
للعام الرابـــع على التوايل          مين موبايل تت�سدر توزيع اأعلى ن�سبة اأرباح يف اليمن



ينعق���د الي���وم االجتم���اع الع���ام الراب���ع للجمعية 
العام���ة العادي���ة لل�صرك���ة يف ال�صال���ة الك���رى 
باأمانة العا�صمة ، وهذا االجتماع هو االأول الذي 
يح�ص���ره اأع�صاء جمل����س االإدارة اجلدد الذين 
مت انتخابه���م يف االجتم���اع ال�صاب���ق الذي عقد 
يف �صال���ة 22 مايو باملدينة الريا�صية ب�صنعاء 

بتاريخ 27 يونيو العام املا�صي ..
حيث كان قد اأقر االجتماع انتخاب االأ�صتاذ �صعد 
�صالح فرج احلنمي عن املواطنني و االأ�صتاذ �صالح 
ال�صري عن موظفي االت�صاالت واال�صتاذ طارق 
عبد الوا�صع هائل عن ال�صركات والقطاع اخلا�س 
يف ح���ني مت تعي���ني بقي���ة االأع�صاء وفق���اً للنظام 

االأ�صا�صي لل�صركة وهم كالتايل :-
املهند����س حاف���ظ اأن���ور واال�صت���اذ حمم���د ح�صني 
احل�ص���ام  عل���ى  عب���داهلل  واال�صت���اذ  ال�صريح���ي 

واملهند����س نبيل �صامل عب���ود عن املوؤ�ص�صة العامة 
للإت�ص���االت واال�صت���اذ حممد ح�صن الكد�س عن 
املوؤ�ص�صة االقت�صادية اليمني���ة والريد واال�صتاذ 
اأحمد �صالح �صيف عن املوؤ�ص�صة العامة للتاأمينات 
للتاأمين���ات  العام���ة  والهيئ���ة  االجتماعي���ة 
واملعا�ص���ات والدكت���ور عب���د احلمي���د ال�صو�ص���وة 
ع���ن �صندوق التقاعد ب���وزارة الدفاع و�صندوق 

التقاعد بوزارة الداخلية .
اجلدي���ر بالذك���ر اأن اجتم���اع اجلمعي���ة العامة 
الثال���ث كان ق���د اأب���راأ الذم���ة املالي���ة للمجل����س 
ال�صاب���ق واأق���ر توزي���ع ن�صب���ة اأرب���اح %35 من 
القيم���ة االأ�صمية لل�صهم الواحد البالغة 500 
ري���ال و�صيت���م توزي���ع اأرباح ه���ذا الع���ام بن�صبة 
40 %من القيمة االأ�صمية لل�صهم اأي بزيادة 

. املا�صي  العام  %عن   5

نظم���ت �صرك���ة مي���ن موباي���ل للهات���ف النق���ال بتاريخ 
2011/2/1 -  انتخابات نقابة املوظفني لل�صركة 
والتي تناف�س فيها ع�صرون موظفا.وتناف�س  املر�صحني 
جميع���ا على �صبع���ة مقاع���د لع�صوية النقاب���ة لتمثيل  
320 موظفا وموظفة.وانح�صر التناف�س بني قائمتي 
موظف���ني  �صت���ة  تر�ص���ح  فيم���ا  والتمي���ز(  )االأوائ���ل، 
كم�صتقلني.وقد �صاركت فى التناف�س موظفة واحدة 

من بني ثلثة وع�صرون موظفة.
وق���د نت���ج ع���ن ه���ذه االنتخابات ف���وز الزم���لء التالية 

اأ�صمائهم :-
- حممد املهدي – رئي�صاً للنقابه .

- فتح الرحمن اجلرموزي – اأميناً عاماً .
- معمر  ال�صري – م�صوؤوالً مالياً .

- حممد املعلمي – م�صوؤوالً للعلقات العامة .
- و�صيل ال�صيباين – م�صوؤوالً اجتماعياً .

- فهمي الربادي – م�صوؤوالً لل�صحة وال�صلمة املهنية .
- فايز ال�صرييف – م�صوؤوالً ثقافياً .

- كوكب املعلمي – م�صوؤوالً ل�صوؤون املراأة .

حقق���ت مين موباي���ل اإرتفاعاً كبرياً يف اإجمايل اإيرادات ال�صركة خ���لل العام املن�صرم 2010م 
بن�صبة زيادة بلغت )24.10 %( مقارنة بالعام 2009م حيث بلغ اإجمايل اإيرادات ال�صركة 
للع���ام املن�ص���رم )  47,911,626 ( )املبل���غ باالف الرياالت ( يف حني بلغ يف العام 2009م 

)38,608,801( )املبلغ باالف الرياالت (.
وبح�صب البيانات  املالية التي ن�صرتها ال�صركة فقد بلغت الزيادة يف اإجمايل الدخل ال�صامل للأرباح 
)   15 %( عن ما مت ت�صجيله يف العام 2009م حيث بلغ اإجمايل الدخل ال�صامل للأرباح للعام 
املن�ص���رم )22,100,566   ( )املبل���غ ب���االف الرياالت (  مقاب���ل ) 19,229,965( )املبلغ 
ب���االف الري���االت ( يف العام 2009م وبذلك يكون ال�صهم الواحد قد حقق ربحاً اأ�صا�صياً وقدره 

)200 ريال ( بن�صبة ربح بلغت ) 40 %( .
وتظهر البيانات املالية اأن اإجمايل الدخل ال�صامل للأرباح لل�صنوات املا�صية ) -2007م-2008
2010-2009م ( مبل���غ )  65,966,907( )املبل���غ ب���االف الرياالت ( متجاوزاً راأ�س مال 
ال�صرك���ة البال���غ ) 43,262,000 ( )املبل���غ ب���االف الرياالت ( وبلغ جمم���وع الربح االأ�صا�صي 

لل�صهم لنف�س ال�صنوات )  762 ريال  ( متجاوزاً القيمة االإ�صمية لل�صهم البالغ ) 500 ريال ( .
ويف ت�صريح لو�صائل االإعلم اأ�صار مدير الت�صويق واملبيعات يف مين موبايل اأنه �صيتم توزيع 
40 %من القيمة االأ�صمية لل�صهم اأي مبلغ )200  ( ريال لكل �صهم .. متوقعاً اأنه قد مت 

اإقرار ن�صبة )10 %( من االأرباح كاحتياطي قانوين  .
وح���ول عدد امل�صرتكني اأو�ص���ح املحيا اأن اإجم���ايل امل�صرتك���ني خ��������لل عام 2010م بلغ 
) 495,900  ( لي�صل اإجمايل عدد امل�صرتكني  حتى نهاية العام 2010م )  3,312,045 ( 
م�صرتك   واأملح املحيا اإىل اأن التقارير املتوفرة حالياً ت�صري اإىل اأن اإجمايل امل�صرتكني خلل 

. م�صرتك  الربع االأول من العام اجلاري 2011م جتاوز ) 150,000( 
واأ�صار املحيا اإىل اأن ال�صركة اأنتهجت ا�صرتاتيجية ت�صويقية جت�صد الروؤية العامة لل�صركة واأحدثت 
توازن اإيجابي بني االأهداف الت�صويقية واالألتزامات الوطنية واملجتمعية .. م�صرياً يف الوقت ذاته 
اإىل اأن ال�صركة نفذت عدداً كبرياً من برامج خدمة املجتمع ورعاية عدد من الفعاليات الوطنية 
كم���ا اأنه���ا نفذت عدد من احلم���لت التوعوية واالإعلنية وك���ذا عدد من العرو�س التن�صيطية 

والبيعية وعرو�س الوالء .
واختت���م املحي���ا ت�صريح���ه اأن مين موبايل هي �صركة وطني���ة وجتربة ا�صتثمارية يفخر بها كل 
ميني واأرباحها متثل رافداً اأ�صا�صياً من روافد االقت�صاد الوطني لتحدث نهو�صاً يف عجلة التنمية 
الوطني���ة كل ذل���ك يفر�س اأم���ام كل فرد يف املجتمع م�صوؤولية امل�صاهمة يف تطوير مين موبايل 

وحمايتها واملحافظة عليها .

اليوم انعقاد االجتماع الرابع للجمعية العامة                      

اتسمت
 بالمنافسة 
والشفافية:

انتخابات نقابة
 موظفي ال�شركة

للعام الرابع على التوايل 
يمن موبايل

 توزع أعلى نسبة أرباح في اليمن

وقع���ت �صرك���ة »مي���ن موباي���ل« م���ع طريان 
»ال�صعي���دة« اتفاقي���ة �صراك���ة ا�صرتاتيجي���ة 
لتبادل وت�صهيل اخلدمات بني ال�صركتني.. 
وتت�صم���ن االتفاقي���ة الت���ي وقعه���ا املدي���ر 
التنفي���ذي ل�صرك���ة مي���ن موباي���ل املهند�س 
�صادق حممد م�صلح واملدير العام التنفيذي 
لط���ريان ال�صعيدة املهند�س حممد عبداهلل 
العرا�ص���ه اال�صرتاك والتن�صي���ق يف الرتويج 
لل�صياحة الداخلية بني املحافظات اليمنية 

ليم���ن  االإعلني���ة  اخلدم���ات  وتق���دمي 
موباي���ل ع���ر ط���ريان ال�صعي���دة وغريه���ا 
م���ن اخلدم���ات والت�صهي���لت الت���ي تخدم 
االتفاقي���ة  �صم���ن  ،ويدخ���ل  ال�صركت���ني 
تنفي���ذ برنام���ج تروي���ج �صياح���ي »اع���رف 
وطن���ك« كاأح���د الرام���ج الوطني���ة الت���ي 
ته���دف ال�صركت���ان امل�صاهم���ة م���ن خللها 
والرتوي���ج  الداخلي���ة  ال�صياح���ة  ت�صجي���ع 
الو�صائ���ل  ع���ر  وخارجي���اً  داخلي���اً  له���ا 

