ظ��ات
اجل��م��ه��وري��ة وأه��م��ه��ا (ش��ع��ب إب  ,شعب
صنعاء  ,إحت���اد إب -ن���ادي التضامن يف
امل��ك�لا ,ن���ادي ش��ب��ام ح��ض��رم��وت) وتكريم
األنديه الفائزة بكأس رئيس اجلمهورية
للعام 2012م (أهلي تعز  ,طليعة تعز )
واألن��دي��ه ال�تي ف��ازت ب��ال��دوري العام لكرة
القدم للعام املنصرم 2012م وهي (نادي
شعب إب  ,ونادي إحتاد إب ) ورعاية عدد
من الفعاليات الشبابية .

امل��ش��رق هل��ذا ال��وط��ن باإلضافه إىل
ال���دع���م ال����ذي ت��ق��دم��ه ل��ل��ط�لاب يف
خمتلف امل��ؤس��س��ات التعليميه إذ
شاركت مين موبايل يف االحتفال
بيوم املعلم للعام  2012ودع��م ما
يربو عن املائة فعالية من الفعاليات
الطالبيه يف املدارس واجلامعات.

تحفيز ال��م��ب��دع��ي��ن -:

دعمت الشركة املوهوبني واملبدعني يف
خم��ت��ل��ف اجمل�����االت ال��ع��ل��م��ي��ه وال��ث��ق��اف��ي��ه
واإلب��داع��ي��ه ك��ان أهمها معرض للصور
الفوتوغرافيه للمبدع املصور أبو مالك
وذل����ك يف م��ع��رض (ال��ي��م��ن ال��س��ي��اح��ي)
وم��ع��رض ال��ص��ور ل��ل��ف��ن��ان زك���ي ح��ي��دره,
ورعاية مسرحيه إبداعيه يف مدينة عدن
 ,ورع��اي��ة م��ه��رج��ان الشعر السقطري يف
ج��زي��رة س��ق��ط��رى ال����ذي أق��ام��ت��ه مجعية
س��ق��ط��رى ل��ل�تراث ودع���م م��ؤس��س��ة أج��ي��ال
ل��ل��ط��ف��ول��ة وال��ت��ن��م��ي��ه ورع���اي���ة ع����دد من
الفعاليات الثقافيه واإلبداعيه .

طباعة ال��ق��ران الكريم -:

إطالق السجناء المعسرين -:
رص�����دت مي���ن م���وب���اي���ل ل��ل��ع��ام 2012م
مبالغ مالية كبرية إلطالق سراح عدد
 92من السجناء املعسرين يف كل من
حم��اف��ظ��ات (األم���ان���ة – ع���دن – ت��ع��ز –
حلج – حجه -احملويت – عمران) وكان
ل��ه األث���ر اإلجي���اب���ي وإب����راز ال���دورال���ذي
تلعبه مي��ن م��وب��اي��ل يف تنمية اجملتمع
وإصالحه وتطوره ومنوه  ،وهذه التجربة
قد تفردت بها الشركة وب��دأت بها من
العام 2011م .

تولي مين موبايل دعم اجلانب الديين
اه��ت��م��ام��اً ك���ب�ي�راً ف��ق��د ح��رص��ت مين
موبايل يف العام 2012م على تدشني
طباعة املصحف الشريف باخلط البارز
والذي نفذته مجعية األمان للكفيفات
وبرعاية من شركة مين موبايل .
إضافه إىل رعاية احتفاالت خترج عدد
م��ن ح��ف��اظ ك��ت��اب اهلل ل���دى مؤسسة
الرائد العلميه للقرآن الكريم والكليه
العليا للقرآن الكريم وتكريم احلفاظ
ودع����م امل��ؤس��س��ات ال��ت��ع��ل��ي��م��ي��ه حلفظ
القرآن الكريم يف مناطق خمتلفة من
ربوع الوطن .

2013

ال��رع��اي��ات ال��ط�لاب��ي��ة -:
رعت شركة مين موبايل مشاريع وحفالت
خترج ألكثر من  100حفل خترج لطالب
اجلامعات احلكومية واألهلية .يف مجيع
التخصصات يف اجلامعات اليمنية .
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السله الرمضانيه -:
م��ش��روع ال��س��ل��ة ال��رم��ض��ان��ي��ه م��ش��روع
سنوي تقوم به الشركة يشارك فيه
اجل��م��ي��ع إداره وم��وظ��ف�ين خ�ل�ال أي��ام
ش��ه��ر رم��ض��ان امل���ب���ارك ب��ت��وزي��ع امل���واد
ال��غ��ذائ��ي��ه ع��ل��ى ال��ف��ق��راء واحمل��ت��اج�ين
ودع�����م م���ش���اري���ع إف���ط���ار ال���ص���ائ���م يف
مج��ي��ع حم��اف��ظ��ات اجل��م��ه��وري��ه وق��د
مت توزيع ع��دد  15.000سله غذائية
يف العام 2012م على  15.000أسرة
م���ن احمل��ت��اج�ين وال��ف��ق��راء يف عموم
احمل��اف��ظ��ات بالتنسيق م��ع املؤسسات
ال��ت��ن��م��وي��ة واجل��م��ع��ي��ات اخل�ي�ري���ه يف
احملافظات .
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التوعية
االجتماعية

الثالث بعد مركز عدن ومركز الحديدة

إفتتاح مركز يمن موبايل الصحي في مدينة المكال
دش��ن��ت ش��رك��ة مي��ن م��وب��اي��ل للهاتف
النقال مؤخراً املركز الطيب الثالث
يف مدينة املكال وال���ذي يعد م��ن أهم
امل��ش��اري��ع اخل��دم��ي��ة الطبية اجملانية
اليت مت تنفيذها يف اجلانب الصحي
على مستوى اجلمهورية كونه يقع يف
قلب مدينة املكال وخي��دم قطاع واسع
من أبناء احملافظة .
ويف ت��ص��ري��ح ل��وس��ائ��ل اإلع��ل�ام أك��د
املدير التنفيذي لشركة مين موبايل
املهندس عامر ه��زاع أن ه��ذا املشروع
الطيب اهل��ام بدأ العمل به منذ العام
2012م واس���ت���ك���م���ل جت���ه���ي���زه ه���ذا
ال��ع��ام بالتنسيق م��ع مجعية احلكمة
اليمانية ليصبح امل��رك��ز ق���ادراً على
ت��ق��دي��م اخل���دم���ات ال��ط��ب��ي��ة اجمل��ان��ي��ة

للمواطنني يف مدينة املكال القدمية
ذات الكثافة السكانية الكبرية على
م����دار ال��س��اع��ة وب��رع��اي��ة ك��ام��ل��ة من
ال���ش���رك���ة ح��ي��ث مت رص����د م��ي��زان��ي��ة
تشغيلية سنوية للمشروع مببلغ 12
مليون ري��ال وأض���اف أن ه��ذا املشروع
الصحي اخل�ي�ري ه��و امل��رك��ز الثالث

الذي يتم اإلنتهاء من جتهيزه بالشكل
ال��ن��ه��ائ��ي ب��ع��د م��رك��ز مي���ن م��وب��اي��ل
ال��ص��ح��ي يف ع���دن وم��رك��ز احل��دي��دة
وال�تي ترصد هلما ميزانية تشغيلية
س��ن��وي��ة وي���ق���دم���ان ن��ف��س اخل���دم���ات
الطبية اجملانية للمواطنني وحتديداً
ذوي الدخل احملدود .

هي األولى من نوعها

يمن موبايل تنشئ  6مصدات للحد من حوادث السير
انطالقاً من املسؤولية الوطنية اليت
تأتي ضمن أوىل اإلهتمامات العامة
وت���ف���اع ً
�ل�ا م���ع احل���اج���ات اجملتمعية
واإلن���س���ان���ي���ة ال��ت�ي ت��ص��ب يف خ��دم��ة
الوطن واملواطن ,تبنت الشركة تنفيذ
م��ش��اري��ع احل��م��اي��ة للمسافرين على
ال��ط��رق��ات الطويلة م��ن خ�لال تنفيذ

ع���دد س��ت��ة م��ن امل���ص���دات اخل��رس��ان��ي��ة
أله��م وأخطر املنعطفات امل��وج��ودة يف
الطرقات حيث دشنت الشركة هذه
املبادرة اليت تعد األوىل من نوعها يف
جمال األمن واحلماية والسالمة على
الطرق الطويلة وه��ي تقع يف ( نقيل
مس��ارة ونقيل السياني ونقيل مناخة

ونقيل الربكاني ونقيل اخل��ذال��ي و
طريق حجه حرض ) .
يذكر أن هذه املنعطفات سببت الكثري
من ح��وادث سقوط املركبات وتدرس
ش��رك��ة مي��ن م��وب��اي��ل ح��ال��ي��اً تنفيذ
الكثري م��ن مشاريع األم��ن والسالمة
على الطرق.

