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عشرة أعوام 
 بدايات متجددة

م / عامر محمد هزاع
املدير التنفيذي

 .. والنجاح  واإلنتاج  واإلبداع  التألق  من  أعوام  عشرة 
اختمرت خاللها كل املترادفات النبيلة املمزوجة بالطموح 
والفدائية واإلخالص .. كل ذلك جتسد يف مشروع احللم 
الوطني » مين موبايل » .. الرؤية واملشروع الذي اجتمعت 
من  الوطن  أبناء  فئات  كل  وأمال  وطموحات  أحالم  فيه 
املواطنني املدنيني أو العسكريني أو املستثمرين أو اجلانب 
بيئته  وهم  املشروع  هذا  مالك  فجميعهم  ؛  احلكومي 
وحدهم  ثماره  يجنون  من  وهم  واإلنتاجية  التسويقية 

دون أن ينازعهم منازع أو يقاسمهم فيه اآلخرون .
نقول  أو  اليمني  الشعب  أعوام هي قصة جناح  عشرة 
والتي  اليمني  الشعب  إحدى قصص جناح  مين موبايل 
حقق من خاللها الكثير والكثير من طموحاته وبعناوين 
متعددة سواًء على مستوى االستفادة من التقنية ونوعية 
اخلدمات الراقية أو حتى سهولة احلصول على اخلدمات 
الوطني  االقتصاد  رفد  مستوى  على  أو  أقل  وبتكلفة 
وحتقيق حركة تداول يف السوق احمللية أو على مستوى 
االرتقاء بالعمل اإلنساني واخليري واملساهمة إلى جانب 
اجلهود احلكومية يف البناء والتطوير يف شتى املجاالت 
والتأهيل  والتدريب  والتعليمية  والصحية  االقتصادية 

وغيرها .
إن قصة جناح العشرة أعوام لم تكن باألمر السهل وإمنا 
حملت بني طياتها مالحم بطولية خاضها القائمون على 
احللم الوطني » مين موبايل » بدًء من املؤسسني مرورًا 
باملنفذين وباألخص الكادر الوظيفي يف الشركة جميعًا 
بال استثناء كل حسب اختصاصه ؛ اجلميع قام بواجبه 

ونفذ كلما يوكل إليه بكل تفاني واحتراف ..
نعم .. إني أرى كل كوادر مين موبايل وهم يعملون كل 
يوم دون كلل وكل واحد منهم يتقلد املسؤولية الوطنية 

ألنه يرى أنه يف مهمة وطنية وليس مجرد موظف يعمل 
يف شركة ؛ وهذا هو رأس املال احلقيقي للشركة وما مت 
معمعة  وسط  من  ومشقة  بجهد  انتزاعه  مت  قد  إجنازه 
زالت  وال  أعاقت  التي  والعراقيل  العوائق  من  كبيرة 
ويأتي  اليوم  وحتى  تأسيسها  منذ  الشركة  مسيرة  تعيق 
واإلجراءات  بالقوانني  املباشر  ارتباطها  مقدمتها  يف 
 .. القطاع اخلاص  احلكومية على عكس منافسيها من 
أضف إلى ذلك الصعوبات املتجددة واملتكررة التي تعيق 
مناطق  من  كثير  إلى  الشركة  خدمات  واستمرار  وصول 
التخريب  وأعمال  التقطعات  مقدمتها  ويف  اجلمهورية 
املتكررة  واألزمات  الطرق  توفر  وعدم  التضاريس  ووعورة 

للمشتقات النفطية وغيرها ...
إن نسبة األرباح املوزعة للعام املنصرم 2013م املتمثلة 
يف %30 هي يف حد ذاتها إجناز كبير بكل املقاييس وكانت 
الضرائب  بدفع  الشركة  التزام  لوال  بكثير  أكبر  ستكون 
 50% يفرض  الذي  اجلديد  للقانون  وفقًا  املستحقة 
ضريبة األرباح باإلضافة إلى عدد من املسميات الضريبية 
األخرى ؛ كما أن مجلس اإلدارة قرر زيادة االحتياطي يف 
األنظمة  لتطوير  املعتمدة  لإلستراتيجية  وفقًا  األرباح 
والتقنيات واخلدمات التي تعتزم الشركة التعاقد عليها 
احمللي  املستوى  على  وأحدثها  اخلدمات  أفضل  لتقدمي 

واإلقليمي ..
عشرة أعوام ليست كل شيء وإمنا هي اعتقادنا الراسخ 
بأنها متثل بدايات متجددة لنموذج فريد عازمون أنا وكل 
زمالئي يف الشركة على بقائه ناجحًا ومتطورًا .. وأن مين 
موبايل بنجاحها املتواصل هي الكلمات املختصرة التي 
وحبنا  وفاءنا  مدى  عن  شعبنا  وأبناء  لوطننا  بها  نعبر 

لهم.

مبناسبة احتفاالت بالدنا بالعيد 24 لتحقيق الوحدة املباركة
نرفع اسمى آيات التهاني والتبريكات الى فخامة االخ/

عبدربه منصور هادي
رئيس اجلمهورية

والى كافة أبناء شعبنا اليمني املعطاء سائلني املولى عز وجل ان يعيد هذه املناسبة 
وقد حتقق لبالدنا مزيدًا من األمن واألستقرار والتنمية

مجلس إدارة مين موبايل وكافة املوظفني والعاملني يف الشركة
عنهم

مهندس/ عامر محمد هزاع
املدير التنفيذي

مهندس/ صادق محمد مصلح
رئيس مجلس اإلدارة
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20092010201120122013قائمة الدخل
34,972,370,00040,431,439,00042,232,089,00046,307,628,00047,458,607,000إيرادات النشاط الجاري

846,835,000737,531,000462,401,000358,589,000384,828,000إيرادات المبيعات
3,398,276,0006,804,057,0008,821,973,00011,474,089,00010,846,902,000العائد من األموال المستثمرة

238,165,000676,130,000372,385,0001,343,621,000670,124,000إيرادات أخرى
39,455,157,00048,649,157,00051,888,848,00059,483,927,00059,360,461,000إجمالي اإليرادات