الرتويجية واالإعلنية .
ومت االتف���اق عل���ى اأن تق���دم مي���ن موبايل 
الت�صهيلت التقنية التي متكن املواطنني 
رح���لت  مواعي���د  ع���ن  اال�صتف�ص���ار  م���ن 
ع���ن طري���ق  واحلج���ز  ال�صعي���دة  ط���ريان 
اخلدم���ات التفاعلي���ة املتمثل���ة يف ر�صائ���ل 
اخلدم��������������ة  رق���م  طري���ق  ع���ن   SMS
مي������������ن  ه����ات���ف  اأي  م���ن   ))5757((

موبايل .
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اداء  اأ�شا�ش��ية لنج��اح  اأهمي��ة وركي��زة  الت�ش��ويق  ميث��ل 
ال�ش��ركة فقد �شعت ادارة الت�ش��ويق واملبيعات خالل العام 
2010م اإىل تق��دمي الكث��ر م��ن العرو���ض الرتويجي��ة  
املدرو�ش��ة   والدعائي��ة  االإعالني��ة  واحلم��الت  املتمي��زة 
الو�ش��ائل االعالني��ة   ا�ش��تهدفت اجلمه��ور ع��ر  والت��ي  
املتعددة  اإ�شافة اإىل  ابتكار خدمات جديدة وقوية القت 
االعجاب والتقدير من قبل عمالئنا   ومن خالل ال�شطور 
التالية نحاول اإبراز اأهم مالمح احل�ش��اد الت�شويقي للعام 

-: وخمت�شر  �شريع  ب�شكل  2010م 

خدمات جديده  : 
 باقة اهال كل النا�ض ) ا�شبك الكل واتكلم فل (

اتكل���م بتعرف���ة موح���دة  اىل كل ال�صب���كات باق���ة مل�صرتك���ي الدف���ع 
امل�صب���ق متكن م�صتخدميها من االت�صال بتعرفة 9ريال للدقيقة 
اىل كل �صب���كات االت�ص���االت املحلي���ة  مقاب���ل ا�ص���رتاك  �صه���ري 
300ري���ال  وي�صتطي���ع امل�ص���رتك تفعي���ل  اخلدم���ة م���ن خلل 
االت�صال بالرقم 185واتباع التعليمات ال�صوتيه                                                  

خدمة احبائي ) اأجمعهم وكلمهم (
متكن امل�صرتك من االت�صال بتخفي�س %30لع�صرة اأرقام داخل 

ال�صبكة .
وه���ي من اخلدمات الت���ي ت�صعى ال�صركة م���ن خللها اإىل تعميق 

مبداأ التوا�صل باأقل التكاليف .
باال�صاف���ة اإىل انه مت اإطلق باقة متنوعة من اخلدمات امل�صافة   

ميكنكم االطلع عليها من خلل زيارة موقعنا االلكرتوين .

تنشيط المبيعات :-
عر����س  مك���ن م�صرتك���ي الدف���ع امل�صب���ق م���ن احل�ص���ول على خط 
ب�صع���ر 400ري���ال فقط يحتوي على هدي���ة ر�صيد جماين ي�صل 
اىل 320ريال اىل كل ال�صبكات باال�صافة اىل عر�س خط  ب�صعر 
900ريال مع ر�صيد جماين 500 ريال داخل ال�صبكة باال�صافة 
اىل ح�ص���ول امل�ص���رتك عل���ى 50ر�صالة جماني���ة اىل كل ال�صبكات 
ومت اي�ص���ا تخ�صي�س عر�س خلطوط الفوت���رة ب�صعر 500ريال 

ومنح امل�صرتك 200ميجا بايت انرتنت جمانا ملدة 30يوم  .
بطائق �صحن جديدة :-

مت اإنزال بطاقات �صحن  بفئات جديدة ومنا�صبة  تراعي او�صاع النا�س 
االقت�صادية حي���ث مت اطلق الفئات التالية )فئة 400ريال –فئة 

600ريال –فئة 1200ريال –فئة 2200ريال( .

عروض الوالء :-
وه���ي عرو����س ت�صيف قيم���ة للم�ص���رتك يف املنا�صب���ات التي تهمه 
ومنها اطلق عر�س ح�صول امل�صرتك على  ر�صيد جماين ومنها 
عر�س يوم 22مايو عيداالحتفال بتحقيق الوحدة اليمنية حيث 
مكن���ت امل�ص���رتك م���ن االت�ص���ال  ملدة �صاع���ة  جمانا ي���وم 22مايو 
باالظاف���ة اىل عر����س ا�صحن ي���وم 22مايو واح�ص���ل على ر�صيد 

مماثل داخل ال�صبكة .
عر����س احل�ص���ول على زي���ادة جماني���ة م���ن %50-30 من خلل 

تعبئة اأحد فئات كروت ال�صحن 800-1000-2000 .
االتصاالت الدولية :-

وهي عرو�س  ا�صتهدفت �صريحة م�صرتكي االت�صاالت الدولية بحيث 
يح�صل امل�ص���رتك على تخفي�س يف �صعر االت�ص���االت الدولية ب�صعر 

ي�صل اىل 90ريال للدقيقة اىل اأي دولة يف العامل.

الحمالت االعالنية :
تفردت �صركة مين موبايل وعلى مدى �صنوات عملها باإطلق حملت 
اعلني���ة مميزة له���ا ارتباط توعوي واخلق���ي للمجتمع اليمني 
وخ�صو�صي���ة وح�صيت حملت مي���ن موبايل االعلني���ة باأهتمام 
االع���لم واملتخ�ص�صني يف درا�صات ال�ص���وق وامل�صوؤلية االجتماعية 

ونالت االعجاب واالحرتام من املجتمع ومنها :

حملة خليجي 20:
 حملة ذات خ�صو�صية متيزت بر�صائلها املوؤثرة النابعة من �صجية 
واخ���لق املجتم���ع اليمني ال���ذي ا�صتقبل �صي���وف اليمن من دول 
اخللي���ج العرب���ي ملتابع���ة اح���داث بطول���ة خليج���ي 20يف اليم���ن  

و�صجع كل املنتخبات ومن تلك الر�صائل

حملة ارباح 2009 م :- 
 متي���زت حمل���ة توزي���ع االرباح للع���ام 2009م  بكونها ركزت على 
كل فئ���ات املجتمع من خلل ر�صائ���ل قوية تو�صح اهتمام ال�صركة 

بكل ما يرتبط بحياة النا�س وتطور املجتمع  .

أنشطة  متعددة ... أهداف واضحه



عندم����ا تك����ون الر�ص����ائل االإعلني����ة الت����ي �ص����اركت به����ا مي����ن 
موباي����ل يف خليجي 20 هي اأحد اأب����رز االنطباعات االإيجابية 
الت����ي عاد به����ا االأ�صقاء اخلليجيون وكتب����وا عنها يف ال�صحف 
الك����رى يف بلدانه����م .. ف����اإن ذل����ك يعن����ي لنا الكث����ري وال زال 

لدينا اأكرث .
الكث����ري م����ن املهتم����ني واملتابع����ني يف مث����ل ه����ذه املنا�صب����ات ال 
ينظ����رون للفعالي����ة اأنه����ا جمرد حدث����اً كروي����اً فح�صب ولكن 
حتاول الدول امل�صت�صيفة ملثل هذه الفعاليات باأن جتعل من 
احل����دث الريا�ص����ي منا�صب����ة لتق����دمي نف�صها للع����امل ب�صورة 
اأكرث ح�صارية واأك����رث متدناً وترز املميزات واخل�صو�صيات 
وحا�ص����راً  تاريخي����اً  امل�صت�صي����ف  البل����د  به����ا  يتف����رد  الت����ي 

وم�صتقبًل وان�صاناً ..
مبك����راً  موباي����ل  مي����ن  يف  فهمناه����ا  الت����ي  احلقيق����ة  ه����ذه 
واجتهدن����ا على جنعل من احل����دث الريا�صي منا�صبة لنقدم 
اليم����ن اأر�ص����اً واأن�صان����اً بتل����ك ال�ص����ورة امل�صرفة وتوقعن����ا اأننا 
�صنخو�س مناف�صة كبرية مع كثري من ال�صروح اال�صتثمارية 
اأو اجله����ات املعني����ة هذه املناف�صة ترتكز ح����ول تقدمي اأف�صل 

امل�صام����ني الت����ي تخاط����ب به����ا االأ�صق����اء وتر�صم م����ن خللها 
الوجه احلقيقي واجلميل لليمن .

اإال اأنن����ا تفاجاأن����ا اأننا نكاد نكون الوحي����دون  مع وجود بع�س 
امل�صاركات الب�صيطة .