إن م��ا ت��ق��وم ب��ه ش��رك��ة مي��ن م��وب��اي��ل م��ن دع��م ومساهمه يف تنمية
وخدمة اجملتمع احمللي هلو النجاح احلقيقي والثمره الناضجه
ال���ذي يستفيد منها ال��وط��ن يف ش��ت��ى جم���االت احل��ي��اة
( االجتماعيه  ,الثقافيه  .التعليميه  ,االب��داع��ي��ه ,
الرياضيه  ,االمنيه  ,الدينيه  ,والصحيه  ,والتدريب
والتأهيل  ) ,,,,,, ,وغريها من اجمل��االت اإلنسانيه
واجملتمعيه موضحة بذلك الشراكه احلقيقيه
واإلن��ت��م��اء ال���وط�ن�ي جم��س��دة ب��ذل��ك س��ر متيزها
وجناحها املتواصل.
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ت��ول��ي مي��ن م��وب��اي��ل ج��ان��ب التوعية
أهمية كربى لنشر الوعي اجملتمعي
وال��ت��ض��ام��ن م��ع ال��ق��ض��اي��ا الوطنية
وذلك من خالل التفاعل مع كل ما
من شأنه زي��ادة الوعي لدى اجملتمع
حيث تقوم الشركة بإرسال العديد
من الرسائل النصية عرب الرقم 121
لذلك الغرض ومن ذلك على سبيل
املثال ال احلصر األتي -:
* محلة ال��ت�برع ب��ال��دم ع�بر اهليئة
الوطنية للمساندة الشعبية .
* رسائل التوعية املرورية على مدار
العام.
* رس��ائ��ل التضامن م��ع فلسطسني
والتربع لصاحل غزة .
* رسائل خدمات اجملتمع .
* رسائل التنبيه من السيول واالتربة.
* ال�����رس�����ائ�����ل اخل�����اص�����ة حب���م�ل�ات
التحصني الوطنية .
* ال��رس��ائ��ل اخل��اص��ة ب��اإلن��ت��خ��اب��ات
الرئاسية .
* رسائل مكافحة التدخني .
* رس������ائ������ل خ�����اص�����ة ع������ن م����رض
الثالسيميا.
* رسائل العمليات اجملانية للشفاه
األرنبية .
* رسائل خاصة بالكفيفات واملعاقني.
* رسائل دعم الفنانني اليمنيني على
القنوات الفضائية.
* رسائل خاصة باملرأة والطفل .
* احلد من املخالفات التموينية .
* دع���م ال��ت��ح��اق ال��ف��ت��ي��ات باملعاهد
التقنية.
* رسائل خاصة بالدفاع واألمن .
* رس���ائ���ل خ��اص��ة ب��ط�لاب امل����دارس
واجلامعات .
* دعم الشعراء والفنانني اليمنيني
ع���ل���ى ال���ق���ن���وات ال��ف��ض��ائ��ي��ة ال���ذي���ن
ميثلمون اليمن يف اخلارج واملساهمة
يف تتوجيهم باأللقاب ( أمري الشعراء
_ وجنم اخلليج ) .
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معنا  ..ات�صالك ا�سهل

المدير التنفيذي لـ حصاد:

المصداقية في األسعار أهم ما يميز يمن موبايل.

فخورون بما تحقق ...ولدينا مزيد

التغطية الواسعة والمنافسة الشريفة والعروض المميزة
أهم أسباب النجاح للشركة خالل الفترة الماضية.

اكثر من  18مليار أرباح و تسعة مليارات ضريبة أرباح

كل

نجاح يتحقق يبنى على أسس
قوية تبدأ بالتحام عنصرين أساسيين
هما اإلرادة واإلدارة  ،وكالهما يشكالن
قالباً متماسكاً لنجاحات عظيمة متتالية
 ،هذا ما اعتمدت عليه شركة يمن
موبايل في مسيرتها اإلدارية والممثلة
بكادرها الوطني الكفء والذي استطاع
أن يثبت للجميع أننا نمتلك العقول
البشرية القادرة على العطاء واإلبداع
والتميز والمنافسة .
وهذا ما استطرده المدير التنفيذي في
حديثه لمجلة ((حصاد)) كاألتي -:

م  /عامر محمد هزاع

كيف تق ّيم أداء الشركة مع نهاية عام 2012م؟
يف البداية ال بد أن ننوه أن مين موبايل رفدت خزينة
الدولة بنسبة  50%من إمجالي صايف األرباح للعام
امل��ن��ص��رم 2012م وحن���ن ف���خ���ورون مب��ا حت��ق��ق من
جن��اح وإع�لان نسبة  35%أرب��اح يتم توزيعها على
املساهمني معنا وهذا مل يكن إال من خالل تضافر
جهود اجلميع هذا على صعيد األرباح .
أما على صعيد االهتمام بالكادر الوظيفي فقد مت
عقد  105دورة تدريبية داخلية وخارجية موزعة
على املوظفني وبتكلفة  267.500.000ريال .
وعلى صعيد أعمال التوسعة فقد مت إضافة عدد
كبري م��ن احمل��ط��ات اجل��دي��دة لتوسعة الشبكة يف
ع��م��وم م��ن��اط��ق اجل��م��ه��وري��ة وت��وس��ع��ة ال��س��ن�تراالت
املركزية للشركة .
ومن خالل تقارير األداء السنوي فإن مجيع املؤشرات
تؤكد جبالء مدى التطور والنجاح ال��ذي حققته
الشركة  ..حيث سيتم توزيع  18مليار أرباح العام
2012م وباملقابل دفعت الشركة مبلغ  9مليار ريال
ضريبة أرباح .
ما هي أبرز مشاريع الشركة خالل
العام اجلاري  2013؟
يف م��ق��دم��ة امل��ش��اري��ع ال�ت�ي ن��رك��ز
عليها هو استكمال اهليكل
اإلداري للشركة والذي
أع��������ددن��������اه م�����ؤخ�����راً
مل�������ع�������اجل�������ة ب����ع����ض
اإلش�����ك�����ال�����ي�����ات يف
ال������دورة امل��س��ت��ن��دي��ة
ال������ت�����ي ك�����ان�����ت
تعيق وحت��د من
سرعة وفاعلية
األداء كما
أن����ن����ا ب��ص��دد
م���ت���اب���ع���ة

التحضري إلص��دار هيكل إداري أكثر مش��و ً
ال عرب
إحدى الشركات الدولية املتخصصة يف هذا اجملال
مبا يواكب السوق التنافسية ويستوعب التطور
املتسارع يف جمال األداء الوظيفي .
وكذلك سيتم التوسع يف افتتاح مراكز بيع رئيسية
للشركة على مستوى أم��ان��ة العاصمة كمرحلة
أوىل وبقية احملافظات كمراحل مستقبلية ويعكف
املختصون حالياً على تركيب األنظمة احلديثة
اليت استقدمتها الشركة الستيعاب أحدث خدمات
وعروض االتصاالت لضمان تقديم أحدث اخلدمات
بأفضل الطرق ومبواصفات تنافسية .
هل تتوقعون أن تتأثر أسعار بيع األسهم يف عمليات
البيع بعد تطبيق الضريبة؟
ع��ل��ى ال��ع��ك��س مت���ام���اً ..ص��ح��ي��ح أن ت��ط��ب��ي��ق ق��ان��ون
الضريبة سيؤثر إىل حد ما إال أننا لدينا الكثري مما
نقوم به لتحقيق أعلى نسب عائد ينعم بها الوطن
واملساهمون .
هل تغطي تقنية الـ < EVDOموبايل نت> عموم
مناطق اجلمهورية؟
متكنا خ�لال األش��ه��ر األوىل م��ن  2013م��ن توفري
اخلدمة يف معظم مناطق اجلمهورية يف أكثر من
 14حمافظة وليس املدن الرئيسية فقط وإمنا حتى
املناطق الصحراوية ال�تي حتتاج إىل التقنية مثل
املناطق الصناعية وحقول النفط وغريها .
هل تكلفة تشغيل تقنية الـ  EVDOعلى الشركة
أغلى من تقنية  1x؟
ب��ال��ط��ب��ع ..ف��ن��ظ��ام الـ1xهو م���ن أس��اس��ي��ات ن��ظ��ام
ال���ـ  CDMAوه���ي خ��دم��ة أس��اس��ي��ة ل��ك��ن ن��ظ��ام ال��ـ
 EVDOتقنية مستقلة وه��ي خ��دم��ة ذات قيمة
مضافة كلفت مين موبايل الكثري ..
وامسح لي هنا أن أوضح أننا يف مين موبايل يعول
علينا املواطن اليمين الكثري ومن منطلق املسئولية
الوطنية فإننا نلزم أنفسنا بتزويد املواطن بأحدث

التقنيات حتى ولو كانت ذات كلف مالية عالية
وال ننظر ل��ل��رب��ح ع��ل��ى امل���دى ال��ق��ري��ب  ..ون���رى أن
رحبنا األساسي هو أن ينعم مشرتكو مين موبايل
خبدمات أحدث وأفضل .
ملاذا تضعف التغطية فجأة يف بعض املناطق وتتأخر
عودتها إىل أيام أحياناً ؟
هناك بعض املمارسات الفردية من قبل املواطنني يف
بعض املناطق وذلك لعرقلة تنفيذ املشاريع وتأخري
عمل ال��ف��رق الفنية يف مناطق أخ��رى فيما خيص
حتسني الشبكة وما إىل ذلك باالضافة إىل عدد من
األسباب مثل إنقطاع الكهرباء لفرتات طويلة وغري
ذل��ك من االسباب  ،لكننا نبذل جهوداً كبرية يف
التغلب على مثل هذه الصعوبات .
مالذي مييز مين موبايل ؟
مميزات مين موبايل كثرية منها أنها حرصت منذ
إنطالقها أن تبقى الرائدة يف قيادة قطاع االتصاالت
وإدخال أحدث تقنيات االتصاالت إىل السوق احمللي
األم��ر ال��ذي جعل مبيعات األرق���ام تصل إىل اكثر
م��ن س��ت��ة م�لاي�ين رق���م رغ���م ت��أخ��ر ان��ض��م��ام��ه��ا إىل
السوق  ،كما أنها وفرت التغطية يف عموم مناطق
اجلمهورية رغم الكلفة التشغيلية الباهظة واليت
ال تتناسب مع العائد على سبيل املثال االتصاالت
يف جزيرة سقطرى  ،ناهيك عن اخلدمات النوعية
والتعرفة املناسبة واملنافسة حيث أن ظ��ه��ور مين
موبايل على الساحة فرضت سياسة سعرية جديدة
ناسبت اجلميع .
هل صحيح أن اخنفاض تعرفة االتصاالت هى
السبب يف زيادة حصة مين موبايل السوقية من
إمجالي املشرتكني ؟
ه��ذا ط��رح غ�ير واق��ع��ي مت��ام��اً وال ننكر أن التعرفة
املنافسة مثلت عام ً
ال مهماً يف هذا اجلانب لكن مين