واخلليج  اليمن  مجلة  اختارت 
املدير  هزاع  محمد  /عامر  املهندس 
كأحد  موبايل  ليمن  التنفيذي 
واإلدارية  االقتصادية  الشخصيات 
األبرز على املستوى الوطني ، وبحسب 
والتي  تأثيرًا  األكثر  القيادات  قائمة  
الشأن  يف  املتخصصة  املجلة  نشرتها 
مارس  لشهر  عددها  يف  االقتصادي 
املنصرم فإن املهندس /عامر هزاع يأتي 
ضمن قائمة املبرزين ووصفته باملدير 
املميز » وأنه من اجنح الشخصيات يف 
» حسبما  م   2013 مجال عمله خالل 

جاء يف تقرير املجلة .
واخلليج  اليمن  مجلة  أن  يذكر 
بعنوان  التصنيف  هذا  نشرت  قد 
فارقًا يف مجالها  شخصيات  أحدثت 
، منوهًة أنهم حققوا جناحات يف ظل 
تصدرت  التي  السياسية  األحداث 

املشهد اليمني يف عام 2013 م .
شخصية   16 القائمة  واحتوت 
وإبداعية  واقتصادية  سياسية 

وأكادميية.

بحسب مجلة اليمن واخلليج
املهندس / عامر هزاع 
ضمن القيادات األبرز 

على مستوى الوطن

املهندس / عامر هزاع

أوضح األخ / صادق حسن الشريف - 
افتتاح  أنه سيتم  املبيعات  إدارة  مدير 
يف  للشركة  مبيعات  مركز  أكبر  ثالث 

أمانة العاصمة.
حيث مت االنتهاء من وضع اللمسات 
شارع  يف  الواقع  للمركز  األخيرة 
ويعتبر  العاصمة  بأمانة  الزبيري 
املركز  بعد  للشركة  مركز  أكبر  ثالث 

الرئيسي و مركز حدة .
جتهيز  مت  قد  أنه  الشريف  وأشار  
ومبا  املواصفات  ألحدث  وفقًا  املركز 
يكفل تقدمي خدمات الشركة بطريقة 
سمعة  و  حجم  وتناسب  عصرية 
املوقع   اختيار  أن  مضيفًا   . الشركة 

اجلهات  بها  قامت  دراسات  بعد  جاء 
يكفل  بحيث  الشركة  يف  املختصة 
التجمعات  ألكبر  اخلدمة   تقدمي 
العاصمة  أمانة  وسط  يف  السكانية 
الغربي  املدخل  يف  الواقعة  املناطق  و 

لها.

وأختتم الشريف تصريحه بالقول أن 
الشركة تولي هذا اجلانب أهمية كبيرة 
وأنها تسير وفق  إستراتيجية انتشار 
وبالتوازي  عناية   و  بدقة  محددة 
وما  التنافسية  السوق  معطيات  مع 

يقتضيه العمل باحترافية وسرعة.

قريبًا تدشني ثالث أكبر مركز مبيعات ليمن موبايل بأمانة العاصمة

بتكلفة تقارب الـ 30 مليون ريال
مين موبايل تنفذ برامج مشتركة مع نقابة الصحفيني

الصحفيني  نقابة  مع  بالتنسيق  موبايل  مين  تدشن 
اليمنيني خالل  األيام املقبلة  البرنامج الشامل لتدريب 

الصحفيني اليمنيني .
ويف تصريح ل))حصاد (( أوضح املهندس / عامر محمد 
أن مين موبايل وقعت مع كل من  التنفيذي  املدير  هزاع 
نقابة الصحفيني اليمنيني و املعهد العام لالتصاالت على 
تنفيذ برنامج تدريب الصحفيني على برنامج  الرخصة 
الدولية لقيادة احلاسوب شاماًل الشهادة الدولية املعتمدة.

بتمويل حصري  البرنامج  أن   التنفيذي  املدير  وأضاف 
من مين موبايل  و سيتم على عدة مراحل ؛ وستقتصر 
لتدريب  م   2014 اجلاري  العام  خالل  األولى  املرحلة 
 19.500.000 خمسمائة صحفي  مببلغ أجمالي و قدرة 

ريال
من  عدد  توفير  إلى  عمدت  قد  الشركة   أن  منوهًا 

من  عدد  يف  البرنامج  تنفيذ  مقدمتها  يف  التسهيالت 
احملافظات لضمان التحاق أكبر عدد من الصحفيني .

املشترك  البرنامج  هدف  أن  التنفيذي  املدير  وأشار 
يأتي ضمن البرامج التي ستقدمها الشركة لدعم قطاع 
رعاية  على  مؤخرًا  التوقيع  مت  قد  انه  مضيفًا  اإلعالم 
العامة  باملؤسسة  ممثلة  اليمنية  االتصاالت  مجموعة 
اإلقليمي   للمؤمتر  وتيليمن  موبايل  ومين  لالتصاالت 
إلحتاد الصحفيني العرب املزمع انعقاده يف بالدنا  قريبًا .
الرعاية عشرة ماليني   و بحسب االتفاق جتاوزت تكلفة 

ريال .
عضو  شبيطة  حسن  /محمد  األستاذ  أشاد  جانبه  من 
مين  به  تقوم  الذي  بالدور  الصحفيني  نقابة  مجلس 
االعالمي  للقطاع  الداعمة  مواقفها  وعلى  موبايل 

واالعالميني .