وجدي����راً بالذكر اأن ع����دداً من و�صائل االإعلم اخلليجي   قد 
اأ�صادت بالر�صائل التي ت�صمنتها حملة مين موبايل  احتفاءا 

باملنا�صبة الريا�صية . 
وكان����ت �صحيفة الريا�صة هي الو�صيل����ة االإعلمية الوحيدة 

يف بلدنا التي تطرقت لهذا املو�صوع . 
ومل تقت�ص����ر م�صاهم����ة مي����ن موباي����ل يف اجلان����ب الدعائ����ي 
فق����ط واإمنا تو�صع����ت م�صاهمتنا لت�صمل عدد م����ن الفعاليات 
الت����ي كان م����ن اأهمها الرتوي����ج للمنتخب الوطن����ي والدعوة 
لت�صجيع����ه ودع����وة املواطن����ني اليمني����ني للم�صاهمة يف اجناح 

الفعالية وتقدمي �صورة اإيجابية عن الوطن .
كم����ا �صمل����ت امل�صاركة دعم طباعة عدد م����ن االأدلة ال�صياحية 
لتاأهي���ل  التخ�ص�صي���ة  الن���دوة  ورعاي���ة  ع���دن  ملدين���ة 

االإعلميني الريا�صيني .

تعت���زم مي���ن موباي���ل تنفي���ذ حزم���ة 
ال�صبك���ة  يف  التو�صع���ات  م���ن  �صامل���ة 
ال�صتيع���اب م�صرتكني ج���دد وتو�صيع 
خدم���ات  واإدخ���ال  التغطي���ة  نط���اق 

جديدة . 
ويف ت�صريح���ات اإعلمية اأو�صح املدير 
حمم���د  �ص���ادق  املهند����س  التنفي���ذي 
م�صلح اأن م�صتوى تغطية مين موبايل 
اأك���رث م���ن %80 يف  ق���د و�ص���ل اإىل 
املناطق التي مل ت�صلها اأي �صركة نقال 

من قبل وهي مناطق )زمخ ومنوخ(  يف 
و�صط �صحراء ح�صرموت حيث جلاأنا 
اإىل التوا�ص���ل ع���ر االأقمار ال�صناعية 
بوا�صط���ة امليكرويف ورغ���م اأنها تكلف 
مبالغ كبرية اإال اأن هدفنا ا�صرتاتيجي 
ووطن���ي للو�ص���ول اإىل اأك���رث املناط���ق 
، وخ���لل االأ�صب���وع املا�ص���ي  النائي���ة 
مت ت�صغي���ل حمط���ة يف جزي���رة عب���د 
ال�صناعي���ة  االأقم���ار  ع���ر  الك���وري 
اأي�ص���اً ومي���ن موباي���ل ه���ي الوحي���دة 

اجلزرباالإ�صاف���ة  ه���ذه  يف  املتواج���دة 
جزيرة �صقطرى وحول االأن�صطة التي 
مت تنفيذه���ا اأ�ص���ار اإىل اأن���ه مت تنفي���ذ 
العديد م���ن االأن�صطة اأهمها التو�صع 
يف ال�صبك���ة حيث مت تركيب اأكرث من 
عل���ى  توزع���ت  63 حمط���ة جدي���دة 
اإىل  باالإ�صاف���ة  املحافظ���ات  خمتل���ف 
ت�ص���ل  والت���ي  القائم���ة  التو�صع���ات 
500 حمط���ة ال�صتيع���اب  اإىل نح���و 

م�صرتكني اأكرث .

تقنية متميزة :مين موبايل هي ال�صركة العربية االأوىل التي تعمل بنظام 
. CDMA

CODE DIVISION MU CDMA( : هي اأخت�صار ل��-  (
TIPLE ACCESS  وال���ذي تعن���ي الدخ���ول يف البيانات املتعددة 

امل�صفرة.
ال�صرعة يف نقل البيانات :مين موباي��������ل هي امل�صغ��ل الوحي���������د لتقنية

 Ev-Do  ب�صرعة 2.4M يف الثانية .
* اأختيار مين موبايل لنظام))CDMA( :الأنة يتميز ب� : 

• نقاوة عالية يف نقل ال�صوت والبيانات 
• اك���رث امان���اً م���ع حماية فعاله من الت�ص���رب غري امل�صروع للمكاملات او 

البيانات 
• اجه���زة الهات���ف تعمل با�صتخدام ا�ص���ارات ترددية منخف�صة جدا مما 

يجعل ا�صتخدامها اكرث امانا على �صحة النا�س .
 frequency band اال�صتخدام الفعال للموجات الرتددية •
 frequency planning اليحتاج اإىل تخطيط الرتددات •

• ال�صهولة واملرونة العالية يف تطوير النظام ترقيته وحتديثه. 
انت�صار كبري :تو�صعة قاعدة م�صتخدمي الهاتف ال�صيار بن�صبة كبرية جداً يف 

عموم اجلمهورية نتيجة لدخول مين موبايل �صوق املناف�صة . 
• تغطي���ة �صامل���ة : فقط �صبكة مين موباي���ل متواجدة يف اجلزر اليمنية 
واأهمها �صقطرى بالرغم من اأن قيمة االت�صال الفعلي للدقيقة الواحدة 
ي�صل اإىل 160 ريال اإال اأن املهمة الوطنية نحو جمتمعنا اليمني اأوجبت 

علينا احت�صاب الدقيقة ب� 4.5 ريال .
كادر حمل���ي :يدي���ر مين موبايل ك���وادر مينية بن�صبة %100 معظمهم 
يحملون �صهادات علمية عليا ويتم تدريبهم وتاأهيلهم ب�صكل دائم ومدرو�س . 
رافد اقت�ص����ادي: متتلك املوؤ�ص�صة العامة للأت�ص���االت 59.37من اأ�صهم 
ال�صرك���ة واملواطنني وال�ص���ركات اخلا�صة %18.84وموظفي وزارة 
االت�ص���االت واجله���ات التابع���ة له���ا %4.70 واملوؤ�ص�ص���ات احلكومية 

17.9%
اأم���ان املعلومات:تعم���ل مين موبايل عل���ى نظ���ام ال)CDMA( والذي 
يعت���ر اأك���رث اأمن���ا على �صري���ة بيانات ومكامل���ات جميع امل�صرتك���ني من اأي 

اأخرتاق اأو تن�صت .

انطباع�����ات ايج���ابيةعاد بها 
االأ�شقاء اخلليجيني

يمن موبايل تستخدم األقمار الصناعية 
إليصال التغطية إلى المناطق النائية 
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النجاح الحقيقي

ي�صرفن���ي يف البداي���ة اأن اأتوج���ه بالته���اين والتري���كات اإىل كل 
املعني���ني بنج���اح مي���ن موباي���ل ب���دءاً بكادره���ا الوظيفي م���روراً 
بامل�صاهم���ني ث���م امل�صرتك���ني حت���ى تكتمل ال�ص���ورة امل�صرق���ة باأن 

اأبارك للوطن احلبيب ب�صكل عام .
اأب���ارك للجمي���ع جناح اجله���ود املبذولة طيل���ة عام كامل ات�ص���م باملثاب���رة واالإ�صرار على 
حتقي���ق النج���اح الذي نطمح اإليه والذي ال ينح�صر يف حتقي���ق اأعلى ن�صبة اأرباح ممكنة 

واإمنا هو جناح من نوع اأخر له مذاقه االأحلى ونكهته االأكرث متيزاً .
اإن النج���اح ال���ذي نعنية هو التقييم االيجابي الأنف�صن���ا يف مدى ا�صتطاعتنا على حتقيق 
اأعل���ى م�صت���وى ر�صى لدى املعنيني واملق�صودين من اجلهود التي نبذلها ومدى توطيد 
اأوا�ص���ر الثق���ة امل�صتدام���ة ب���ني ال�صرك���ة وم�صرتكيه���ا .. اإنن���ا نعن���ي بالنج���اح هو احلجم 
الفعل���ي لل�ص���ورة االيجابي���ة لل�صرك���ة ل���دى كل مواط���ن مين���ي باخت���لف اهتمامات���ه 
وم�صتويات���ه الثقافي���ة واملعرفية بدءاً باملواط���ن االأكرث ب�صاطة وانته���اًء بذوي اخلرات 
والتخ�ص�ص���ات العالية والنوعي���ة .. وكيفية اإحداث توازن منطقي يكفل ر�صى كل فئات 
املجتمع خماطبني كل فئة بح�صب املفردات التي حتبذ اأن تخاطب بها وال �صري يف ذلك 
م���ا دام جوه���ر التخاطب مبني على الو�صوح وامل�صداقي���ة واحرتام امل�صتوى املعريف لكل 

فرد اأو فئة ..
اإنن���ي وم���ن خ���لل ه���ذه الزاوي���ة كتب���ت يف الع���دد اخلا�س م���ن ن�ص���رة " ح�ص���اد " الذي 
اأ�صدرن���اه مبنا�صب���ة احتفالي���ة توزي���ع اأرب���اح 2009م اأن مرتك���زات التعام���ل االأ�صا�صية 
الت���ي ننتهجه���ا يف اإدارة الت�صوي���ق يف مي���ن موبايل حت���ى مع مناف�صينا وه���ي كما اأ�صلفت 
يف ال�صط���ور ال�صابق���ة مبنية عل���ى امل�صامني االأكرث مثالية التي تب���داأ بالو�صوح وتنتهي 

بنظرة االحرتام التي نكنها للجميع �صواًء كانوا معنا اأو مناف�صني لنا .
وع���وٌد عل���ى ب���دء . . اأقول اإن حتقيق النجاح لي�س هو االأ�صع���ب يف ظل ال�صوق التناف�صية 
ولكن ا�صتمرارية النجاح هي االإجماع الكامل الذي مل يختلف عليه اأحد �صواًء من واقع 
كان���ت التجربة فردي���ة اأو ات�صعت لت�صمل النظريات يف م�صتواه���ا االأكادميي والبحثي .. 
ومن وجهة نظرنا ومن خلل ما مل�صناه خلل ال�صنوات املا�صية تاأكد لنا اأن ا�صتمرارية 
النجاح ممكنة جداً ولي�صت مدعاة للخوف طاملا ونحن ننظر للنجاح على اأنه ال يتعدى 
اأن يك���ون كل تل���ك امل�صامني ال�صامية التي اأوردناه���ا يف ال�صطور االأوىل وتلك امل�صامني 
وحده���ا كفيل���ة بتج�صيد جناح حقيقي م�صمون م�صتمر ال ته���زه املناف�صة اأياً كان نوعها 

اأو و�صائلها .
ختام���اً اأك���رر التهنئة للجميع واأمتنى ل�صركتنا وم�صرتكين���ا مزيداً من النجاح وحتقيق 
االأرب���اح واأت���وج مقايل ه���ذا باأ�صمى اآيات الته���اين والتريكات للوطن الغ���ايل متمنياً له 

مزيداً من التقدم واالزدهار واالأمن واال�صتقرار .