2013
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موبايل ط��وال مشوارها حققت جن��اح��ات ونافست
بفاعلية م��ن خ�لال التغطية األوس���ع واخل��دم��ات
ال��ن��وع��ي��ة وال���ع���روض امل���دروس���ة وع��م��ل ب��اق��ات من
جمموعة من اخلدمات الضرورية واهلامة واملتطورة
س��وا ًء للمشرتك العادي أو النوعي مثل الشركات
والبنوك وغريها .
كما عقدت مين موبايل شراكات اسرتاتيجية مع
م��زودي اخل��دم��ات على املستوى احمللي واإلقليمي
وال��دول��ي وف��رت من خالهلا كل ما ميكن أن خيدم
املشرتك ويف كثري من األحيان كانت مين موبايل
هي السباقة يف إدخ��ال ع��دد من اخلدمات النوعية
على املستوى احمللي .
وها حنن اليوم نتوسع بشكل سريع يف جمال خدمات
نقل البيانات مما وفر اخلدمة جلميع املشرتكني
باختالف مستوياتهم .
ماهو اجلديد يف خدمة ( موبايل نت ) ؟
ن��ق��وم ح��ال��ي��اً بتوسعة شبكة مي��ن م��وب��اي��ل يف امل��دن
الرئيسية وبتكلفة إمجالية بلغت مليونني ونصف
املليون دوالر.
ون���ه���دف م���ن خ�ل�ال امل���ش���روع إىل ت��ه��ي��ئ��ة امل��واق��ع
املستهدفة
أبرز التحديات اليت تواجه مين موبايل بشكل خاص
وقطاع االتصاالت بشكل عام؟
أب�����رز ال���ت���ح���دي���ات ال��ت�ي ي��واج��ه��ه��ا م��ش��غ��ل��و ق��ط��اع
االت��ص��االت يف ب�لادن��ا وح��ت��ى على مستوى العامل
هو التطور اهلائل يف التكنولوجيا ،وم��دى القدرة
على مواكبة ه��ذا ال��ت��ط��ور..إال أن حم��دودي��ة عدد
املستخدمني للخدمات وتدني العائد منها بسبب
املنافسة واخنفاض األسعار ،جيعل مسألة مواكبة
التكنولوجيا حتدياً صعباً .
ناهيك ع��ن مسائل التشغيل والصيانة ومحاية
التجهيزات باملقارنة مع األوضاع اليت متر بها بالدنا
يقفز بهذا اجلانب إىل مقدمة التحديات .
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يمن موبايل بهيكل جديد
صدور حزمة من القرارات اإلدارية

يمثل الهيكل التنظيمي اإلطار اإلداري ألي شركة ولذلك فإن وضوح الهيكل التنظيمي
يعتبر عامل أساسي في كفاءة الشركة وخصوصاً شركات االتصاالت ولقد أدركت يمن
موبايل أهمية إعادة النظر في هيكلها اإلداري وفقاً للمتغيرات الداخلية والخارجية المحيطة
بها والتي فرضت تحديات كبيرة على سير إجراءات العمل حيث سعت الشركة الى تطوير
أساليب وإجراءات األعمال الفنية واإلدارية واتباع أساليب العمل المؤسسي القائم على

وحرصت الشركة على استيعاب
التظلمات والشكاوي ومبوجبها
وجهت اإلدارة التنفيذية تشكيل
جلنة التظلمات وثم التعامل مع
هذه الشكاوي ومعاجلتها واستيعاب
التوصيات وإقرارها الستكمال
املرحلة الثانية من اهليكل واليت يتم
من خالهلا إجراء تعيينات املشرفني
واملختصني وفق ذات املعايري املوحدة
يف اهليكل التنظيمي وتسعى
الشركة إىل دراسة وضع هيكل
للمرتبات واألجور كمرحلة ثالثة
على أسس ومعايري منصفة حبسب
املهام واالختصاصات ومبا يكفل
للموظف حياة كرمية .
قـــرار
ق��رار رئيس جملس إدارة شركة مين
موبايل رقم (  ) 4لسنة 2013م
 بنا ًء على القرار اجلمهوري رقم ()19لسنة 1991م اخلاص بالقانون العام
للخدمة املدنية.
 وعلى القرار اجلمهوري رقم ()122ل��س��ن��ة 1992م اخل�����اص ب��ال�لائ��ح��ة
التنفيذية لقانون اخلدمة املدنية.
 وعلى القرار اجلمهوري رقم ()184بشأن تشكيل حكومة الوفاق الوطين
وتسمية أعضائها.
 وعلى ق��رار وزاره الصناعة والتجارةرق��م ( )50لسنة 2007م ب��ش��أن منح
ترخيص لتأسيس شركة مين موبايل

ل��ل��ه��ات��ف ال��ن��ق��ال (ش���رك���ة مساهمه
مينيه )عامه.
 وعلى ق��رار وزي��ر االت��ص��االت وتقنيةاملعلومات لسنة 2012م بشأن تعيني
األخ /رئيس جملس اإلدارة.
 وعلى قرار جملس اإلدارة رقم ()2يف اجتماعه اخلامس للعام 2013م .
 وملا تقتضيه مصلحة العمل.أو ًال  :القرارات اإلدارية الخاصى
بمدراء اإلدارات
قـــــــرر

االســم

المنصب

اإلدارة
التخطيط والمشاريع

م /لطفي عبدالقادر سعيد

رئيس قسم التخطيط

م /عبدالحكيم قاسم الشهاري

رئيس قسم المشاريع

التخطيط والمشاريع

مصطفى عبدالكريم المتوكل

رئيس قسم التقييم واإلحصاء

التخطيط والمشاريع

م /محمد صالح الجهمي

رئيس قسم البرمجة وتطوير النظم

نظم المعلومات

م/عبدالكريم محمد الشرفي

رئيس قسم الـCBS

نظم المعلومات

م /مراد عبدالرحمن الزريقي

رئيس قسم المعلومات وقواعد البيانات

نظم المعلومات

م /السيد شرف الموشكي

رئيس قسم الخدمات المضافة

نظم المعلومات

م /خالد عبدالخالق مكرد

رئيس قسم الشبكات والدعم الفني

نظم المعلومات

سمير محمد علي حامد

رئيس قسم المشتريات

المشتريات

م /ابوبكر الميسري

رئيس قسم سنترال عدن

السنتراالت

م /عبداهلل محمد سالم

رئيس قسم سنترال هائل

السنتراالت

م /عبدالملك محمد الشامي

رئيس قسم سنترال ظهر حمير

السنتراالت

م /يحيى احمد البغاش

رئيس قسم الحركة وإدارة النظام

السنتراالت

م/عبداللة محمد ابو طالب

رئيس قسم االنترنت وتراسل المعطيات

السنتراالت

م/عبدالجليل علي الحيمي

رئيس قسم محطات الشبكة منطقة ()1

التراسل ومحطات الشبكة

م/خالد مهدي الزبيدي

رئيس قسم محطات الشبكة منطقة ()2

التراسل ومحطات الشبكة

االســم

المنصب

اإلدارة

م /نبيل عبدالودود الغيلي

رئيس قسم التراسل

التراسل ومحطات الشبكة

معاذ حسن المسني

رئيس قسم الحسابات العامة

التخطيط الواضح والتنظيم المتكامل إلجراءات عمل مرنه وغير معقدة بإقرار مجلس
اإلدارة رقم (  ) 2في االجتماع 2013-5م واإلدارة التنفيذية للشركة باعتماد هذه األسس
والمعايير في إعداد هيكل مرحلي مؤقت وتم بموجبه إصدار حزمة من القرارات اإلدارية
احتوت عددا من التعيينات واستحداث إدارات وأقسام جديدة خالل شهر مارس من العام
الحالي .