حاليا  موبايل  مين  شركة  يف  املتخصصون  يعكف  
واملعايير  األسس  وضع  على  دوليني   خبراء  مع 
اإلستراتيجية  ملشروع إعادة هيكلة الشركة والتي من 
،وتهدف  القادم  العام  مطلع  تدشينه   يتم  أن  املتوقع 
هيكلها  حتديث  إلى  اخلطوة   هذه  وراء  من  الشركة 
توجهاتها  يخدم  مبا  االداريه  ولوائحها  التنظيمي  
سوق  ومتطلبات  تطورات  مواكبة  يف  املستقبلية 
بخدمات  مشتركيها  تزويد  وكذا  اليمنية  االتصاالت 

نوعيه وغير مسبوقة .
املوارد  إدارة  مدير   – خالد  لألخ/أمني  تصريح  ويف 
البشرية أوضح فيه أن  مين موبايل تعاقدت مطلع العام 

احلالي مع إحدى كبريات الشركات العاملية املتخصصة 
يف الهيكلة والتي جاءت بناًء على مخرجات مناقصة 

دولية أعلنتها الشركة لذات الغرض .
تطوير  إلى  يسعى  الهيكلة  إعادة  مشرع  أن  وأضاف 
التوصيف  وحتديث  للشركة   العامة  أالستراتيجيه 
والعمليات  لإلجراءات  تفصيلي  دليل  وإيجاد  الوظيفي 
التنظيمية لكافة املستويات االداريه من اجل رفع وتيرة 
احدث  يواكب  ومبا  مخرجاته  وتطوير  اإلداري  األداء 
التطورات التي تشهدها شركات االتصاالت العاملية ومبا 
السوق  ومفردات  لليمن  القانونية  البيئة  مع  يتالءم 

احمللية.

خبراء دوليون إلعادة هيكلة مين موبايل مبواصفات عامليه

حققت مين موبايل أرباحًا صافية خالل 
59مليار  بلغت  2013م  املنصرم  العام 
59مليار  461الف ريال مقابل  و360مليون 
العام  عن  ريال  و927الف  و483مليون 
نسبة  الشركة  رفعت  حني  2012م،يف 
و495  13مليار  إلى  القانوني  االحتياطي 
11مليار  مقابل  ريال   ألف   143 و   مليون 
العام  عن  ريال  ألف  و953  مليون  و381 
املقترحة  األرباح  بلغت  فيما   ، 2012م 
و419مليون  12مليار  العام   هذا  للتوزيع 
و15ريال  بنسبة %30من قيمة السهم أي 

مببلغ 150 ريال للسهم الواحد .
أوضح  اإلعالم   لوسائل  تصريح  ويف 
الشركة  أن  هزاع  محمد  عامر  املهندس 
النشاط  إيرادات  يف  منوًا  حققت  
الرئيسي للشركة عن العام املاضي بقيمة 
و  وسبعه  ومائة  مليار   )1,177,218,000(
سبعون مليون ومائتني وثمانية عشر ألف 
ريال بنسبة منو )%2.5 ( عن العام املاضي 

. 2012
وأوضح املدير التنفيذي أن نسبة األرباح 
على  األكبر  هي  تضل   )30%( املوزعة 
الكبيرة  النسبة  رغم   ، الوطني   املستوى 
أرباح  كضرائب  الشركة   دفعتها  التي 
و  مليار   12 بلغت  والتي  القانون  مبوجب 

190 مليون و 697 ألف ريال ،  مضيفًا أنه 
ومع كل ذلك  كان من املمكن زيادة النسبة 
املوزعة لوال القرار االستراتيجي واملدروس 
يف  واملتمثل  اإلدارة  مجلس  اتخذه  الذي 
وفقا   القانوني   االحتياطي  معدل  زيادة 
لتوجه الشركة الرامي إلى تطوير الشبكة 
واألنظمة وكذا احلصول على تقنيات أكثر 
ومكانتها  الشركة  مستقبل  لتعزيز  تطورًا 

التنافسية .
التي  التقارير  خالل  ومن  ذلك  إلى 
موبايل  مين  فان  مؤخرًا  الشركة  نشرتها 
املشتركني   عدد  يف  كبيرة  زيادة  حققت  
عددهم  بلغ  حيث  2013م  العام  خالل 
مقابل  مشترك  و379  و366الف  6ماليني 
العام  و732 مشترك  ألف  و858  5 ماليني 
املراقبون  اعتبرها  الزيادة  وهذه  ٢٠١٢م 
أنها تعكس مدى وثوق املشتركني بخدمات 
الشركة وتعكس أيضًا جودة اخلدمات التي 

تقدمها مين موبايل .

للسنة السابعة على التوالي :

 مين موبايل توزع أعلى نسبة أرباح على املستوى احمللي
زيادة يف عائدات النشاط التجاري يقابلها زيادة يف  عدد املشتركني وإقرار رفع معدل االحتياطي القانوني

متويل عمليات القلب املفتوح لألطفال 
جراحية  عمليات  عشر  عدد  تكاليف  موبايل  مين  دفعت 
للقلب املفتوح  بإجمالي مبلغ وقدره 25 ألف دوالر لعدد 
حيث   القلبية  الصمامات  مبرض  مصابني  أطفال  عشرة 
أجريت العمليات يف مستشفى السعودي األملاني بصنعاء 
نفذها واشرف عليها كادر طبي دولي متخصص ذو خبرة 
وكفاءة  وقد تكللت العمليات بالنجاح جاء ذلك يف إطار 
ما تقدمه الشركة من أعمال خيريه للتخفيف من معاناة 
املرضى وذويهم هذا وقد أعرب أهالي االطفال عن شكرهم 

ليمن موبايل على اخلدمات التي تقدمها للمجتمع . 

للواجبات  العامة  واإلدارة  العاصمة  أمانة  كرمت 
شركة  أكبر  باعتبارها  موبايل  مين  شركة  الزكوية 
الدولة  خلزينة  الزكوية  واجباتها  بتسديد  التزمت 
عن  وذلك  ريال  مليون  وأربعمائة  مليار  مببلغ 

أرباحها للعام 2012م .
ويف حفل التكرمي قدم مدير عام الواجبات الزكوية 
شكر  شهادة  املصري  السالم  عبد  العاصمة  بأمانة 
اإلدارة  مجلس  رئيس  تسلمها  للشركة  وتقدير 

املهندس صادق محمد مصلح .
محمد  العاصمة  أمانة  وكيل  أشاد  جانبه  من 

الظرايف بدور الشركة االيجابي يف تسديد التزاماتها 
الضريبية والزكوية أواًل بأول دون تأخير أو إبطاء .