2200ريال 1200ريال 600ريال 400ريال فئة الكرت
120يوم 60 يوم  24 يوم 16 يوم  فرتة ال�شالحية
220 120 60 40 �شريبة مبيعات %10
110 60 30 20 ر�شوم جمال�ض حملية  %5 

2530 ريال 1380 ريال 690 ريال 460 ريال  ال�شعر

جت���اوز ع���دد م�صرتكي �صركة مين موبايل حتى الربع االأول من العام احلايل 
الت�صويق واملبيعات  واأو�ص���ح مدير   ، 3.500.000 م�ص���رتك  اإىل  2011م 
لل�صرك���ة االأ�صت���اذ ع���ادل املحي���ا اأن ه���ذه الزيادة الكب���رية جاءت نتيج���ة لنجاح 
الرام���ج واخلط���ة الت�صويقي���ة املنف���ذة خ���لل الع���ام املا�ص���ي والت���ي واكب���ت 
م�صاري���ع التو�صع���ة والتحديث���ات لل�صبك���ة يف خمتل���ف املحافظ���ات ، ف�صًل عن 
�صب���كات  املناف�ص���ة لباق���ي  امل�صرتك���ني والتعرف���ة  التعام���ل م���ع  امل�صداقي���ة يف 

االت�ص���االت املحلي���ة .

حتى نهاية الربع االأول للعام اجلاري جتاوز عدد 
م�شرتكي مين موبايل

 3.500.000 م�شرتك

مفردات التميز
كروت ال�شحن اجلديدة

*مت اإطلق الكروت اجلديدة بزيادة جمانية من 10 - 20 % بداية العام اجلاري



67

الرعاية الريا�شية :-
رعاي���ة كامل���ة لع�صرات االأندية الريا�صية يف اجلمهورية منها ) نادي 22 مايو 
– نادي الت�صامن باملكل – نادي ح�صان اأبني – نادي �صعب �صنعاء – نادي 
وح���دة ع���دن – نادي االأجيال بتعز – نادي الريان بح�صرموت ( وكذلك رعاية 

العديد من االأن�صطة والبطوالت الريا�صية ومنها ) بطولة فقيد االإعلم يحيى 
ع���لو – البطول���ة اخلما�صية لفقي���د االإعلم عب���د القادر مو�ص���ى – البطولة 
االأ�صيوية لكرة ال�صلة – رعاية برنامج اليوم االأوملبي – رعاية بطولة كاأ�س رئي�س 

اجلمهورية لتن�س امليدان ( .

الرعاية التعليمية والتدريب والتاأهيل :-
مت رعاي���ة ع�ص���رات حف���لت التخ���رج وع�ص���رات م�صاري���ع التخ���رج واالأف���لم 
الوثائقي���ة لط���لب اجلامع���ات وع���دد من امللتقي���ات العلمية وم���ن اأبرزها ) 
امللتق���ى العلمي لط���لب املرحلة الثانوية ( وبرنامج ) كيف ت�صنع حياتك ( 
وبرنامج ) اإعداد ال�صباب ل�صوق العمل ( وبرنامج ) تكرمي اأوائل اجلمهورية ( 

و) املهرجان العلمي الثالث للزهور بجامعة �صنعاء ( .

رعاية الرامج التنموية اخلرية :-
تعت���ر �صرك���ة مي���ن موباي���ل �صري���ك اأ�صا�ص���ي ل���كل املوؤ�ص�ص���ات 
واجلمعيات التنموي���ة واخلريية الفاعلة يف املجتمع حيث تقوم 
ال�صركة بدورها من خلل امل�صاركة بدعم ومتويل برامج واأن�صطة 

هذه املوؤ�ص�صات التي ت�صعى اإىل تنمية املجتمع حيث مت دعم اأكرث 
من 80 جمعية وموؤ�ص�صة ومن اأبرزها برنامج ) فر�صة لت�صويق 
منتج���ات االأ�ص���ر ( وبرنام���ج ) تطوي���ر وتاأهيل اليتي���م ( ورعاية 
ع�صرات الفعاليات لذوي االحتياجات اخلا�صة واملعاقني ( ودعم 

ورعاية مركز التاأهيل والتدريب جلمعية نقم .

الرعايةالثقافية والدينية :-
مت تك���رمي اأك���رث م���ن 700 حافظ وحافظة للق���راآن الكرمي يف 
جمعي���ة معاذ العلمية بتعز وجمعي���ة وادي ح�صرموت اخلريية 
- ورعاي���ة حمل���ة حل���و نعي����س مب�صوؤولي���ة – ومهرج���ان املحبة 

والن�ص���رة ال�صاد����س ب���رتمي – ومهرج���ان املحب���ة والن�ص���رة 
الرابع باملكل – وتكرمي اأكرث من 30 من رواد امل�صرح .

الرعاية التوعوية والرتفيهية :-
حتر����س �صركة مي���ن موبايل عل���ى الرعاية الكامل���ة للفعاليات 
التوعوي���ة والرتفيهي���ة كونه���ا متت���از بخ�صو�صي���ة اجتماعي���ة 
وجماهريي���ة وتتزام���ن مع املنا�صب���ات الوطني���ة والثقافية ومن 
اأبرزه���ا رعاي���ة ودع���م دورة ) الوط���ن اأك���ر م���ن اجلمي���ع ( – 

واملهرجان التوعوي الثقايف االإبداعي – وحملة ) اليمن اأوالً ( .
واأم���ا الفعالي���ات واالأن�صطة الرتفيهي���ة التي تعمل عل���ى اإدخال 
البهج���ة وال�ص���رور للأ�ص���رة اأبرزه���ا مهرج���ان عي���د االأ�صحى ) 

احلديدة-عدن-�صنعاء ( – ومهرجان اإب ال�صياحي .

الرعاية االن�شانية واأعمال االإغاثة :-
ميث���ل اجلان���ب االإن�ص���اين اأولوي���ة خا�ص���ة ل�صركة مي���ن موبايل 
وتعم���ل ال�صرك���ة عل���ى تق���دمي الدع���م املنا�ص���ب ل���كل االأعم���ال 
االن�صاني���ة نظراً خل�صو�صيتها واأمياناً بتحمل م�صوؤوليتها ومد 
يد العون وامل�صاعدة للمجتمع والفرد ومن اأبرزها قافلة غذائية 

للنازحني من �صعده – وتقدمي املعونات ملر�صى الف�صل الكلوي 
واحلروق واحلاالت املر�صية ال�صعبة.

االأعرا�ض اجلماعية :-
حر�ص���ت ال�صرك���ة على امل�صارك���ة يف العر����س اجلماعي مبديرية 
جرف اأ�صبيل بذمار وكذا العر�س اجلماعي مبنطقة م�صور حجه .

رعاية املعار�ض واملوؤمترات :-
حتر����س �صرك���ة مي���ن موباي���ل عل���ى تق���دمي الدع���م والرعاي���ة 

للفعاليات اجلماهريية التي متتاز باأهداف علمية وفكرية ترثي 
املجتمع وت�صهم يف تقدمي حلول معاجلات تنموية حيث �صاهمت 
�صرك���ة مي���ن موباي���ل يف دعم العدي���د م���ن الن���دوات واملوؤمترات 
والفعالي���ات الك���رى وم���ن اأبرزه���ا دع���م ومتوي���ل ) ن���دوة دور 
�صركات االت�صاالت يف تاأهيل طلب االت�صاالت ل�صوق العمل ( – 
وامل�صاركة يف رعاية ) املوؤمتر العام الثاين لنقابة املهند�صني ( 

انطالقًا من انتماءها للوطن واملجتمع حر�شت �شركة مين موبايل 
وعلى الدوام على اأداء م�ش��وؤولياتها االجتماعية بتميز وتفوق 
يعك�ض مكانتها ك�ش��ركة ميني��ة وطنية رائدة حقق��ت اجنازات 
كبرة حيث كانت وال تزال هي ال�شركة ال�شباقة يف دعم ورعاية 
الكثر من الرامج االجتماعية والتنموية واالن�شانية التي نالت 
التقدي��ر واالعج��اب واالحرتام من املجتمع وياأت��ي هذا الدعم 
ترجمة حقيقي��ة لالنتماء للوط��ن ودلياًل على ريادة ال�ش��ركة 

وعراقتها .