م������اده ( : )2مي���ن���ح امل����ذك����وري����ن أع��ل�اه
مستحقاتهم حبسب ما مت إقراره يف هيكل
املرتبات واألجور املقر من جملس اإلدارة.
م���اده ( :)3يعمل ب��ه��ذا ال��ق��رار م��ن تاريخ
ص���دوره وع��ل��ى اجل��ه��ات املختصه تنفيذه
كً
ال فيما خيصه.
حرر بتاريخ
/رب�����ي�����ع األخ��������ر 1434/ه�������������ـ ،امل�����واف�����ق
2013/2/م.
واهلل املوفق،،،

قـــرار
ق����رار رئ��ي��س جم��ل��س إدارة ش��رك��ة مين
موبايل رقم ( )5لسنة 2013م
ثاني ًا  :القرارات اإلدارية الخاصة برؤساء
األقسام
قـــــــرر
ماده ( : )1يُعني اإلخوة التاليــة أمسائهم
يف املناصب املذكورة قرين كل اسم على
النحو التالي-:
الشؤون المالية

م /عادل قائد الفقيه

رئيس قسم القوى والتكييف

التراسل ومحطات الشبكة

عبداهلل عبداهلل كباس

رئيس قسم األصول وحسابات المشاريع

الشؤون المالية

م /علي احمد هادي

رئيس قسم الصيانة والدعم الفني

التراسل ومحطات الشبكة

احمد عبدالوهاب الدوماني

رئيس قسم اإليرادات

الشؤون المالية

م/حفظ اهلل علي العنسي

رئيس قسم التخطيط وتحسين الشبكة منطقة ()1

هندسة الشبكة

محمد عباس شرف

رئيس قسم النقدية والمدفوعات

الشؤون المالية

م /اديب عبده الحداد

رئيس قسم التخطيط وتحسين الشبكة منطقة ()2

هندسة الشبكة

االســم

المنصب

مهدي حسين الحرازي

رئيس قسم المراجعة

الشؤون المالية

م/حسام فرحان دبوان

رئيس قسم مراقبة األداء

هندسة الشبكة

م /احمد مصلح العنسي

رئيس قسم التخطيط الفني وهندسة الشبكة

هندسة الشبكة

ياسين زيد

المدير المالي

عبدالحميد احمد الورقي

رئيس قسم تنمية الموارد البشرية والتدريب

الموارد البشرية

طالل عبدالسالم قائد

رئيس قسم التدقيق المالي واالداري

التدقيق الداخلي

عادل المحيا

مدير إدارة خدمة العمالء

عدنان محمد المزعقي

رئيس قسم شئون الموظفين

الموارد البشرية

محمد احمد المضواحي

رئيس قسم التدقيق الفني

التدقيق الداخلي

صادق الشرفي

مدير المبيعــات

عبدالفتاح محمد البكري

رئيس قسم خدمة العمالء

خدمة العمالء

نور الدين محمد وهاس

رئيس قسم العالقات العامة واإلعالم

قسم العالقات العامة واإلعالم

خالد البرطي

مدير التسويق

عبداهلل حمود العميسي

رئيس قسم خدمة كبار العمالء

خدمة العمالء

حمود حزام غبر

رئيس قسم شئون المساهمين

قسم شئون المساهمين

م /عادل الصيادي

مدير التخطيط والمشاريع

سنان محسن مرفق

رئيس قسم تقييم الخدمة والمتابعة

خدمة العمالء

محمد محمد المهدي

رئيس قسم مركز خدمات مشتركي حدة

قسم مركز خدمات مشتركي حدة

عبداهلل الصرابي

مدير المشتريات والمخازن

علي يحيى الحنبصي

رئيس قسم المبيعات العامة

المبيعات

ميزر شرف االكحلي

رئيس قسم المتابعة والتقييم

مكتب رئيس مجلس االدارة

عبدالجبار محمد البدوي

رئيس قسم مبيعات الوكالء

المبيعات

رئيس قسم التوثيق

المبيعات
التسويق

م����اده ( : )1يُ��ع�ين اإلخ�����وة التاليــة
أمسائهم يف املناصب املذكورة قرين
كل اسم على النحو التالي-:

م /علي عزيز

مدير السنتراالت

م /معمر ثابت

مدير التراسل ومحطات
الشبكة

جميل احمد مرح

م /عبداهلل محمد
يسلم بن سعد

مدير هندسة الشبكة

وليد محمد النبهاني

رئيس قسم التسويق

وليد القباطي

مدير التدقيق الداخلي

عبدالمؤمن يحيى الغزالي

رئيس قسم الترويج

التسويق

عدنان المطري

مدير مكتب رئيس مجلس
اإلدارة ونائبه

محمد صالح النصرة

رئيس قسم الدراسات والبحوث

التسويق

كما صدر القرار رقم (  ) 6بتكليف األخوة التالية أمسائهم
بالقيام بأعمال الوظائف املبينة قرين كل اسم -:
االســم

المنصب

اإلدارة

عارف محمد قاسم

مدير مكتب المدير التنفيذي (رئيس قسم)

مكتب المدير التنفيذي

فايز الصيرفي

رئيس قسم الخدمات االدارية

إدارة الموارد البشرية

محمد علي صعترة

رئيس قسم المخازن

إدارة المشتريات والمخازن

يمن موبايل ..
النجاح واالنجاز
نشوان العريقي
بداية أود أن أتقدم بالشكر اجلزيل لألخوة قيادة الشركة ممثلة باملهندس
ص��ادق مصلح رئيس جملس اإلدارة واألس��ت��اذ عامر ه��زاع امل��دي��ر التنفيذي
اللذين أولياني الثقة بتقديم خدمات استشارية يف اجملال التنظيمي واالداري
يف سبيل املساهمة يف تطوير وحتديث الشركة منذ بداية العام 2012م ومنذ
ذلك الوقت وحتى اآلن مت تنفيذ العديد من اجلوانب التحديثية والتطويرية
يف الشركة مل تنفذ منذ سنوات ومنذ بداية تأسيس الشركة يف العام 2004م.
وقبل احلديث عن اهم االجنازات أود أن أشري إىل أن الشركة منذ تأسيسها
يف منتصف عام 2004م كانت متثل إحدى اإلدارات العامة التابعة للمؤسسة
العامة لالتصاالت وكانت كافة اإلجراءات وأساليب العمل هي أساليب عمل
مستنسخة من العمل احلكومي ورغم انها حتولت اىل شركة مساهمة اال ان
أساليب العمل واإلجراءات ظلت متارس بأسلوب العمل احلكومي يف ظل وجود
ثالث شركات منافسة هلا يف القطاع اخلاص .
ونظراً لالنتظار والرتقب الطويل من فريق العمل يف الشركة إلعادة حتديث
وتطوير شركة مين موبايل بأساليب العمل املؤسسي كانت أهم األولويات
لقيادة الشركة منذ تسلمها ملهامها يف بداية العام 2012م على النحو اآلتي-:
تدشني واستكمال املناقصة العامة مل��ش��روع حتديث وتطوير شركة مين
موبايل من قبل شركات استشارية عاملية مشهود هلا بالكفاءة.
مت إجناز عملية التحليل الفين واملالي للعروض املقدمة لتنفيذ املشروع.
مت تنفيذ هيكلة مؤقتة للشركة حل�ين استكمال الشركة االستشارية
ال��ع��امل��ي��ة مل��ش��روع حت��دي��ث وت��ط��وي��ر ال��ش��رك��ة م��ن خ�ل�ال وض���ع دل��ي��ل اهليكل
التنظيمي احلديث للشركة والذي يتناسب مع هياكل الشركات املماثلة
على املستوى احمللي واإلقليمي.
وضع دليل اهليكل الوظيفي (دليل تصنيف الوظائف) وشروط شغل الوظائف
وأي��ض��اً مب��ا يتناسب ومستوى الكفاءة ال�تي تتميز بها ش��رك��ات االت��ص��االت
املنافسة.
وضع نظام إدارة أجور يتناسب مع ما يعطى لفريق عمل الشركات املنافسة.
إجراء تسكني وتدوير وظيفي لكافة الوظائف املنشأة يف اهليكل التنظيمي
اجلديد مما حقق نسبة رضا وظيفي عالية وعاجل الكثري من اإلشكاليات اليت
تسبب بها اهليكل التنظيمي القديم منذ تأسيس الشركة.
ه��ذا م��ا تلمسته م��ن خ�لال ال���دور املكلف ب��ه كجانب اس��ت��ش��اري للشركة
واإلمج��اع ال��ذي الحظته من قبل املوظفني حول تقييمهم ملا حتقق يف هذا
اجلانب منذ بداية العام 2012م ولكن أعلم أن هناك العديد من اإلجنازات قد
حتققت يف جوانب أخرى خالل العام املنصرم وهي كثرية ومتعددة.
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الحصاد النقابي

موظفات يمن موبايل
منافسات
مبدعات
طامحات
تمثل المرأة نصف
المجتمع وبمشاركتها
الفاعلة في أداء واجباتها
مع أخوها الرجل يكتمل
البناء وتدور عجلة
التنمية باتجاه تحقيق
الغايات واألهداف لهذه
المجتمعات وأثبتت
المرأة نجاحها في كل
المجاالت التي تعمل
بها وهي اليوم في
يمن موبايل نموذجاً
للمرأة الموظفة الكفؤة
والمؤهلة والناجحة
والمبدعة تساهم في
صناعة المستقبل وفي
هذا الصدد حرصت
مجلة « حصاد « على
أن تتلمس أراء بعض
الموظفات في الشركة
حول الطموحات وما
تحقق لها كموظفة .

يمن موبايل وطني

سبأ العرشي

حصلنا ع��ل��ى ال��ك��ث�ير داخ���ل ش��رك��ت��ن��ا احلبيبة
واألعمى من ينكر ذلك( مين – موبايل ) كلمة
ال��ي��م��ن أو ً
ال ق��ب��ل م��وب��اي��ل ألن ال��وط��ن يف عيين
أو ً
ال(مي���ن) ثم الشركة (موبايل) فنحن نسعى
إىل حتقيق بناء الوطن بقلوبنا وأنفسنا ثم بناء
الشركة وبنفس اإلحساس نسعى لبناء الشركة
قبل بناء أنفسنا  ،فالشركة هي وطين األصغر
الذي أعتز به كثريا وأحبه وطموحي بناء شركة
عمالقة بأمسها وبفعلها (مين موبايل ).