يعكس  موبايل  مين  شركة  التزام  أن  إلى  وأشار 
داعيا  والقوانني  النظم  وفق  السير  على  حرصها 

جميع الشركات أن حتذو حذوا هذه الشركة.
لهذا  تقديره  عن  مصلح  صادق  املهندس  عبر  كما 
التكرمي الذي منحته أمانة العاصمة للشركة للسنة 
أمانة  تبديه  الذي  واحلرص  التوالي  على  الثالثة 
امللتزمة  الوطنية  الشركات  تكرمي  على  العاصمة 

بسداد الواجبات الزكوية.

أمانة العاصمة ومصلحة الواجبات تكرمان شركة مين موبايل 

رسالة من موظفي مين موبايل
عفوًا ... إن لنا وطن ننظر إليه من خالل املستقبل ، وننتظره من الزمان واملكان .. املتأبطون فشلكم الشاحذون أهواءكم ..أيها ... املختبئون بني ركام املترادفات بجهاتها األربع وكل ظروف 

يف خالله أيضًا .. ونتفانى  ننتهجها  الشعب  لهذا  أمل  رسالة  هي  رسالتنا 
ونقاسمه جتسيدها . أرواحنا  يقاسمنا  وطن  لنا  إن  العابثون  أيها   ... كيانه فهو نصفنا ونحن نصفه إذا اشتكى تداعينا له بالسهر وإذا عفوًا 

للهو ونحن نحترق ألجل هذا الوطن الغالي إن لنا وطن من ُحب ولكم جغرافيا من ورق حترقونها سهرنا تداعى لنا باحلنني ..
نبنيه ونتعشق يف محرابه ..

 .. مثابرين   .. متفائلني  سنظل 
محققني للنجاح ..

موظفو مين موبايل

شخصية العدد
م/علي عزيز

إتقان ، تفاني ، عمل دؤوب
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خدمة  على  باحلصول  واملواطنني 
االتصال وهي كالتالي: 

الذي    : الوطني  احلوار  عرض   -
احلوار  مؤمتر  انعقاد  مع  تزامن 
وطنية  ملسة  مثل  حيث  الوطني 
شركة  موبايل  مين  كون   رائعة  
)زيادة  ب  ومتثل   %100 وطنية 
الشبكة  داخل   %18 بنسبة  مجانية 
كل  بعد  املسبق   الدفع  ملشتركي   )
املشترك  بها  يقوم  شحن  عملية 
لتأريخ  مساوية   النسبة  وكانت 
انطالق مؤمتر احلوار الذي ابتدأ يف 
18 مارس من العام املاضي لترسيخ 

هذا التأريخ لدى أبناء املجتمع. 
 - عرض الوالء : خصصت الشركة 
عرض الوالء  للمشتركني القدامى 
)بالوالء .. نبادلك الوفاء(  متييزا 
استمراريتهم  على  وتقديرا  لهم 

*اخلدمات األساسية :-
مين  أطلقت   : بي  اتصل  خدمة   -
جلميع  بي(  )اتصل  خدمة  موبايل 
املسبق  الدفع  بفئتي  املشتركني 
املشترك  متنح  والتي  والفوترة 

إمكانية.
اتصال  شبكة  آلي  رسالة  إرسال 
باالتصال  املتلقي  يقوم  كي  محلية 
به حال وصول الرسالة رمز اخلدمة 

)555 الرقم املطلوب#اتصال ( .
*العروض التسويقية للعام 2013 : 
التسويقية  الشركة  عروض  تعددت 
ومتيزت  2013م  للعام  واإلعالنية 
يف  متتالية  تخفيضات  بإعطاء 
ترويجية   وعروض  املناسبات 
حصول  تسهيل  على  ساعدت 
من  إميانا  اخلدمة  على  املشتركني 
املشتركني  جميع  بأحقية  الشركة 

ومتثل  الوطنية  للشركة  ووالئهم 
املشترك  بإعطاء  الوالء  عرض 
رصيد مجاني بعد كل عملية شحن 
أقدميه  بحسب  متفاوتة  بنسب 
يف  املشتركني   وجلميع  االشتراك 

خدمات الشركة كالتالي :-  
50%- زيادة مجانية املشتركني من 

العام 2004 
30%- زيادة مجانية املشتركني من 

العام 2005 - 2007
20% - زيادة مجانية املشتركني من 

العام 2008 - 2010
 - عرض عيد األم )ست احلبايب( 
:  وزعت شركة  مين موبايل  جوائز 
الفئة  من  ذهبية وخطوط مجانية 
والذي  األم  عيد  مبناسبة  الذهبية 
وادخل  رصيدك  )اشحن  بـ  متثل 

الذهب  من  جوائز  على  السحب 
يقوم  من  لكل  ذهبيه(  وخطوط 
 22-21 يومي  خالل  شحن  بعملية 

مارس 2013م وجلميع املشتركني. 
 : السحب  وادخل  اخدش  عرض   -
مت توزيع الكثير من أجهزة الهاتف 
بنظام  املزودة  احلديثة  النقال  
ومتثل  األيباد  وأجهزة  األندرويد  
يوميا  السحب  بدخول  العرض 
بأحد  الرصيد  تعبئة  إعادة  عند 
فئات كروت الشحن )200 - 600 - 
املشتركني  جلميع  العرض   )2200

خالل شهر ديسمبر 2013.
)معًا  الرمضانية  دوائي2  عرض   -
  : األمل(  وجندد  الفشل  نبدد 
مرضى  لدعم  دوائي2  عرض  متثل 
املشترك  بإعطاء  الكلوي  الفشل 
عند   %25 بنسبة  مجانية  زيادة 
فئة  من  ابتداًء  الشحن  عملية 
فأكثر  ريال   )  400( اخلدش  كروت 
مرضى  لدعم   10% منها  تخصص 
الفشل الكلوي وكان العرض جلميع 
رمضان  شهر  خالل  املشتركني  