تكرمي جنم اخلليج واأمر ال�شعراء

االهتمام 
 بالمبدعين والموهوبين  

عليه  تعتمد  الذي  اال�سا�س  واملبدعني  املوهوبني  فئة  تعد 
على  تعتمد  جمتمع  اي  يف  فالتنمية  املجتمعية.  التنمية 
العن�سر الب�سري اكرث من اعتمادها على م�سادر طبيعية 
البد  و  ذاته  املجتمع  ابناء  م�سوؤولية  فالتنمية  اخرى. 
واالبداعات  املواهب  ذوي  اال�سخا�س  على  التعرف  من 
املتنوعة, واكت�سافهم, وت�سميم الربامج الالزمة لتوظيف 
قدراتهم وطاقاتهم التي ال تن�سب من اجل حتقيق م�سلحة 
م�سرتكة للفرد واملجتمع معا و من هذا املنطلق تعمل مين 
موبايل على تقدمي كل الرعاية واالهتمام بهذه ال�سريحة 
ولعل من ابرزها دعم وت�سجيع جنم اخلليج الفنان اليمني 
ال�ساب فوؤاد عبد الواحد  حيث خ�س�ست ال�سركة الرقم 
87222للت�سويت للفنان باالظافة اىل تكرمية من قبل 
دورال�سركة  يقت�سر  وال  ال�سركة  مبقر  التنفيذية  االدارة 
ال�سعر  جمال  يف  املوهبني  دعم  اي�سا  بل  معني  جمال  يف 
من خالل تخ�سي�س الرقم 88326 للت�سويت لل�ساعر 
اليمني عبد العزيز الزراعي  عرب برنامج امري ال�سعراء 
ومت  اللقب  على  ح�سل  والذي  ظبي  اأبو  قناة  تبثه  الذي 

تكرميه من قبل ال�سركة .

حملة مين موبايل الرم�شانية 
اخلرية 2010م        

اخلري  اأعمال  يف  ال�سباقة  هي  تكون  اأن  على  موبايل  مين  حر�ست 
واالأعمال  اخلري  �سهر  املبارك  رم�سان  �سهر  يف  وخا�سة  والعطاء 
ال�ساحلة حيث قامت ال�سركة بتنفيذ حملة غذائية خريية حتتوي على 
 )... الدقيق-ال�سكر-الزيت-ال�ساي-والتمر   ( متكاملة  غذائية  �سلة 
يف كل من حمافظة ) عدن-احلديدة-�سيئون-تعز ( مت من خاللها 

ا�ستهداف �سريحة الفقراء وامل�ساكني يف تلك املحافظات .

امل�ستقبل  االأمة..  لبناء  االأ�سا�س  اللبنة  االأطفال.. 
احلقيقي للوطن.. والعناية بهم تعني اأننا اأمة بخري واأمة 
اأين موقعها االآن واأين تريد اأن تكون على خارطة  تعرف 
العامل..  وكانت هذه اللفتات احلانية وامل�سوؤولة من �سركة 
االطفال  من  املوهبني  دعم  يف  جت�سدت  قد  موبايل  مين 
خالل  من  والعيدية  الرتفيهية  املهرجانات  يف  وخا�سة 
اجلوائز  تقدمي  او من خالل  احلر  املر�سم  برنامج  دعم 
الت�سجيعية البداعاتهم وال�سعور مبعاناتهم وكانت �سريحة 
اطفال ال�سوارع العاملني يف اجلوالت واالر�سفة احد ابرز 
اجلوانب االن�سانية التي ركزت عليها �سركة مين موبايل 
الطفل  موؤ�س�سة  مع  بالتعاون  ال�سركة  ا�ستهدفت  حيث 
والنزول  ال�سوارع  الطفال  ال�ستاء  ك�سوة  م�سروع  للتنمية 
–قفازات  )جاكيت  ال�ستوية  املالب�س  لتوزيع  امليداين 
معاناتهم  وتخفيف  االطفال  لهوؤالء   ) –كابات-جوارب 
جراء الربد القار�س وهم يعي�سون وينامون على االر�سفة .

املبادره ..ال�شعور بامل�شوؤليه ك�شوة ال�شتاء الطفال ال�شوارع   
الصحة للجميع  المستقبل يبدأ من هنا 

من جديد توؤكد �سركة مين موبايل متيزها وتطورها وريادتها يف كل ما 
تقدمه للمجتمع من خدمات اىل جانب مبادراتها االجتماعيه ويف هذا 
ال�سياق حظيت بالتقدير واالحرتام نظرا ملا متثله من قيمه ان�سانيه جتاه 
الوطن واملجتمع ومن امل�ساريع ال�سحية التي نفذتها �سركة مين موبايل 
متويل مركز الزهراء الطبي لل�سنه الثانية على التوايل مبديرية احلايل 
وباطنية  ووالدة  ن�ساء  عيادات  على  ي�ستمل  والذي  احلديده  حمافظة 
واأطفال وق�سمي متري�س وخمترب وعدد من االأجهزة الطبية احلديثة 
وي�ستقبل املركز اأكرث من 100 حالة يوميا موزعة كالتايل من 40اىل 
50 حالة يوميا الباطنية واالطفال و من 15اىل 20 حاله ن�ساء ووالدة 
و499حاله مر�سيه م�ستفيده من �سراء العالج جمانا وعدد61 حالة 
�سراء نظارات طبيه جمانيه  اما ق�سم املعينات والفحو�سات في�ستقبل ما 
معدله 50حاله يوميا ومبعدل 1500حاله �سهريا فيما ي�ستقبل ق�سمي 
الت�سخي�س واملختربات اكرث من 50 حاله يوميا - وبعد ان ا�سبح احللم 
حقيقه  بتد�سني  مركز الزهراء الطبي مبحافظة احلديدة مت تد�سني  
مركز الزهراء الطبي مبديرية كريرت مبحافظة عدن الذي يعمل بنف�س 

الروؤية والهدف ملركز احلديده وبتمويل من ال�سركة ..
على  عملت  بل  فح�سب  امل�ساريع  بتمويل  ال�سركة  اهتمام  يقت�سر  وال 
تنفيذ برامج التوعية ال�سحية منها حملة 77ملكافحة املالريا وحمى 
ال�سنك يف مديريات حمافظة عدن حيث ا�ستهدفت احلملة ما يقارب 
10.000ا�سرة بالعديد من االن�سطة  والعيادات املفتوحة يف احلارات  
وقامت ع�سرات الكوادرالطبية  التطوعيه بزيارة املنازل والنوادي واملدار�س  

ويف نهاية حملة التوعية مت توزيع خزانات �سحية لال�سر الفقرية . 



اجلي���ل   CDMA نظ���ام  ميث���ل 
الث����������������������ال���ث للت�صاالت الل�صلكية 
م���ن  جمموع���ة  اإىل  النف���اذ  يتي���ح 
اخلدمات الل�صلكية عري�صة النطاق 
اأو  توف���ر معلوم���ات �صخ�صي���ة  الت���ي 
جتاري���ة، كم���ا يتي���ح النف���اذ ب�صرع���ة 
عالية اإىل �صبكة "االإنرتنت"، وميكن 

م�صبق���ة  اأخب���ار  تلق���ي  للم�صرتك���ني 
له���م،  ���ا  خ�صي�صً ومع���دة  التحدي���د 
وكذل���ك البح���ث يف ن�ص���رات حتت���وي 
عل���ى م���واد مرئي���ة اأو �صمعي���ة، ه���ذا 
باالإ�صاف���ة اإىل الو�ص���ول اإىل الري���د 
االإلكرتوين امل�ص���ور اأو ال�صمعي، وقد 
مت تزوي���د ال�ص���وق اليمن���ي بالعدي���د 

م���ن ه���ذه االأجه���زة الت���ي تت�صم���ن 
اإ�صاف���ة  عالي���ة  تطبيقي���ة  برام���ج 
اجلي���ل  خلدم���ات  دعمه���ا  عل���ى 
وعل���ى  موباي���ل  مي���ن  يف  الثال���ث 
�صبي���ل املث���ال ال احل�ص���ر جه���از ال����  

 AppleIphone 4 CDMA
واملتوفر حالياً يف ال�صوق املحلية .
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خدمات اجليل الثالث 3G )خدمات النت( 

املميزات
املغطاة. االماكن  يف  االداء  عالية  • �صرعة 

. وقت  اأي  ويف  مكان  اأي  يف  اال�صتخدام  • �صهولة 
االت�صال. يف  العالية  • املوثوقية 

املغطاة. غري  االماكن  يف   1X تقنية  اىل   Ev-DO تقنية  بني  التلقائي  • االنتقال 
 . العملء  فئات  لكل  منا�صبة  و  ملئمة  • تعرفة 

.)sms( الق�صرية  الر�صائل  وعمل  واملعلومات  البيانات  اإر�صال  • اإمكانية 

Corporate - Data Transmission ) 1() نقل البيانات(
توف��ر ه��ذه اخلدمة نق��ل البيانات من نقط��ة اىل نقطة عر �ش��بكة وتقنيات مين 

موبايل .
التعرفة مل�شرتكي اخلدمة 

- ر�صوم خط التفعيل للخدمة   3500 ريال .
- الباقات ال�صهرية وفقاً للتقنية امل�صتخدمة :

 Internet  Access2( تعرفه اخلدمة بغر�ض ت�شفح االنرتنت(
- �صعر اخلط انرتنت ب�صعر 2860 ريال.

-  يجدد اال�صرتاك ال�صهري على ا�صا�س الباقة والتقنية املختارة اأدناه :

تعليمات هامة :-
- اإمكانية ال�صداد بوا�صطة كروت التعبئة اأو عر نقاط البيع  اأو عر الريد اأو عر البنك .
- لطب اخلدمة )Ev – DO Rev.A ( اأو )1X( يتم تقدمي طلب للمركز الرئي�صي .
- يتم اختيار الطرفيات امل�صغلة للخدمة وفقا لرغبة العميل يف االأماكن املتوفرة يف ال�صوق.