تألق ونجاح

إيناس السفياني

أدركت شركة مين موبايل يف األونة األخرية

عمل امل���رأة يف ش��رك��ة مي��ن م��وب��اي��ل أث��ب��ت وبكل
ق��وة كفاءتها وحتملها لضغط العمل وقبول
اجل��م��ه��ور هل��ا ك��م��ق��دم��ة ل��ل��خ��دم��ة يف جم��االت
خمتلفة يف (التسويق  ،واملبيعات  ،وخدمة العمالء
والسكرتارية) فهي اليوم تتحمل مسئوليات وأعباء
بقدر ال ينقص عن الرجال وإسهامها يف تسجيل
حضورها ليس كموظفة وإمن��ا ك���أداء متميز
يرتسخ لكل زائر إىل الشركة وهو يشاهد فتيات
مؤهالت ومتعلمات خيدمن عمالء الشركة مما
يعطي ان��ط��ب��اع��اً إجي��اب��ي��اً ع��ن م��س��ت��وى احل��ض��ور
ال��واع��ي يف التعامل م��ع امل���رأة وتقدير مكانتها ،
ولكن تعيني املرأة وبالذات يف الوظائف اإلشرافية
مل يتحقق ب��ال��رغ��م م��ن ك��ف��اءت��ه��ن يف ال��ق��ي��ام
بأعمال يفتقر إليها الكثري من الرجال من صرب
واحتمال وطول بال يف التعامل مع العمالء فاملرأة
حتتاج إىل ثقة حتى تثبت جدارتها .

مين موبايل حققت للمرأة املوظفة ذاتها يف جمال
ال��ع��م��ل وت��ب��ن��ت مقرتحاتها وآرائ���ه���ا واالس��ت��ف��ادة
من خرباتها الفنية والتقنية واإلداري��ة يف جمال
العمل كونها لديها القدرة والكفاءة .
كما عمدت الشركة على مساعدة املرأة يف إثبات
وجودها يف سوق العمل ومساندتها لزميلها الرجل
ومشاركته لتحقيق أهداف الشركة املنشودة .
وال زلنا نطمح أن تصل املرأة إىل أعلى املستويات
اإلدارية مقارنة بزميلها الرجل وإعطائها احلق يف
ذلك يف ظل قدرتها وكفاءتها.

إيمان الحبابي

أثبتت امل���رأة امل��وظ��ف��ة يف مي��ن م��وب��اي��ل جدارتها
وقدرتها على القيام بواجباتها الوظيفية على
أكمل وج��ه و حصلت على كثري م��ن املميزات
اليت متيزت بها عن زمالئها املوظفني و ساعدت
يف جناحها و تألقها يف هذا اجلانب .

شريك أساسي

أحالم الجالل
امل��رأة املوظفة يف شركتنا تشعر بالفخر واالعتزاز
ألن��ه��ا اس��ت��ط��اع��ت وب��ت��ع��اون اإلدارة حتقيق الكثري
من الطموحات الشخصية واإلداري���ة فهي شريك
أساسي يف صنع النجاح ال��ذي حتققه شركة مين
موبايل استطاعت املوظفة أن تكون فاعلة دون متييز
بينها وبني املوظف الرجل ونطمح دائماً إىل األفضل
وحتقيق املزيد .

أهمية إستقطاب وت��وظ��ي��ف ال��ك��ادر النسائي يف ال فرق بين الموظف والموظفة

ال��ش��رك��ة ف��م��ن ب�ين ط��ل��ب��ات ال��ت��وظ��ي��ف املقدمة
بدأت إدارة مين موبايل باملفاضلة من حيث املؤهل
والتخصص وكذلك الكفاءة واخلربات املمتازة
بغض النظر ع��ن اجل��ن��س ( ذك��ر أو أن��ث��ى ) مت
إختيار عدد من املوظفات يف كل دفعة من دفعات
التوظيف منذ  2008م .
ومن خالل قيامها باألعمال الوظيفية يف كل
اجملاالت واألعمال التنفيذية واحملاسبة والتسويق
وخدمة عمالء واملبيعات ويف اإلدارات الفنية فقد

أثبتت كفاءتها

أثبتت وجودها

صفية العسرة
املرأة يف شركة مين موبايل مل تأخذ حقها كام ً
ال
حتى اآلن ويعتقد البعض أن هناك فرق بني املوظف
وامل��وظ��ف��ة يف ت��ول��ي امل��ن��اص��ب كونها غ�ير ق���ادرة يف
نظرهم على إدارة منصب رئيسة قسم أو مديرة إدارة .
وأطمح أن يتحقق للمرأة مستقب ً
ال
املساواة بينها وبني املوظف يف املستحقات واملناصب.
وأن تأخذ اإلدارة بعني اإلعتبار دور امل��رأة يف إجناز
األعمال واالنضباط .

مكانة متميزة وراقية
ماجدة السندي

م��ا ملسناه منذ ب��داي��ة عملنا يف مي��ن موبايل من
تطور حتقق على املستوى الشخصي يتمثل يف
األتي -:
زيادة الثقة بالنفس والقدرات واملهارات الكاملةيف أداء العمل مع أصحاب اخلربات السابقني .
حصول املرأة على مكانة متميزة وراقية تتناسبمع وضعها .
ونأمل حتقيق مساواة املرأة مع الرجل يف املركز
واملكان الوظيفي .

سحر الجحدري

الرياضة

وفاء إسماعيل األهجري

أن ت��راع��ى امل��وظ��ف��ة ب��اع��ت��ب��اره��ا إم����رأة يف مجيع
اجلوانب سوا ًء كان وقت الدوام أو الباصات .
وأن يتم ختصيص أماكن مثل أماكن رياضية
وأن يتم إشراكها يف نوادي ترفيهية .

تفعيل دور المرأة

مها التعزي

إىل األن ال ميكننا احلديث عن اإلجناز الفعال أو
امللموس للمرأة داخل الشركة لذلك أرى أن يتم
تفعيل دور امل��رأة بشكل إجيابي حبيث تشارك يف
قرارات تساهم يف رفع مستوى الشركة أكثر .
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تعمل نقابة مين موبايل إىل جانب املوظف يف
حصوله على حقوقه املشروعة واليت تضمن له
اإلس��ت��ق��رار الوظيفي وم��ن اب��رز ه��ذه اإلجن���ازات
خالل العام  2012تثبيت املوظفني املتعاقدين
املستوفني لشروط التوظيف اليت تنص عليها
قوانني اخلدمة املدنية والذين تقدموا لعملية
ال��ت��وظ��ي��ف ب��ال��ط��رق ال��ق��ان��ون��ي��ة ال�ت�ي تتمثل يف
إج��ت��ي��از ك��اف��ة م���راح���ل ال��ت��وظ��ي��ف ت��ت��م��ث��ل يف
(اإلعالن عرب اجلرائد ووسائل اإلعالن الرمسية،
اإلخ��ت��ب��ارات ال��ت��ح��ري��ري��ة ،امل��ق��اب��ل��ة الشخصية،
الفحص الطيب ،والتدريب) ويف بداية 2013م
مت الرتشيح لتشكيل هيئة نقابية جديدة وبدأت
العملية اإلنتخابية حسب القوانني املوضحة
يف النظام األس��اس��ي للنقابة العامة للعاملني
بالربيد واالتصاالت .
وج��اء عمل اهليئة النقابية اجلديدة مكم ً
ال ملا
بدأته اهليئة النقابية السابقة يف حتقيق كافة
مطالب املوظف املشروعة و ترسيخ الدميقراطية
ل��دى املوظف ال�تي تعمل على حتسني العملية
اإلداري�����ة وح���ل م��ش��اك��ل ال��ت��وص��ي��ف الوظيفي
لكافة املستويات الوظيفية وتؤمن للموظف جو
من اإلستقرار املادي واملعنوي اليت تتمثل يف :
• هيكلة الشركة والتدوير الوظيفي الشفاف.
• إجياد هيكلة شاملة للمرتبات و األجور.
• السعى يف اعتماد بدل التغذية للمتعاقدين
ومت حتقيقه .
• اس��ت��ك��م��ال إج������راءات ال��ت��أم�ين ع��ل��ى احل��اف��ز
والراتب.
• إقفال املديونية املقيدة على أرقام موظفي مين
موبايل.
• توقيف التوظيف اجلديد هلذا العام للتخلص
من البطالة املقنعة.
• تكملة اهليكل التنظيمي واخلاص بالوظائف )
مسئول-خمتص -مساعد أخصائي(.
• ض��م س��ن��وات التعاقد للموظفني ال��ذي��ن مت
تثبيتهم اىل سنوات خدمتهم .
• املشاركة يف إع��داد الالئحة الطبية اخلاصة
مب��وظ��ف��ي مي��ن م��وب��اي��ل وم��ت��اب��ع��ة إق���راره���ا من
جملس اإلدارة .
• مطالبة جملس اإلدارة يف منح املوظفني سلفة
عقارية.
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ممثلة قطاع المرأة في النقابة السابقة لـ

الوالء الوظيفي
حني يشعر املوظف أن منظمته تسعى اىل إرضائه
ألن��ه ج��زء مهم من بنائها وليس جم��رد ع��دد معني
فيها  ،وم��ن خ�لال اإله��ت��م��ام بالعوامل واملتغريات
اليت تؤثر يف الرضا مثل سياسات العمل والدوافع
واإلش��راف والرقابة وإتاحة وحتسني طرق اإلتصال
بني امل��دراء والعاملني ملعرفة تفكريهم واجتاهاتهم
بطريقة إجيابية حتقق هلم الرضى واإلشباع  ,مما
ينشىء عن ذلك ازالة الشعور بعدم الرضى ألن له
أثر سليب على السلوك التنظيمي يف املؤسسة ،ولعل
احساس املوظف باالمان يف بيئة عمله يعد اكرب
راف���د م��ن رواف���د ال���والء  ،وم��ن اه��م ع��وام��ل الشعور
باالمان اهتمام املمنظمة باجلوانب التالية :
• الراتب التقاعدي
• برامج التأمني الصحي والـتأمني ضد احل��وادث
وغريها.
• مكافآت املقرتحات واجلهود البناءة وخاصة عند
حتسن األداء واألنتاج .
•برامج اخلدمات اإلجتماعية .
• مشاريع اإلسكان للموظفني .