املبارك للعام 1434هـ .
)األعياد  مجانية  زيادة  *عروض 
شركة  قدمت  والوطنية(:  الدينية 
ترويجية  عروضًا  موبايل  مين 
مجاني  رصيد  على  اشتملت 
تعبئة  عملية  كل  بعد  للمشتركني 
املشتركني  أو سداد وجهتها جلميع 
يف  والفوترة  املسبق  الدفع  بفئتي 

مبدأ  لتعزيز  الوطنية  الرسائل 
للخروج  حقيقي  كاختيار  احلوار 
ببالدنا إلى بر األمان والتي عكست 
الشعور باملسؤولية التي تستشعرها 
وطننا  جتاه  موبايل  مين  شركة 
الوطنية  الشركة  كونها  احلبيب  
رسائل  وتعددت  النقال   للهاتف 

احلملة كاألتي :-
احلوار   - خير  على  متواصلني   (  
يف  نعيش  باحلوار   _ اخلير  بداية 
خير _ باحلوار مستقبلنا يف خير 
 _ اخلير  مين  نبني  باحلوار   _

احلوار يجمعنا على خير ( 
يف  الرسائل  تلك  تقدمي  ومت 
مختلف الوسائل اإلعالنية ووسائل 

اإلعالم .
- حملة األرباح للعام 2012 م) صار 
الكل مساهم ( : شهد العام املنصرم 
احتفالية شركة مين موبايل بتوزيع 
نسبة 35% نسبة أرباح العام 2012م 
التي مت توزيعها على املساهمني يف 

ملكية الشركة . 
سرعة  أعلى   ( نت  موبايل  حملة   -
العروض  رافقت   :  ) تعرفة  أقل   ..
اخلاصة بخدمات االنترنت حمالت 
ترويجية متميزة للتعريف بخدمات 
التي  املخفضة  واألسعار  االنترنت 

قدمتها مين موبايل للمشتركني .
شركة  انتهت   : اخلدمات  دليل   -
مين موبايل من إعداد دليل خدمات 
املشتركني حيث مت إصداره يف أواخر 
جميع  يشرح  والذي  2013م  العام 
الشركة  تقدمها  التي  اخلدمات 
وقد مت طباعته وتوزيعه على مراكز 
املراكز  بيع خدمات مين موبايل يف 
ووكالء  للشركة  التابعة  الرئيسية 
وفروع  االتصاالت  ومراكز  البيع 
املؤسسة العامة لالتصاالت ليتسنى 
الدليل  على  احلصول  للمشتركني 

واالستفادة منه .

عيد   ( والوطنية  الدينية  األعياد 
عيد   – األضحى  عيد   – الفطر 
 - أكتوبر   14 عيد   – سبتمبر   26
الزيادة  نسبة  وكانت   ) نوفمبر   ٣٠

املجانية كالتالي :-
20% زيادة مجانية لكروت التعبئة 

فئة 200 ريال .
التعبئة  %30 زيادة مجانية لكروت 

فئة 600 ريال .
%40 زيادة مجانية لكروت التعبئة 

فئة 1200 ريال .
%50 زيادة مجانية لكروت التعبئة 

فئة 2200 ريال .
الدولية:   االتصاالت  عروض   -
االتصاالت  يف  عروضا  قدمت 
)عيد  الوطنية  لألعياد  الدولية 
الوحده22 مايو - عيد 26 سبتمبر 
نوفمبر(   ٣٠  - أكتوبر   14 عيد   -
املكاملات  أسعار  بتخفيض  يتمثل 
شهر  عرض  إلى  باإلضافة  الدولية 
ب45  ينور  )رمضان  املبارك  رمضان 
ريال للدقيقة ( خالل شهر رمضان 
عروض  إلى  باإلضافة  املنصرم  
العربية  الدول  من  لعدد  خاصة  
الوطنية  واألجنبية بحسب األعياد 

لتلك الدول  
تعددت   : اإلعالنية  *احلمالت 
أطلقتها  التي  اإلعالنية  احلمالت 
حيث  2013م  العام  خالل  الشركة 
ترويجية   إعالنية  إنزال حمالت  مت 
وكان من بني  للعروض واخلدمات  

تلك  احلمالت األتي :-
 - حملة احلوار الوطني )متواصلني 
على خير .. احلوار بداية اخلير ( : 
فاعلة  موبايل مشاركة  شاركت مين 
من  الوطني  احلوار  مؤمتر  دعم  يف 
الذي  الترويجي  العرض  خالل 
فترة  مع  تزامنا  الشركة  أطلقته 
من  عدد  وتوجيه  الوطني   احلوار 

التسويق عام متميز ... وعروض متميزة
2013
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متيز العام 2013م بإطالق العديد من اخلدمات األساسية واملضافة وعددا من العروض الترويجية 
واحلمالت اإلعالنية التي قدمتها مين موبايل تلبية لطموحات مشتركيها وللتميز على املستوى احمللي 

لتحقيق أعلى مستويات النجاح والصدارة والريادة في عدد مشتركيها منافسة بذلك ما تقدمه 
شركات االتصاالت احمللية والدولية وفيما يلي مختصراً سريعًا يرصد أهم وأبرز الفعاليات التسويقية 

خالل العام املنصرم :-

- باقات انترنت جديدة : أطلقت الشركة عدد من الباقات اجلديدة باسعار مخفضة يف العام السابق 2013م متثلت بالباقات التالية :

1GB3GB7GB12GB20GBالباقة
EV-DO تقنيةYR 2900YR 4500YR 9000YR 15000YR 23000
1X RTT تقنيةYR 1900YR 3500YR 6000YR 8000YR 11000



 كيف تقيمون اداء الشركة خالل الفترة السابقة 
وحتى االن؟

الشركة  رؤية  ووفق  مميزا  كان   األداء  عام  بشكل 
للواقع  موبايل  مين  ادارة  فهم   مدى  يعكس  وهذا 
نتجت  املستقبلية  توقعاتها  وان  احمليطة  والبيئة 
والتنبؤ  الواقع  حتليل  يف  علمية  اساليب  عن 
باملستقبل ، ونسبة االرباح التي نعلن 
ضمن  كانت  العام  عنهاهذا 
وجندنا  له  ماخططنا 
الشركة  امكانات  كل 

لتحقيقة.
مين  كل،   وعلى 
يف  تسير  موبايل  
 ، الصحيح  الطريق 
قادرين  اننا غير  اال 
بوتيرة  العمل  على 
بسبب   ، اسرع  
املرحلة   ظروف 
املستوى  على 

الوطني والدولي  من جهة والوضع الداخلي للشركة 
من جهة اخرى ، ونقصد بالوضع الداخلي للشركة هو 
الوضع القانوني بحكم ان مين موبايل قطاع مختلط 
وبالتالي فان كافة االجراءات  والتعامالت والقرارات 
تستند باالساس  لقائمة طويلة من الروتني واللوائح 
بها  يتعامل  التي  املرونة  عكس  على  واالجراءات  

القطاع اخلاص.