- االأ�صعار �صاملة ال�صرائب .

 Mb اال�شرتاك  ال�شهري/ ريال اال�شتخدام اال�شايف لكل بيان الب��اق��ة احلجم
40 ريال 1,540 50Mb االأوىل
40 ريال 5,500 1GB   الثانية
40 ريال 18,000 12GB  الثالثة

 Mb اال�شرتاك  ال�شهري/ ريال اال�شتخدام اال�شايف لكل بيان الب��اق��ة احلجم
40 ريال 3,900 50Mb االأوىل
40 ريال 15,900 1GB   الثانية
40 ريال 39,900 12GB  الثالثة

ال��ح��ج�م احلجم ال�شعراالأ�شا�شي
40ريال Corporate – Data 

Transmission
 1/ MBلكل 

ال��ح��ج�م احلجم ال�شعراالأ�شا�شي
20ريال Internet  Access  1/ MBلكل 

153Kbps 1          �صرعةX RTT 1(تقنية(

       2.4Mbps صرعة�       Ev – DO Rev.A 2( تقنية(

يف حالة عدم اختيار اأي باقة يتم االحت�صاب االفرتا�صي كالتايل :-

 Mb اال�شرتاك  ال�شهري/ ريال اال�شتخدام اال�شايف لكل الب�اق���ة Bundles احلجم
20 ريال 1,500 500 MB االأوىل
20 ريال 2,500 1 GB   الثانية
20 ريال 5,000 3 GB الثالثة 
20 ريال 9,000 12GB الرابعة

 Mb اال�شرتاك  ال�شهري/ ريال اال�شتخدام اال�شايف لكل الب�اق���ة Bundles احلجم
20 ريال 2,900 500 MB االأوىل
20 ريال 3,900 1 GB   الثانية
20 ريال 6,000 3 GB الثالثة 
20 ريال 20,000 12GB الرابعة

153Kbps 1        �صرعةX RTT تقنية

 2.4Mbps صرعة�               Ev – DO Rev.A تقنية

يف حالة عدم اختيار اأي باقة يتم االحت�صاب االفرتا�صي كالتايل :-

متثل تقنية اجليل الثالث لالت�شاالت الال�شلكية من مين موبايل من اخلدمات الال�شلكية عري�شة النطاق التي تتيح النفاذ ب�شرعة عالية اإىل 
�شبكة "االإنرتنت"و لنقل البيانات واملعلومات مبختلف التطبيقات لالفراد وال�شركات واملوؤ�ش�شات املختلفة بجودة عالية. ان تكنولوجيا 
التطوير والتحديث  امكانية  النقالة حداثة مع  اأكرث تقنيات االت�شاالت  اليوم  التي تعر�شها مين موبايل تعتر   Ev-Do Rev.A

مل�شتويات اأعلى ب�شكل مرن و�شهل متواكبا مع حداثة تقنية وبروتوكوالت االت�شاالت يف العامل.

تاريخ تد�شني مين موبايل  2004/9/22

2006/7/29 تاريخ اإعالن االكتتاب العام يف اأ�شهم ال�شركة

 2006/12/14 اإجتماع اجلمعية العامة التاأ�شي�شي

 2007/2/10 قرار وزير ال�شناعة باإعالن مين موبايل �شركة مينية م�شاهمة عامة

 2008/8/28 االجتماع االأول للجمعية العامة العادية

تاريخ بدء توزيع االرباح اخلا�شة ب� 2007م 2008/9/1 

45% ن�شبة االكتتاب  يف اأ�شهم ال�شركة 

 (86.524.000 اإجمايل عدد اأ�شهم ال�شركة

 (43.262.000.000) راأ�ض مال ال�شركة  بالريال اليمني

 (500) قيمة ال�شهم الواحد بالريال

36.344 عدد امل�شاهمني  من املواطنني واالأفراد

9.266.135 عدد االأ�شهم اململوكة  للمواطنني واالأفراد

4.581 عدد امل�شاهمني من  موظفي جمموعة االت�شاالت اليمنية

عدد االأ�شهم اململوكة ملوظفي جمموعة االت�شاالت اليمنية 3.101.000

(7) عدد املوؤ�ش�شني

66.157.884 عدد االأ�شهم اململوكة  للموؤ�ش�شني

 (184) عدد امل�شاهمني من ال�شركات  والقطاع اخلا�ض

7.998.981 عدد االأ�شهم اململوكة  لل�شركات  والقطاع اخلا�ض

عدد امل�شرتكني  حتى نهاية2010م 3.312.045

19% ن�شبة  االإرباح  املوزعة لعام 2007م

ن�شبة  االإرباح  املوزعة لعام 2008م %28

ن�شبة  االإرباح  املوزعة لعام 2009م %35

40% ن�شبة  االإرباح  املوزعة لعام 2010م

1.571.861 اإجمايل عدد االأ�شهم املتداولة بني امل�شاهمني  لعام 2010م

20.366.166 عدد االأ�شهم القابلة للتداول يف ال�شوق

66.157.884 عدد االأ�شهم الغر قابلة للتداول يف ال�شوق

1X 2000 بتقنية البيانات  ونقل  االإنرتنت  Kps 153   �شرعة 

Ev- Do RA بتقنية البيانات  ونقل  االإنرتنت  2.4Mb  �شرعة 

اهتم���ت �صرك���ة مين موبايل بالعن�ص���ر االأهم 
العن�ص���ر  وه���و  اأال  انتاجه���ا  عنا�ص���ر  م���ن 
الب�ص���ري حي���ث اأول���ت اهتماما خا�ص���ا به من 
حي���ث التدريب �ص���واء كان داخليا يف اليمن اأو 

خارجيا :
حي���ث كان ع���دد ال���دورات املنعق���دة يف مراك���ز 
للع���ام  حملي���ة  متخ�ص�ص������ة  وم�������������عاه���د 
2010 ) 53 ( دورة تدريبية يف جماالت 

وتخ�ص�ص���ات خمتلف���ة .
يف  حني  بل���غ ع����دد ال���دورات اخل�����������ارجية 
) 43 ( دورة تدريبية توزعت على عدد من 

ال���دول العربي���ة واالأجنبي���ة .
    
وم���ن اأجل رفد ال�صرك���ة بتخ�ص�صات اإبداعية 
مت توظيف عدد ) 23( موظف  مت توزيعهم 
عل���ى عدد م���ن االإدارات واالأق�ص���ام وكذلك مت 

التعاق���د م���ع ع���دد ) 12( موظ���ف وموظفة 
للعم���ل يف وح���دة خدم���ة العم���لء وق���د مت 
اختي���ار اجلمي���ع ع���ن طري���ق املفا�صل���ة ب���ني 

املتقدمني الإختيار اأف�صل الكوادر .

كم���ا مت تكرمي ع���دد ) 48( موظفا وموظفة  
من جميع اق�صام ال�صركة يف عيد العمال  .

كم���ا اأن ال�صرك���ة ق���د قام���ت بتنظي���م رحلت 
م���ن  العدي���د  اإىل  للموظف���ني  ترفيهي���ة 
حمافظ���ات اجلمهورية ال�صياحي���ة باالإ�صافة 
ال�صرك���ة  داخ���ل  ريا�ص���ي  دوري  تنظي���م  اإىل 
الفري���ق  روح  يع���زز  مب���ا  املوظف���ني  جلمي���ع 
مب���ا  االإيجاب���ي   التناف����س  وينم���ي  الواح���د 

ينعك�س اإيجاباً على االأداء واالنتاج .

رأس المال الحقيقي 
يمن موبايل في أرقام

يمن موبايل . . وأحدث االجهزة
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طريق  عن  املحمول  الهاتف  بطارية  ل�سحن  جديدة  تقنية  كوريون  علماء  ر  طوَّ
اإىل  ال�سوتية  الذبذبات  على حتويل  الهاتف  ويعتمد  الكهرباء.  من  بداًل  ال�سراخ 
طاقة كهربائية.ياأتي ذلك يف اإطار تناف�س �سركات املحمول على تطوير طرق �سحن 

موفرة ونظيفة و�سديقة للبيئة.
Sungkyunkwan امل�سوؤولة عن  وقال د. �ساجن كو كيم اخلبري يف جامعة 
اإيجاد طريقة لتحويل طاقة  "حاولنا  "ديلي تليجراف اجلاري:  البحث, ل�سحيفة 
ال�سوت املحيطة بنا, مثل الكالم واملو�سيقى, اإىل طاقة كهربائية وا�ستغاللها يف 

�سحن الهواتف املحمولة".
على  اأحدهما  يعمل  للبيئة؛  �سديَقنينْ  هاتَفنينْ  "نوكيا"  �سركة  ابتكاُر  ذلك  �سبق 
ا�ستغالل الطاقة احلرارية وحتويلها اإىل طاقة كهربائية؛ فبمجرد اأن ت�سع الهاتف 

ل الدفء اإىل طاقة كهربائية. يف جيبك �سيتحوَّ
ل �سكريات  رت ال�سركة بطارية ُت�سحن باملياه الغازية اأو املياه املحالة, وحتوِّ كما طوَّ
علماء  .كما جنح  الهاتف  ت�سغيل  ت�ستغل يف  كهربية  اإىل طاقة  الغازية  امل�سروبات 
نحٍو  على  امل�سي  اأثناء  الكهربية  الطاقة  لتوليد  �سغري  جهاز  تطوير  يف  اأمريكيون 
يكفي لت�سغيل 10 هواتف حممولة يف وقت واحد؛ حيث يولِّد امل�سي طاقة كهربائية 

ت�سل اإىل حوايل 7.4 واط

"اأن بي  اأثري حمّطة  اإمراأة )56 عامًا( على  ظهرت 
على  واأجابت  "اليوم"  برنامج  يف   NBC �سي" 
االإيرالندية  اللهجة  من  مزيجًا  ت�سكل  بلهجة  اأ�سئلة 
من  القليل  يتخللها  والربيطانية  واالإ�سكتلندية 
اللهجة االأ�سرتالية واجلنوب اإفريقية, وذلك عندما 
لعملية  خ�سعت  ان  بعد  التخدير  من  ا�ستيقظت 

الأ�سنانها. جراحية 
وهو  االأجنبية  اللهجة  مبتالزمة  فقداأ�سيبت 
�سكتة  عن  ين�ساأ  موجود  اأنه  اإال  نادر  ا�سطراب 
نزيف  اأو  الراأ�س  على  �سربة  اإثر  وكذلك  دماغية 

دماغي اأو ت�سلب متعدد. 
حالة  اأهم  بتوثيق  ناروجي  اأع�ساب  طبيب  وقام 
امراأة  حول  تدور  وهي  االأجنبية  اللهجة  ملتالزمة 
)28 عامًا( من اأو�سلو اأ�سيبت ب�سظية قنبلة  خالل 
تتكلم  وهي  وا�ستفاقت  الثانية  العاملية  احلرب 

باللهجة االأملانية. .