• توفري األجهزة املنزلية املقسطة
• برامج التسليف بدون فوائد .
• خدمات املواصالت للموظفني.
• حت��ق��ي��ق ال��ع��دال��ة ال��وظ��ي��ف��ي��ة ب�ين ال��ع��ام��ل�ين يف
حصوهلم على الرتقيات واملكافأت ضمن نظام ال
حي��ت��وي على ث��غ��رات ليستفيد منها بعضهم دون
اآلخرين .
• ال��ع��م��ل ع��ل��ى ت��وط��ي��د ال��ع�لاق��ات اإلن��س��ان��ي��ة بني
العاملني ومسؤوليهم
لكي ال ننسى -:
إن الكفاءة ليست شيئاً من الصعب وال من السهل
احل��ص��ول عليه  ،فهي م��زي��ج م��ن التعب واجلهد
واخلربة وزمن طويل من املعايشة مع األحداث  ،كما
إنها كم هائل من التجارب السلبية واإلجيابية اليت
تصقل صاحبها بالتعامل مع العديد من املشاكل
واجياد آليات حللها  ،وهي املعرفة من خالل اجملاراة
لظروف العمل خطوة خبطوة حتى حتصل اخلربة
امل�تراك��م��ة نتيجة ذل��ك  ،وه���ذا م��ا يتطلب وقتاً

لتحقيقه  ،إذاً ف��ك��م م��ن ال��ظ��ل��م جت��اه��ل أص��ح��اب
اخلربة والكفاءة.
همسة من موظف -:
•إن اعتماد اإلدارة يف إختيار العاملني على أسس
غري الكفاءة كمعيار لإلختيار سيؤدي اىل انهيار
بيئة العمل واجنازاتها ،إضافة اىل العوامل السلبية
اليت سيعكسها هذا األختيار السليب على مستقبل
العمل فيقل االنتاج  ،بسبب نقص الكفاءة واملهارة .
•إن احلكم على موظف ما من خالل نظرة سلبية
س��اب��ق��ة دون ال���رج���وع إىل م��س��ب��ب��ات ه���ذه امل��رح��ل��ة
وحماولة عالجها  ،يفاقم يف املشكلة وجيعلها تكرب
حتى ختنق امل��وظ��ف وجتعل منه ف��ردا حانقا على
منظمته وقد ميتد الشعور حتى على زمالئه .
•إن املطلع على جت��ارب كربى املؤسسات العاملية
ال��ن��اج��ح��ة واس��ع��ة األن��ت��ش��ار سيظن أن م��ا تقدمه
ملوظفيها نوعاً من التدليل  ،ولكنه عندما يطلع
على حجم اإلن��ت��اج واإلن��ت��ش��ار واألرب����اح سيجد ما
تقدمه هلم متواضعا جدا مقابل ذلك .
يحيى الكبسي

العقل البشري !
بقلم:عبد الواحد سلمان

تنمو ال��ش��رك��ات وي��ك�بر حجمها وت��س��ت��ح��وذ ع��ل��ى حصصها
السوقيه وحتظى بالثقه من عمالئها فتزداد ارباحها ويقف وراء
كل ذلك والء منتسبيها هلا وانتمائهم اليها,ومهما امتلكت
تلك الشركات من معدات وتقنيات وانظمه متطوره فال ميكن
ان تبلغ غاياتها بدون كادر بشري متفاني يف اداء واجباته.
فالعقل البشري هو ال��ذي يدير كل عناصر االنتاج ويسهم
يف حتديد االه��داف ورس��م السياسات,وجبهوده فقط تتحقق
الغايات.
وإنطالقاً من االهميه اليت حيظى بها العنصر البشري فال بد
لقيادة اي شركة ان متتلك فلسفة اجيابية
يف نظرتها وتعاملها مع هذا العنصر.
كما ينبغي ان نعي ه��ذا املفهوم

مجيعا وان نرسخه يف عقولنا لكي يكون مبدأ حيكم عالقاتنا
الوظيفيه.
والرتقيه والتحفيز امل��ادي واملعنوي عامل هام يف رفع مستوى
انتاجية املوظف وابداعه يف اجناز املهام املوكلة اليه والتزامه
بنظم ولوائح العمل وقيم املهنه واخالقياتها.
ويف املقابل فان حرمانه من الرتقية والتحفيز سيؤدي اىل تدني
الكفاءه وعدم الرغبة يف العمل او التساهل يف اجناز الواجبات .
وكل ذلك جيب ان يتم وفق مبدأ احليادية والتجرد عن أية
مؤثرات اوعالقات شخصيه.
وه��ذه املفاهيم الب��د هلا ان تصبح ج��زءاً اصي ً
ال من سلوكنا
املهين  ,ومكوناً هاماً من ثقافتنا املؤسسيه .
واذا ما حتولت هذه املفاهيم اىل ثقافة وممارسه شائعه فاننا
نكون قد وضعنا احد اهم دعامات انطالق الشركة وجناحها,
ألن تطبيق مثل تلك املفاهيم حيقق العدل الوظيفي ويهيئ
فرصاً متساويه للتنافس اإلجيابي .

حصاد :

نطمح إلى زيادة
نسبة الموظفات في الشركة
تمثل شركة يمن موبايل نموذجاً يحتذى به في احترام المرأة واعطائها حقوقها كاملة
مساواة بالرجل مع مراعاة خصوصية المرأة العاملة  ..مجلة « حصاد « أجرت لقا ًء مع الزميلة
كوكب المعلمي الممثلة السابقة لقطاع المرأة في نقابة يمن موبايل والذي نستعرضه في
السطور التالية :
• اخلصوصية
ك��ي��ف ي��ت��م ال��ت��ع��ام��ل م��ع امل��وظ��ف��ات يف الشركة
مقارنة بأخيها الرجل ؟
إدارة الشركة تعامل امل���رأة كالرجل يف جوانب
ع���دي���دة الن��س��ت��ط��ي��ع إن��ك��اره��ا ومت��ن��ح��ه��ا ع���دد من
التسهيالت اليت متكنها من أداء مهامها الوظيفية
مثل تقديم وق��ت اإلن��ص��راف م��دت��ه رب��ع س��اع��ة يف
ن��ه��اي��ة ال�����دوام وإن ك���ان ه���ذا ال��وق��ت غ�ير ك��ايف
كما عملت اإلدارة على إن��ش��اء اس�تراح��ة خاصة
باملوظفات فيها القيام بفرائض ال��ص�لاة وتناول
الوجبات هذا باإلضافة إىل خدمة املواصالت اليت
تقدمها الشركة جلميع العاملني فيها.
ومتنح املوظفات رحلة سنوية مثلها مثل زمالئها
العاملني يف الشركة  ،كما تقيم إدارة الشركة
أمسية رمضانيةخاصة مبوظفات الشركة عوضاً
ع��ن األمسية الرمضانية ال�تي تقيمها الشركة
س��ن��وي��اً ل��ل��م��وظ��ف�ين  ..ب��اإلض��اف��ة إىل ختصيص
مقاعد يف الدورات التدريبية اخلارجية للموظفات
وال�تي بالفعل تشعر من خالهلا امل��رأة أنها حققت

جناحاً يف احلصول على مقاعد تدريبية خارجية
مل تكن متنح هلا من قبل كمخصص يف اخلطة
التدريبية السنوية للشركة باإلضافة إىل مراعاة
الظروف االجتماعية فيما خيص مسائل النوبات
الليلية لألعمال ال�تي تستدعي دوام���اً يف أوق��ات
متأخرة .
• طموحات
م��ا الطموحات ال�تي ت��رغ��ب امل���رأة يف الشركة أن
تتحقق هلا ؟؟
رمبا النستطيع أن حندد الطموحات بشكل دقيق
يف احلديث هنا إال أن أهم الطموحات أن تستوعب
امل���رأة ال��وظ��ائ��ف اإلش��راف��ي��ة وأن ت��زي��د نسبة عدد
املوظفات يف الشركة عن النسبة احلالية 10%
من إمجالي ع��دد املوظفني العاملني يف الشركة
وأن يبلغ عددهن مستقب ً
ال  30%على أقل التقدير.
إض��اف��ة إىل أن��ن��ا نتمنى أن خت��ص��ص للموظفات
باصات نقل خاصة بهن ما يشعرهن ذلك بالتميز
ويوفر خدمة أكثر خصوصية هلا.
• كلمة أخ�ي�رة ت��رغ��ب�ين يف توجيهها م��ن خ�لال
ه�����ذا ال���ل���ق���اء ع��ب�ر جم��ل��ة
((حصاد))؟
أوج���������ه ال����ش����ك����ر ب����درج����ة
أس���اس���ي���ة ل���ل���زم�ل�اء هيئة
حت���ري���ر جم��ل��ة ((ح����ص����اد))
اليت منحتين هذه الفرصة
الس���ت���ع���راض واق�����ع امل����رأة
العاملة يف الشركة كما
أمت��ن��ى لشركتنا التقدم
واالزده������ار وأن تستمر يف
ت��ق��دي��م اخل���دم���ات امل��م��ي��زة
اليت حتقق هلا مكانة عالية
يف جمال االتصاالت .