املتكامل  الفوترة  نظام   من  االستفادة  مدى  ما 
الـCBS؟

لقد مت تفعيل الكثير  من اخلدمات املضافة التي 
زادت يف اآلونة األخيرة بشكل ملحوظ  بعد تدشني 
خدمة  كل  CBSوبني  ال  املتكامل  الفوترة  نظام 
واألخرى فترة زمنية بسيطة  و استفاد من اخلدمات 
 ، املسبق  والدفع  الفوترة  بنظامي  املشتركني  جميع 
حيث كنا يف املاضي نعاني من محدودية التكنولوجيا 
التي  التكنولوجيا  وتغيرت  تطورت  قد  اليوم  اما 
النزول  فرصة  لنا  اتاح  الذي  األمر   ، نستخدمها 
النظام  ..ومن خالل هذا  بخدمات متميزة لعمالئنا 
كانت  التي  املشاكل  من  كثير  على  الشركة  تغلبت 
الفني  اجلانب  يف  سواءا  الشركة  مسيرة  تعترض 
مع   النظام  تفعيل  وتزامن   .. التسويقي  حتى  او 
مبحطات   ، متميزة  شبكة  الى  التدريجي  االنتقال 
حديثة ومواكبة مت تركيبها  ضمن مشاريع التوسعة 
او عند استبدال بعض احملطات   االمر الذي أعطانا 
كبيرة  مرونة  ذات  متميزة  خدمات  لتقدمي  املجال 
,ويبقى  تغيير الشبكة بشكل كامل لتصبح  من افضل 
واقوى الشبكات مما يسمح بتقدمي خدمات متميزة 
تكن  لم  السابق  ،ويف  اشكاليات  اي  بدون  ومتسارعة 
محدودية  بسبب  بذلك  القيام  على  القدرة  لدينا 

التكنولوجيا وقتها ،

هل تنوي الشركة زيادة مخصصاتها االستثمار ية 

الدخول  وكذا   ، والتقنيات  الشبكة  على مستوى 
يف شراكات ومشاريع استثمارية اوسع ؟ 

ان مين موبايل   اوضح  االجابة على تساؤلك  قبل 
بسبب  السابقة  الفترة  خالل  كبيرة  خسائر  تكبدت 
للبالد،  واالقتصادية  واالمنية  السياسية  االوضاع 
وياتي يف مقدمتها االضرار بالشبكة  من خالل تاثر 
التوتر  التغطية يف مناطق  وابراج  عدد من احملطات 
بها  يقوم  التي  املتعمد  التخريب  اعمال  عن  ناهيك 
ذلك  ..كل  املرحلة  واقع  مستغلني  االشخاص  بعض 
فرض علينا تخصيص مبالغ كبيرة لعملية الصيانة  
والطارئة.،لكننا  السريعة  واملعاجلات  البدائل  وايجاد 
هو  ما  وفق  الشبكة  توسعة  الى  نخطط  املقابل  يف 
االستثمار  زيادة  يف  املخاطرة  ونسبة  حيث  متاح 
طموح  توجه  فلدينا  التقنية  بخصوص  اما  كبيرة.. 
الشركة  خطط  تلبي  احدث  تقنيات  على  للحصول 

وتعزز مكانتها التنافسة.
ومشاريع  شراكات  يف  الدخول  يخص  وفيما 
املشاريع  بعض  دراسة  بصدد  الشركة  فإن  استثمارية 
استشاريني  طريق  عن  الشركة  على  املعروضة 
متخصصني وسيتم البت يف املوضوع بناًء على نتائج 
الدراسة ومبا يعود على الشركة بالفائدة و ينوع من 

استثماراتها املأمونة  .

النظر  باعادة  طلبكم  على  احلكومة  وافقت  هل 
بنسبة ضريبة االرباح؟

بدفع  بالقانون وتقوم  ملتزمة  موبايل  مين 
الضرائب املفروضة بشتى مسمياتها القانونية ، حيث 
املنصرم  العام  خالل  كضرائب  املوردة  جتاوزت املبالغ 
ذاته يفرض حتديا  ريال وهذا بحد  15 مليار  حوالي 

كبيرا امام ادارة الشركة لتحقيق طموحات املساهمني 
من خالل حتقيق  ارباح اكثر . 

ان النسبة الكبيرة املقرة يف  القانون اقتصرت فقط 
القطاعات  اجنح  من  وهو  على  قطاع االتصاالت 
تقدمنا  ملا  االستثمارية  االنشطة  جميع  شمل  ولو 
وعود  تلقينا  ،وقد  فيه  النظر  اعادة  للحكومةبطلب 
ايجابية من اجلهات املختصة نامل ان يتم تنفيذها 

قريبا.
املعنية  اجلهات  مع  بالتواصل  حاليا  ونقوم 
ان  يجب  التي  القانونية  االعفاءات  من  لالستفادة 
ومن  القانون  بحسب  موبايل  مين  منها  تستفيد 
اتفاق  الى  نتوصل  ان  العاجل  القريب  املتوقع  يف 

نهائي بهذا الشان »

الوثائق  يف  مالها  راس  رفع  الشركة  تنوي  هل 
الرسمية ؟

البيانات  املالي للشركة ممتاز كما تظهره   الوضع 
املالية للشركة حيث تتجاوز السيولة املتوفرة للشركة 
اكثر من 83 مليار ريال مما ينفي حاجة الشركة لرفع 

رأسمالها. 