ا�شرخ يف حممولك.. 
اأحدث تقنية ل�شحن 

البطارية 

اإمراأة ت�شتفيق من اجلراحة 
وتتكلم بلهجة اأجنبية 

حمالت ال�شرعبي التجارية

وكيل ال�سركة
اأ/حممد عبد اهلل ال�سرعبي - املدير العام

اأ/احلارث علي بازل الدعي�س        
مدير اإدارة الرتويج

اأ/حممد �سلطان ال�سفياين 
  نائب مدير اإدارة الرتويج

املوؤ�ش�شة العامة لالإذاعة والتلفزيون 
) القطاع التجاري (

يف  اإجن����ازات  م��ن  لل�سركة  ماحتقق 
جماعي  جهد  ث��م��رة  يعد   2010
���س��واء م��ن داخل  وع��م��ل ف��ري��ق كبري 
نقدم  وبدورنا   , خارجها  اأو  ال�سركة 
ال�سركات  لكل  وتقدير  �سكر  ر�سالة 
تربطنا  الذين  واالأف��راد  واملوؤ�س�سات 
وبدون  م�سرتكة  عمل  ع��الق��ات  بهم 
م�سيئة  جن��وم  بحق  الأن��ه��م  اإ�ستثناء 
ومن  والتقدير  ال�سكر  ك��ل  ت�ستحق 

هوؤالء النجوم:

�شركة �شتار اليمنية االردنية

مزود خدمات م�سافة
اأ/  فوزي ال�سيعة           املدير التنفيذي

متثل برامج امل�سابقات اهمية اجتماعية كبرية نظرا ملا متتاز به تلك الربامج من 
جمهور وا�سع وتفاعل كبري وملا تعود به على امل�ساركني من دعم مايل  واثراء للثقافة 
العامة فقد حر�ست ال�سركة على اطالق برامج م�سابقاتية جماهريية على م�ستوى 
العام نهدف من خاللها اىل ك�سب  امل�ستوى  ال�سركة وعلى  تقدمها  التي  اخلدمات 
ثقة العمالء وتوعيتهم وتعريفهم باخلدمات واالعمال التي تقدمها ال�سركة للمجتمع 

ومنها :
-امل�شابقة الرم�شانية العامة ملوقع مين موبايل االلكرتوين: 

 م�سابقة عامة لكل زوار املوقع يتم اختيار عدد)   2  ( فائزين يوميا وملدة 30يوم  
بواقع 20.000ريال جائزة للفائز الواحد.

امل�شابقة الرم�شانية اال�شبوعية: 
م�سابقة خا�سة بزوار املوقع  ت�سمح للم�سرتك بامل�ساركة ملرة واحدة فقط لكل �سوؤال و 

يتم اختيار عدد1 فائز ا�سبوعيا بواقع 30.000ريال جائزة للفائز الواحد.
م�شابقة  خليجي20 :

 م�سابقة عامة لكل زوار املوقع ت�سمح للم�سرتك بامل�ساركة ملرة واحدة فقط لكل �سوؤال 
ويتم اختيار عدد)   2  ( فائزين يوميا وملدة14يوم  بواقع 20.000ريال جائزة 

للفائز الواحد.
م�شابقة كاأ�ض العامل 2010م: 

م�سابقة ا�ستمرت ملدة 30يوما بداأت مع املباراه االفتتاحية لكاأ�س العامل وانتهت يف 
اليوم التايل للمباراه النهائية وتركزت ا�سئلة امل�سابقة حول الفعالية الريا�سية خللق 
تكرمييا لالخت هدى  موبايل حفال  �سركة مين  ونظمت  للمجتمع  ريا�سية  ثقافة 
�سي�����ارة وه����ي  الكربى  موبايل  مين  بج�����ائزة  ف�����ازت  التي  قي�سة  علي  حممد 

اال�سبوعية  النقدية  اجلوائز  اىل  باال�سافة  2010م  موديل   E130هونداي  
للفائزين علمًا باأن امل�سابقة كانت من تنظيم �سركة �سماره. 

م�شابقة االت�شاالت الدولية :
20.000 ريال من خالل  م�سابقة يومية يح�سل امل�سرتك من خاللها على مبلغ 
ال�سحب على االأرقام االأكرث ات�سااًل حيث يتم تنظيم امل�سابقة بالتن�سيق مع �سركة 

تيليمن  . 

المسابقات  الجماهيرية

إستراحة حصاد

ما هي البور�سة ؟

ما هو ال�سهم ؟
ماهو ال�سند ؟

ما هي �سهادة اال�ستثمار ؟

ما الذي يدفع ل�سراء اأ�سهم اأو بيعها ؟

ما معنى اأ�سهم  التداول احلر؟
ما اأهمية القوائم املالية التي تن�سر دوريا لل�سركة ؟

ملاذا تن�سر ال�سركات قوائمها املالية باجلرائد الر�سمية؟
كيف يتم حتديد ال�سعر العادل لل�سهم اأم اأنه يخ�سع فقط لظروف 

العر�س والطلب ؟
يكون  حتى  ماليا  امل�ساهمة  لل�سركة  املثايل  الو�سع  تقييم  يتم  كيف 

�سراء �سهمها قليل املخاطرة ؟
املايل  التحليل  اأم  وال�سائعات  واملعلومات  االأخبار  اأهمية  اأكرث  اأيهم 

اأم التحليل الفني ؟

االأوراق  لهذه  �سعر  االتفاق على  بعد  التبادل  يتم  املالية حيث  وامل�سرتي لالأوراق  البائع  لتبادل  �سوق  هي 
وطرح ال�سركات اأ�سهمها يف ال�سوق .

ح�سة يف را�سمال ال�سركة ي�سدر بقيمة اإ�سمية ويطرح لالإكتتاب ) العام اأو اخلا�س (
ح�سة يف مديونية لدى ال�سركة ي�سدر بقيمة اإ�سمية وي�سرتد بقيمته االإ�سمية + الفوائد .

ويوزع  �سخمة  مالية  اأوراق  حمفظة  يف  باالإ�ستثمار  البنوك  الأحد  التابعة  االإ�ستثمار  �سناديق  اأحد  يقوم 
تكلفتها على وثائق على اأ�سا�س حتديد عائد .

البيع اأو ال�سراء يكون بعد االإطالع على حتليالت مثل : التحليل الفني ل�سعر ال�سهم – التحليل املايل ملركز 
ال�سركة وذلك ملعرفة ما نبيع اأو ماذا ن�سرتي وبكم نبيع وبكم ن�سرتي .

هي االأ�سهم املطروحة بالبور�سة ومتاحة للبيع وال�سراء من اإجمايل عدد اأ�سهم ال�سركة .
ن�سر القوائم املالية لل�سركات  هو عماد تقييم القيمة العادلة لل�سهم وقدرة ال�سركة   ون�ساطها وربحيتها .

لكي تعلم كل م�ساهميها بقوائمها املالية يف نهاية كل �سنة .
هو ما يعرف بالتحليل الفني ويقوم املحلل الفني بتحليل ما يعرف بنف�سية ال�سوق ملعرفة اإجتاه ال�سهم حمل 

الدرا�سة وحتديد اأن�سب �سعر حاليا ميكن ال�سراء منه اأو ميكن البيع عنده . 
هو ما يعرف بالتحليل املايل ويقوم املحلل املايل بتحليل القوائم املالية م�ستندا على بع�س املعدالت التي 

توؤثر على �سيولة ون�ساط وربحية ال�سركة. 
كل ما ذكر  هو مهم ملعرفة التطورات بالن�سبة لل�سهم فمثال االإخبار مهمة يف االأجل الق�سري , التحليل الفني مهم 
يف االأجل املتو�سط اأما التحليل املايل فهو مهم يف االأجل الطويل وبالتايل فاإن التعرف على كل املعلومات  يعطي  

روؤية  اأعمق واأ�سمل جلوانب التعامل مع ال�سهم .