اداره الموارد
البشرية
نبيل مذيور
إدارة املوارد البشريه بشكلها احلديث ليست وليدة
الساعة وإمنا هي نتيجة لعدد من التطورات اليت
يرجع عهدها إىل بداية الثورة الصناعية تلك
التطورات ال�تي ساهمت يف إظهار احلاجه إىل
وجود إدارة موارد بشريه متخصصة ترعى شئون
املوارد البشرية يف املنشاة .
تعترب من أهم وظائف اإلدارة لرتكيزها على
العنصر البشري وال��ذي يعترب أمثن م��ورد لدى
اإلدارة واألكثر تأثرياً يف اإلنتاجية فهي متثل
إحدى الوظائف اهلامه يف املنشآت احلديثة اليت
ختتص باستخدام العنصر البشري بكفاءة يف
املنشأة .
إن إدارة وتنمية امل����وارد البشرية تعترب ركناً
أس��اس��ي��اً يف غالبية املنظمات حيث تهدف إىل
تعزيز ال��ق��درات التنظيمية ومتكني الشركات
من استقطاب وتأهيل الكفاءات الالزمة والقادرة
على مواكبة التحديات احلالية واملستقبلية
ف���امل���وارد ال��ب��ش��ري��ة مي��ك��ن أن ت��س��اه��م وب��ق��وة يف
حتقيق أهداف وربح للمنظمة .
إن إدارة املوار البشرية تعين باختصار اإلستخدام
األمثل للعنصر البشري املتوفر واملتوقع على
م���دى ك��ف��اءه وق����درات وخ��ب�رات ه���ذا العنصر
البشري ومحاسه للعمل وتتوقف كفاءة املنظمة
وجناحها يف الوصول إىل حتقيق أهدافها .
لذلك اهتم علماء اإلدارة بوضع املبادئ واألسس
اليت تساعد على اإلستفادة القصوى من كل
فرد يف املنظمة من خالل إدارة امل��وارد البشرية
ه���ذه األس���س ت��ب��دأ م��ن التخطيط واالخ��ت��ي��ار
والتدريب واحلوافز والتقييم وكل ماله صله
بالعنصر البشري .
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بالحوار نصنع المستقبل
معنا  ..ات�صالك ا�سهل

موبايل نت  ...الواقع والطموح

باقات خدمة موبايل نت
ب�رسعة

أط��ل��ق��ت ش��رك��ة مي��ن م��وب��اي��ل للهاتف
النقال يف منتصف العام 2011م خدمة
موبايل نت أسرع انرتنت نقال يف اليمن
بسرعة تصل إىل  MB 2.4يف الثانية
وهو اجليل األحدث يف عامل االتصاالت .
وت���ق���وم ال���ش���رك���ة م���ن ح�ي�ن إىل أخ��ر
بعملية التطوير والتحديث للخدمة

حيث مت حتسني السرعة لتصل إىل 3.1
 MBtيف الثانية وإطالق باقات عديدة
بتعرفة مناسبة .

عروض وتخفيضات

قدمت شركة مين موبايل الكثري من
ال���ع���روض وس��ل��س��ل��ة م���ن التخفيضات

خ��ط موبايل ن��ت جم��ان��اً باإلضافة إىل
ب��اق��ة  1GBبعد ك��ل عملية إش�تراك
أو جت��دي��د ل��ك��ل امل��ش�ترك�ين أف�����راداً أو
مؤسسات .

التوسعة للشبكة تشمل 14
محافظة

أج���رت ال��ش��رك��ة أك�بر عملية توسعة
حملطات خدمة نقل البيانات واالنرتنت
(موبايل نت) لعدد  14حمافظة رئيسية
وحيوية منها (األم��ان��ة – ذم��ار – إب –
ع��دن – احمل��وي��ت – البيضاء – عمران
– م����أرب  -ص��ع��ده – س��ي��ئ��ون – حلج
– الضالع – شبوه ( عتق ) – املكال –
معرب  -وغريها من احملافظات) بتكلفة
تتجاوز  2مليون دوالر أمريكي وحالياً
يتم استكمال املرحلة الثالثة من إيصال
اخلدمة إىل كل احملافظات .

باقات وتعرفات جديدة

حرصت مين موبايل على توفري باقات
ان�ت�رن���ت ب���أح���ج���ام خم��ت��ل��ف��ة ت��ت��ن��اس��ب
والوضع االقتصادي ومستوى دخل الفرد
واح��ت��ي��اج��ات��ه ال��ض��روري��ة هل��ذه اخلدمة
األساسية وأخذت الشركة يف االعتبار
تقسيم باقات خاصة باملؤسسات وأخرى
لألفراد واستمرت عملية التخفيض يف
التعرفة إىل ما نسبته  75%من التعرفة
السابقة وكما هو موضح يف اجل��دول
التالي -:

ب�رسعة  3.1MBيف الثانية

 3.1MBيف الثانية

التعرفة الأ�سا�سية بدون ا�شرتاك الباقة ()1MB=6YE

 %75نسبة التخفيض منذ تدشين الخدمة
امل���س���ت���م���رة يف ال���ت���ع���رف���ة االف�ت�راض���ي���ة
للخدمة ويف تعرفة االش�تراك بالباقات
لتصل إىل  75%نسبة التخفيض يف
ال��ت��ع��رف��ة ع��ن م��ا ك��ان��ت ع��ل��ي��ه س��اب��ق��اً
وم��ن ال��ع��روض ال�تي مت إطالقها عرض
( النت علينا  ..وامل��ودم عليك ) واليت
منحت امل��ش�ترك م��ي��زة احل��ص��ول على

باقات خدمة أعمال نت

التعرفة

تعرفة الـ 1MB

MB

الباقة

2,900

2.8

1024

1GB

4,500

1.5

3072

3GB

9,000

1.3

7168

التعرفة الأ�سا�سية بدون ا�شرتاك الباقة ()1MB=15YE
التعرفة

تعرفة الـ 1MB

1024

1GB

7GB

3,500

1.1

3072

3GB

6,000

0.8

7168

7GB

15,000

1.2

12288

12GB

8,000

0.7

12288

12GB

23,000

1.1

20480

20GB

11,000

ب�رسعة

 153KBيف الثانية

التعرفة
1,100

تعرفة الـ 1MB
5.5

200

1,900

0.5
ب�رسعة

التعرفة الأ�سا�سية بدون ا�شرتاك الباقة ()1MB=3YE
MB

1.9

MB

الباقة

200MB

20480

م
1
2
3
4

اخلدمة
موبايل نت

�أعمال نت

التعرفة قبل
2013م 1MB

 3ريال

التقنية

ال�رسعة

Ev-Do

MB 3.1

 10ريال

1X

153
KBP

 5ريال

1X

153
KBP

10ريال

 10ريال

Ev-Do

MB 3.1

 20ريال

 15ريال

20GB

 153KBيف الثانية

التعرفة الأ�سا�سية بدون ا�شرتاك الباقة ()1MB=10YE
التعرفة
3,300

تعرفة الـ 1MB
16.5

MB
200

الباقة

200MB

4,000

2.0

2048

2GB

8,000

3.9

2048

2GB

10,000

1.0

10240

10GB

20,000

2.0

10240

10GB

16,000

0.8

20480

20GB

35,000

1.7

20480

20GB

وي��ت��م��ي��ز امل���ش�ت�رك ب��ن��ظ��ام ال��ب��اق��ات
احلالية بتعرفة أقل إبتدا ًء من 2.8
ري��ال للـ  1MBوحتى  0.5ري��ال للـ
 1MBوك��ل��م��ا ك����ان االش��ت��راك
بباقة أك�بر حيصل امل��ش�ترك على
ختفيض أكثر .
قريب ًا باقات جديدة لمستخدمي
األجهزة الذكية
تعمل شركة مين موبايل للهاتف
ال��ن��ق��ال ع��ل��ى وض���ع ب��اق��ات ج��دي��دة
خ��اص��ة مبستخدمي االن�ترن��ت عرب
األجهزة الذكية Smart Phone
باقات ستكون أكثر مرونة من حيث
السعر واحلجم وسهولة االش�تراك
باخلدمة ومن املتوقع أن يتم إطالق

ال��ب��اق��ات اجل���دي���دة خ�ل�ال النصف
الثاني من العام احلالي .
 97%نسبة المعالجة لمشاكل
الخدمة والشكر للمشترك
رغ����م ال���ظ���روف اإلس��ت��ث��ن��ائ��ي��ة ال�تي
ك��ان��ت مت��ر ب��ه��ا ب�لادن��ا خ�ل�ال ع��ام
2011م وال�تي تزامنت م��ع تدشني
اخلدمة إال أن الشركة عملت على
ح��ص��ر ت��ل��ك امل��ش��ك�لات ومعاجلتها
س������وا ًء يف م���ا ي��ت��ع��ل��ق ب��ال��س��رع��ة أو
التعرفة أو االستعالم عن اخلدمة أو
التقطعات الناجتة عن ظروف طارئة
مثل انقطاع الكهرباء وغريها وهنا
أيضاً كان للمشرتك دوراً كبرياً يف
جار
حل كل هذه املشاكل والعمل ٍ

للمزيد من التطوير .
أرسل كلمة موبايل إلى الرقم
123
خصصت ال��ش��رك��ة ال��رق��م ()123
ل�ل�اس���ت���ع�ل�ام ع����ن ك����ل م����ا ي��ت��ع��ل��ق
خبدمة موبايل نت كما يستطيع
املشرتك عرب املودم ومن خالل قائمة
الرسائل القيام بتجديد الرصيد وما
عليه سوى إرسال كلمة ( رصيد أو
 ) billإىل ذات ال��رق��م  123وجيب
قبل إج���راء عملية التجديد تعبئة
خ���ط ال���ن���ت ب���ك���روت ال��ش��ح��ن ال�تي
توفرها الشركة بنفس قيمة الباقة
ث���م ي��رس��ل ك��ل��م��ة ( جت��دي��د ) إىل
الرقم  123عرب املودم .