كيف تقرؤن مستقبل الشركة يف ظل  التوجه نحو 
نضام االقاليم ومدى استعداد الشركة لذلك؟

كون  الشركة  وضع  على  األقاليم  نظام  يؤثر  لن 
محافظات  جميع  يف  متوفرة  الشركة  خدمات 
تواجدها  لتعزيز  الشركة  سيدفع  وإمنا  اجلمهورية 
من حيث توفير اخلدمات بشكل أفضل و إعادة هيكلة 

الشركة إداريًا متاشيًا مع نظام األقاليم  .

ملاذا لم تتوسع مين موبايل يف مجال الفروع  ؟
والتي  اخلاصة  استراتيجيتها  موبايل   مين  لدى 
تشمل الية التعامل مع الوكالء وفروع املؤسسة العامة 
لالتصاالت وغير ذلك ،وبدأنا فعال يف افتتاح مركزي 
بيع رئيسييني  يف امانة  العاصمة وسيتم افتتاح مركز 

اخر يف القريب العاجل.
طموحة  خطة  حاليا  االدارة  مجلس  ويناقش 
تقدمت بها ادارة الفروع يف الشركة نتوقع من خاللها 
الشركة  تواجد  من  يعزز  مبا  متميزة  نتائج  حتقيق 

ويطور اداءها ويكفل تقدمي اخلدمة بشكل افضل

ما مدى تأثر مين موبايل باألحداث التي متر بها 
بالدنا؟

شيء  كل  على  بظاللها  تلقي  االحداث  طبعا   
الواقع  عن  مبعزل  ليست  موبايل  ومين   ، يقال  كما 
 ، مباشر  غير  او  مباشر  بشكل  سواءا  كبير  التاثير   ،
فمثال االحداث والتوترات احلاصلة يف بعض املناطق  
تاليف  الى  تهدف  طارئة   شبه  تعامل  الية  فرضت 
معاجلات  ووضع  منها  احلد  او  بالشبكة  االضرار 
ازمة  عن  ناهيك  اخلدمة  استمرارية  لضمان  فورية 
املشتقات النفطية وانقطاع الكهرباء  وكذا التقطعات 
هذا  كل  وغيرها  سياراتهم  واختطاف  للمهندسني 
نفقات  فرض  وبالتالي  اخلدمة  استمرارية  على  اثر 
اكبر وباملقابل قلل من العائدات  واالهم من ذلك انه 
حرم ابناء تلك املناطق من خدمات االتصاالت ،ومين 
ابناء  لكل  اخلدمة  ايصال  باالساس  هدفها  موبايل 

الوطن  بغض النظر عن حسابات الفائدة واملكسب

تستعد  وبالدنا  موبايل  مين  مستقبل  عن  ماذا 
لالنضمام  ملنظمة التجارة؟

أصاًل  محررة  اليمن  يف  النقال  الهاتف  خدمات 
وهذا  نقال  هاتف  شركات  اربع  بوجود  تعلمون  وكما 
حتديًا  ميثل  هذا  و  اجلوار  بدول  مقارنة  كبير  عدد 
كبيرًا يتطلب مضاعفة اجلهود لنواصل النجاح الذي 
حققته الشركة كما ان انضمام اليمن ملنظمة التجارة 
الدولية سيمثل فرصة للشركة لتطوير أداء الشركة .

 هل تخطط الشركة لتغيير أنظمتها مبا يتوافق 
مع التوجهات التكنولوجية اجلديدة؟

اخلاصة  التراخيص  إصدار  يتم  ان  مبجرد 
للحصول  الشركة  فستسعى  اجلديدة  باألنظمة 
مبا  شبكتها  وبناء  املناسبة  للتقنية  الترخيص  على 
تسهم  التي  التكنولوجية  التطورات  مع  ينسجم 
بتطوير خدمات الشركة واستمرار ريادتها يف السوق 
اليمنية مع التأكيد أن النظام احلالي يعمل يف كثير 
ال بينها  انظمة االتصاالت ومن  الدول. وجميع  من 

CDMA او ال GSM حتتاج الى تطوير  دائم.

رئيس مجلس اإلدارة لـ »حصاد«

األحداث فرضت على        الشركة آلية عمل طارئة 
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ندرس عدد من االستثمارات املأمونة

15
مليار ريال

إجمالي ضرائب 2013

شهد العام املنصرم وبداية العام احلالي عدد من املتغيرات اجلذرية على مستوى الساحة 
احمللية أو الدولية ولم يكن قطاع االتصاالت مبعزل عن ذلك ، ويأتي في مقدمة تلك 

املتغيرات قرار انضمام بالدنا ملنظمة التجارة العاملية وكذا مخرجات احلوار الوطني التي 
رسمت شكل الدولة االحتادية واالنتقال إلى نظام األقاليم .. أضف إلى ذلك قانون ضريبة 

األرباح اخلاص بقطاع االتصاالت ناهيك عن ظروف املرحلة التي متر بها بالدنا ..
كل ذلك وضعته " حصاد " على طاولة املهندس صادق محمد مصلح رئيس مجلس 

إدارة الشركة ملناقشة تأثيراته على مين موبايل ومدى استعداد الشركة له ..