ثقافة مالية  . . البور�شة وتداول االأ�شهم

احلقائق واملفاهيم واخلربات وامل�ساعر, هي املادة اخلام 
يف  االإبداع  ويتحقق  اجلديدة.  االأفكار  منها  ت�سنع  التي 

�سمري الفرد من خالل لعبة الأربعة اأدوار هي : 
دور امل�ستك�سف : الذي ي�سرب االأعماق بحثًا عن مادة يبني 

منها اأفكارًا جديدة .
دور الفنان : الذي يت�ساءل هل االأفكار ذات جدوى؟ وهل 
ت�ستحق اأن ترى النور؟ وهل �ستحدث االأثر املرجو؟ وهل 

تتوفر املوارد الالزمة لتنفيذها؟ 
القرارات  االأحكام ويتخذ  الذي ي�سدر   : القا�سي  دور 

بذهن �ساف وح�سور واع.
دور املقاتل : الذي يجاهد لي�سل باأفكاره الوليدة اإىل بر 
االأمان, الأنك �سرعان ما تكت�سف اأن العامل من حولك لن 

يكون موؤهاًل دائمًا ال�ستبعاد وتقبل االأفكار اجلديدة.

هاج�سي ..
نب�سي ..

ومفرق روحي 
بالدي احلبيبة

حني متوت ال�سمائر
تتوه القوايف

 اأنت اأمي احلنونة
ومر�سعة ً للحنان

تعلّمت منك ع�سق الوطن
ت�ّسربت ماء العواطف

ونظم الق�سيدة

يمن

عبد احلكيم املعلمي           

ال�شمر 
املب�����دع

املتحدة للطباعة والن�شر

اأ/  عبد امللك �سادق اأحمد      املدير التنفيذي

�شركة  فوريو

�سركة  اإعالنية
اأ/�سوقي �سيف       املدير العام



هيئة التحرير
رئي�ض التحرير

وليد النبهاين
مدير التحرير 
نور الدين وها�س

�شكرتر  التحرير 
حارث الدهمي 

�شف اإلكرتوين
اأحمد احليمي

حمررون
حممد الن�سرة -حمدي االأهدل
عبد اهلل العن�سي- حممد راويه

عبد احلكيم املعلمي 

االإ�شراف
اأ/ عادل املحيا

م�شت�شار التحرير
م/ �سادق م�سلح

اإ�شاءة

امل�ش�روع 
الوطني 

الطموح                                      
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ي�سرن���ا يف هذه املنا�سبة اأن نهن���ئ اأنف�سنا ونهنئكم باإكمال ال�سنة الرابعة 
بنج���اح وذلك م���ن بداية اإ�سهار ال�سركة ك�سرك���ة مينية م�ساهمة للهاتف 
النق���ال وحتى دخ���ول عامنا اخلام����س توا�ساًل للنجاح���ات واالجنازات 
الت���ي حققتها ال�سركة من خالل ب�سماته���ا ومعاملها الوا�سحة وامللمو�سة 
�س���واءًا يف اخلدمات وانت�سارها اأو يف ال�سيا�سات الت�سويقية املتنوعة التي 
ا�ستطاع���ت اأن جت���ذب مئ���ات االآالف م���ن امل�سرتكني اجل���دد من خالل 
تق���دمي اخلدمات والت�سهي���الت  املختلفة باأقل �سعر ممكن وبذلك حازت 

�سركتنا على ثقة امل�سرتكني مبختلف امل�ستويات وال�سرائح االجتماعية. 

 التتحق���ق االجنازات الكبرية..اال نتيجة جله���ود   متوا�سلة  ..اننا  نعمل بروح فريق  واحد  مبدع 
وكفوء  . . . لذلك حتقق النجاح.

اإننا يف ادارة املوقع االإلكرتوين  
تركي���ز  اىل  ن�سع���ى  لل�سرك���ة 
م�ستم���ره  ب�س���ورة  جهودن���ا 
اىل جت�سي���د مفه���وم الت�سوي���ق 
االلك���رتوين مب���ا م���ن �ساأنه ان 
يحق���ق التوا�س���ل م���ع عمالئنا 
باأ�سل���وب ا�سه���ل وا�س���رع ,ومبا 
يجع���ل م���ن املوق���ع �سخ�سي���ه 
ال�س���ورة  متث���ل  الكرتوني���ه 
احلقيقي���ة للخدم���ه امل�ستدامة 
الت���ي نه���دف م���ن خاللها اىل 
خدمة عمالئنا مبرونه وفاعلية 

اأكرب .

عظيم���ة  اأه���داف   " موباي���ل  مي���ن   "
تتحق���ق وك���وادر اإبداعية تتاأل���ق .. هذه 
ه���ي اخلال�سة الت���ي ميك���ن ا�ستنتاجها 
مهم���ا كان املختلف عليه كث���ريًا واملتفق 

عليه قلياًل ..
اإن العبارات ال�سابق���ة مل تكن �سطحات 
اإبداعي���ة م�ستن���دة اإىل زخ���م االحتفال 
بتوزي���ع االأرب���اح واإمن���ا ه���ي وجهة نظر 
تخت���زل تف���اوؤل النتائ���ج م���ن �سعوبات 
الواق���ع العمل���ي ال���ذي كاد والأك���رث م���ن 
م���رة اأن يفر����س نتائج �سلبي���ة تخت�سر 
م�ست���وى اأهدافن���ا املن�س���ودة .. ولكنن���ا 
يف كل م���رة نخ���رج باإ�س���رار على جناح 
اأق���وى  وبثق���ة  اأعم���ق  وبخ���ربات  اأك���رب 
بكادرنا ومنظومتن���ا االدارية وبتجربتنا 
اال�ستثماري���ة الفريدة ) مي���ن موبايل ( 
.. وكل ذل���ك م���ا كان ليتحقق ل���وال اأننا 
جميع���ًا ننظر اإىل ) مي���ن موبايل ( اأنها 
لي�ست جم���رد �سركة ات�س���االت تناف�س 
يف �س���وق االت�ساالت املحلي���ة واإمنا هي 
وامل�س���روع  الوطني���ة  املكا�س���ب  اإح���دى 
الوطن���ي الطموح ال���ذي يج���ب اأن يكلل 
بالنج���اح والجمال خل�سارت���ه كونه ميثل 
حلمًا جمتمعي���ًا ومنوذجًا نفخر كيمنيني 
بتقدمي���ه ويحلم باإجناح���ة اجلميع من 
اأجل ال���كل ويت�سرف باإدارته البع�س من 
املبدعني لتحقيق غاية ورفاهية املجتمع 

بكل اأفراده وبدون اأي ا�ستثناءات ..
اإنني ال اأبالغ اإذ اأرى يف مين موبايل باأنها 
حا�س���رًا تعاونيًا ي�سطر بكل بالغة نف�س 
الر�سائ���ل النبيل���ة التي قدمه���ا االن�سان 
اليمن���ي للع���امل عندما �سيد �س���د ماأرب 
العظي���م والذي يق���ول للع���امل اأجمع اأن 
ح�سارتن���ا مل تكن اإال م���ن اأجلنا جميعًا 

نحن اليمانيني ..

اإنن���ي عن���د كل جه���د يب���ذل وعن���د كل 
فعالي���ة نقوم به���ا يف مي���ن موبايل ومن 
خالل موقع���ي االإداري اأقراأ يف عيني كل 
مب���دع يف مين موبايل ال�س���رور والغبطة 
والتحدي واالإ�س���رار كونه يرى يف نف�سه 
حمظوظ���ًا باأنه اأحد الكوادر الذين اأوكل 
له���م الوط���ن م�سوؤولي���ة ت�سيي���د ورعاية 
واإجناح هذا احلل���م الوطني واملحافظة 
عل���ى ا�ستم���رار جناح���ة .. وكلم���ا اأرى 
اأنتاجاتهم والروح الفدائية التي يعملون 
بها اأقول ك���م هذا الوطن حمظوظًا بكم 
اأيه���ا ال�سب���اب املثاب���ر اله���ادف اإىل اأن 
تكون ل���ه ب�سمة اإيجابي���ة ت�سهم يف دفع 
عجلة التقدم والبن���اء ليمننا احلبيب .. 
يحق للوط���ن اأن يفخر بكم اأيها ال�سباب 
املتاأل���ق واملكاف���ح الأجل حتقي���ق النجاح 

واملت�سلح باالإبداع والعقول النظيفة ..
واأج���د ه���ذه الفعالية ومن خ���الل ن�سرة 
اإىل  بخط����اب���ي  اأتوج���ه  "ح�س���اد" اأن 
كل �سبابن���ا يف عم���وم وطنن���ا احلبي���ب 
الأق���ول لهم ب���كل �سراح���ة اأنت���م املاُّلك 
احلقيقيون ليمن موبايل الأنكم امل�ستقبل 
واأنتم املعنيون بالنجاح واأنتم امل�سوؤولون 
ع���ن حماي���ة وتطوي���ر واإجن���اح كل حلم 
وطن���ي وكل م�س���روع وطن���ي والت���ي من 
�سمنها ال�سرك���ة الوطنية " مين موبايل 
اإمكاناته  " كل بح�س���ب موقع���ة وبق���در 

مهما كانت حمدودة ..
اإنن���ي اأدعو كل اأبناء الوطن اإىل االإطالع 
على النجاحات التي حققتها مين موبايل 
يف ظل ظروف �سديدة اال�ستثنائية وهذا 
يدل عل���ى و�سوح الروؤية ل���دى القائمني 
عليه���ا واإ�سرارهم على النج���اح والذي 

�سيكون اأكرب بتظافر كل اجلهود ..

د/علي ناجي ن�شاري
رئي�س جمل�س االإدارة

اإىل كل م�سرتكينا وم�ساهمينا ..
اإىل كل اأبناء الوطن احلبيب ..

وكل عام واجلميع يف خري وتقدم ورخاء .تهانينا النجاح وحتقيق االأرباح  . . 
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