التعرفة األساسية بدون االشتراك بالباقات
التعرفة
احلالية 1MB

الباقة

 6ريال
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ه��ذا اإلج����راء يلغي ال��ب��اق��ة يف حال
تسديدها عن طريق الربيد وتكرار
عملية التجديد ملرة أخرى يف نفس
الوقت عن طريق املودم .
وكالء خدمة موبايل نت
ت����ت����وف����ر خ�����ط�����وط م�����وب�����اي�����ل ن��ت
والطرفيات الداعمة هلا عرب وكالء
شركة مين موبايل -:
 شركة الباشا للكمبيوتر (برق). شركة جراند تكنولوجي (سريع). شركة تك مي (نيزك).تعليمات هامة
 ل��ط��ل��ب خ��دم��ة (م��وب��اي��ل ن���ت) أو(أعمال نت) واالش�تراك يف الباقات
يتم تقديم طلب للمركز الرئيسي
للحصول على عنوان أي بي اخلدمة
( . ) IP Address
 ي��ت��م اخ��ت��ي��ار ال��ط��رف��ي��ات املشغلةل��ل��خ��دم��ة وف��ق��اً ل��رغ��ب��ة ال��ع��م��ي��ل يف
األماكن املتوفرة يف السوق .
 يف حالة عدم اختيار أي باقة يتماالحتساب االفرتاضي للتعرفة .
 إمكانية ال��س��داد بواسطة بطائقالتعبئة أو عرب نقاط البيع أو عرب
ال�ب�ري���د أو ع�ب�ر ب��ن��ك ال��ت��س��ل��ي��ف
الزراعي (كاك بنك ).
إمكانية االنتقال من باقة إىل باقةمن مراكز اخلدمة مرة يف الشهر .
 االح��ت��س��اب ع��ل��ى أس���اس ال��ب��اق��اتامل���خ���ت���ارة ويف ح���ال���ة ت���ع���دي سقف
ال��ب��اق��ة ي��ت��م االح��ت��س��اب بالتعرفة
االفرتاضية.
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حرصت يمن موبايل على توفير قنوات التواصل اإللكتروني الحديث
مع المشتركين إدراكاً منها ألهمية هذه الوسائل االلكترونية في
توصيل المعلومة من وإلى الجمهور عبر شبكة االنترنت العالمية التي
وفرت الجهد والوقت والتكلفة متجاوزة حدود الزمان والمكان ومثلت
المواقع االلكترونية للشركات وصفحات التواصل االجتماعي وغيرها
من القنوات «  « you tubeو «  « face bookو «  « twitterمن أفضل
وسائل التواصل للشركات حيث تميزت الشركة في هذا الجانب .

يمن موبايل
على تويتر
()Twitter

يتميز بنوعية اجلمهور
وخصوصيته باإلضافة
إىل التقسيمات اليت
يصنف من خالهلا
اجلمهور من حيث نوع
االهتمام كاجلمهور
االقتصادي والسياسي
والرياضي إخل.
لذلك أطلقت الشركة
مؤخراً صفحتها على
تويتري حرصاً منها على
توصيل املعلومة هلذا
النوع من املشرتكني .

موقع يمن موبايل االلكتروني
يعترب موقع مين موبايل االلكرتوني وسيلة تواصل إلكرتونية
رئيسية بني املشرتك والشركة وبدخول املشرتك على الرابط
www.yemenmobile.com.ye
يستطيع أن يطلع على قائمة متعددة من اخلدمات والباقات
والعروض واألخبار واألنشطة واألحداث الدورية واألدلة املالية
باإلضافة إىل التفاعل املباشر مع الشركة من خالل قائمة
التواصل اليت يدعمها املوقع كما يتضمن املوقع االلكرتوني
قائمة خب��دم��ات ال��رس��ائ��ل اجملانية واملناقصات وغ�يره��ا من
اخلدمات .

صفحة يمن موبايل
على الفيس بوك

تطبيق يمن موبايل

لالجهزة الذكية

()Face book

مين موبايل هي السباقة يف اطالق كل ماهو جديد اىل
سوق اإلتصاالت احمللية حيث انفردت بإطالق (( تطبيق
مين موبايل )) للهواتف الذكية والذي يتيح ملشرتكي
مي��ن موبايل اإلط�ل�اع ع��ل��ى مجيع اخل��دم��ات املضافة
للشركة وحتديثاتها وك��ذل��ك اإلش�ت�راك أواإلل��غ��اء
من نفس التطبيق هذا وقد احتل الصدارة على املستوى
احمللي بل واإلقليمي.
يتم تنزيل التطبيق عرب .Play Store

قناة يمن
موبايل

()You tube

أطلقت مين موبايل قناتها على اليوتيوب
يتم من خالهلا تزويد املشرتك بباقات عديدة
من اإلعالنات التلفزيونية وأحداث الرعايات
واملسؤولية االجتماعية كما متثل هذه القناة
مكتبة إعالنية للمهتمني واملتخصصني يف جمال
اإلعالن يف اليمن .

حرصت الشركة على إطالق صفحة عرب
الفيس بوك يتم التفاعل من خالهلا مع
اجلمهور اخلارجي وتزويد املشرتك بالعروض
واخلدمات والرد على استفسارات وشكاوى
املشرتكني أو ً
ال بأول وقد خصصت الشركة عدد
من املوظفني املتخصصني يف هذا اجلانب .
وبلغ حالياً عدد املعجبني بصفحة مين موبايل
أكثر من  15.000شخص حقيقي مباشر
وسيتم إطالق مسابقات ضخمة عرب الصفحة
مبا يعود بالفائدة على املشرتك .

تقنية الـ  RSSوسيلة حديثة من وسائل النشر االلكرتوني
وتتميز هذه التقنية بتزويد املشرتك بكل املعلومات واألخبار
والبيانات اليت تنشر عن الشركة وقد حرصت الشركة على
توفري هذه اخلدمة عرب موقعها االلكرتوني حيث يستطيع املشرتك احلصول على املعلومة
مباشرة إىل اإلمييل اخلاص به .

تقنية الـ RSS
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قبول التحدي
خالد البرطي *

يغمرني إحساس باألمل وأنا
أخط هذه السطور القليلة يف
هذا العمل اإلبداعي املتألق
«جملة حصاد» الذي يقوم
به فريق إعالمي متخصص
يرصدون فيه أهم إجنازات
الشركة وما حتقق من
جناحات خالل العام املنصرم
2012م واليت تتوجت بإعالن
نسبة األرباح املوزعة 35%
رغم الصعوبات اليت واجهت
الشركة مبا خيص نسبة
الضرائب املستحقة اليت
فرضت مؤخراً على شركات
االتصاالت إال أن مين موبايل
ممثلة بإدارتها وموظفيها
كانوا على القدر الكايف من
املسؤولية وقبول التحدي
وهذا بالفعل ما حتقق من

خالل إعالن الشركة هذه
النسبة باإلضافة إىل إسهامات
الشركة يف رفد اجملتمع
بالكثري والكثري من خالل دعم
العديد من األنشطة واملشاريع
اخلدمية يف شتى اجملاالت
وعلى خمتلف األصعدة وهذا
مل يكن إال جبهود تلك العقول
املبدعة اليت تعمل ليل نهار دون
كلل أو تقاعس كل يف جمال
ختصصه مسطرين بذلك أروع
صور االنتماء الوطين واإلبداع
حيث متتاز مين موبايل بكادرها
الوطين الشاب الذي قاد
السفينة يف مسرية النجاح إىل
بر األمان .
ويسرني هنا من خالل جملة «
حصاد « أن تكون لي وقفة تأمل
للصورة الوطنية لشركة مين

موبايل وتبادل الشعور الوطين
واالنتماء بينها وبني اجلماهري
على ربوع وطننا احلبيب وهو
بالفعل السر احلقيقي فيما
حققته الشركة من جناح
وأرباح .
وحنن بدورنا ومن خالل
املسؤولية امللقاة على
عاتقنا سنعمل جاهدين إىل
كل ما من شأنه مواصلة
االجنازات وحتقيق طموحات
مشرتكينا مبواكبة التطور
يف جمال خدمات االتصاالت
وتكنولوجيا املعلومات وهو ما
تسعى الشركة بكل طاقاتها
وإمكاناتها للعمل من أجله يف
املستقبل القريب .
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