13 العدد السابع 2014

12

 مر على تأسيس املؤسسة الوطنية ملكافحة السرطان أكثر من عشرة أعوام وكلها بفضل اهلل أعوام خير وعطاء و شفاء ، 
إستطعنا خاللها -بتوفيق اهلل - أن جنعل عقدًا من الزمن كِعقٍد حباته من » األمل ، والشفاء ، واحلياة ، والعطاء “ نظم 
هذا الِعقد الرائع خيرة أبناء اليمن ، من سياسيني ، ورجال مال وأعمال ، وأكادمييني ، وإعالميني ، وناشطني يف املجال 
اخليري واإلنساني ، وموظفني يف القطاع العام و اخلاص ، والرياضيني ، والفنانني ، وخطباء املساجد ، و طالب املدارس و 
اجلامعات ، وقد كان لشركة مين موبايل للهاتف النقال الشركة الرائدة ، السبق يف رعاية ما تقوم به املؤسسة من خدمات 
ومشاريع ، لقد كانت هذه شركة نعم العون والسند للمؤسسة واملرضى يف كل احلمالت و األنشطة ، كما أقامت الشركة 
»حملة دوائي« لصالح مرضى السرطان وال تزال شركة مين موبايل من أهم الشركاء التي نعول عليهم مع بداية مرحلة 
جديدة للمؤسسة متمثلة يف افتتاح مركز األمل لالورام بصنعاء و غيره من مشاريع املؤسسة يف احملافظات ، فكل الشكر 
ليمن موبايل ، وإدارتها املقتدرة ولكل كوادرها املتميزة . و نسأل اهلل أن يوفقنا ، ويشرفنا جميعًا باملشاركة 

يف اجلهود اخليرية والعمل اإلنساني واهلل املوفق واملستعان.

عبد القادر هالل 
 أمني العاصمة 

عليها  والقائمني  للشركة  والتقدير  التحية  كل 
على كل النجاحات التي حتققت يف الفترة املاضية 
والذي إن دل على شي إمنا يدل على وجود إدارة 
فيها  العاملني  من  واملخلصني  وحكيمة  قادرة 
استطاعت الوصول إلى هذه املكانة الرائعة التي 

احلكومي  القطاع  عن  مشرفة  صورة  عكست 
األفضل  اخلدمة  تقدمي  من  ومتكنت  واملختلط 
احلكومة  توليه  الذي  اليمني  للمواطن  واألنسب 
ونتمنى احلفاظ على   .. ورعايتها  اهتمامها  جل 
يف  املزيد  بذل  على  والعمل  النجاحات  هذه  كل 
يليق باسم وسمعة  املستقبل لتحقيق املزيد ومبا 

الشركة والدولة عموما .. بالتوفيق والنجاح

شوقي أحمد هائل
محافظ تعز 

النقال  للهاتف  موبايل  مين  شركة  سجلت 
وتقنية  االتصاالت  عالم  يف  متميزا  حضورا 
واستطاعت  الوطنية  الساحة  على  املعلومات 
الريادة  مرتبة  إلى  تصل  أن  واقتدار  كفاءة  بكل 
يف مواكبة التطور التقني يف مجاالت االتصاالت 

.. وحقيقة لقد مثلت الشركة رافدا أساسيا يف 
دعم االقتصاد الوطني واستيعاب األيدي العاملة 
التدريب  أولت  أنها  الشركة  مييز  وما  احمللية, 
والكادر البشري اهتماماً خاصاً إلميانها العميق 
بلوغ  يف  احلقيقية  الثروة  البشري  العنصر  بأن 
مين  شركة  أن  املؤكد  ومن  املرجوة.  األهداف 
والعمالقة  اإلستراتيجية  املشاريع  من  موبايل 
التي يجب على الدولة دعمه ورعايته يف مختلف 
املجاالت ليضل عالمة فارقة نفاخر فيه يف مجال 
االقتصاد واالستثمار الوطني. أهنئ قيادة الشركة 
وجميع العاملني فيها بهذه املناسبة الغالية وأمتنى 

لها املزيد من التميز والريادة .

فيصل بن أمني أبو رأس 
 سفير اليمن يف بيروت

كنت ومازلت -كوننا لسنا دولة نفطية ميسورة- 
مع أن يبقى قطاع االتصاالت كاماًل حكراً وملكاً 
اخلزينة  لدعم  سيادية  وطنية  وثروة  للدولة 
العامة، أو يدار من قبل القطاع اخلاص حلساب 
موبايل  مين  دخول  مع  كان  الدولة  واالستثناء 
العاشرة  بالذكرى  حتتفل  والتي   ، السوق  إلى 
لتأسيسها  وارتكزت على فلسفة تلبية املصلحة 
العامة والعليا بالدرجة األولى وعلى النهج الذي 
اتبعته من فتح باب االكتتاب للمواطنني والشراكة 
حيث  من  املواطن  احتياج  وتلبية   ، الدولة  مع 
التغطية والتقنية واخلدمات احلديثة واملتطورة . 
متناول  األسعار يف  وإبقاء  االحتكار  دون  وحالت 
شرائح املجتمع وبتقدمي األفضل بأفضل األسعار 
لتقدمي  اخلاصة  الشركات  دفع  من  ومتكنت   ..
موبايل  مين  رفع  خالل  من  للمواطن  األفضل 
فرضت  والتي  اجلودة  ومعايير  اخلدمة  ملستوى 
ناجحة  إضافة  اآلخرين ...وكانت  على  نفسها 
خلزينة  دخل  ووفرت  احمللية  للسوق  ومتميزة 
وساهمت  كبير  بفارق  منافسيها  فاق  العامة 

مثل  مختلفة  مجاالت  يف  املجتمع  خدمة  يف 
والتدريب  والتأهيل  والشباب  والرياضة  الرعاية 
جدير  ناجح  وطني  مشروع  موبايل  الخ ... مين 
فيه صالح  ملا  املنافسة  وإبقاءه يف عني  بتطويره 
من  أخرى  قطاعات  يف  به  واالقتداء  املستهلك 
خالل االكتتاب والشراكة مع الدولة من اجل دعم 

اخلزينة العامة مبوارد دائمة وإضافية ..

علي محمد املقدشي 
عضو مؤمتر احلوار الوطني 

من ناحية الربح التجاري فقد حققت الشركة 
شي  وهذا  كبيره  فوائد  للمساهمني  األسهم  يف 
للمشتركني  اخلدمي  اجلانب  يف  ولكن  جيد 
وكنا  الكثير  منها  ننتظر  زلنا  ال  احمللية  والسوق 
نتوقع أن يكون هناك تنافس يف خدمه املشترك 
من جميع شركات االتصاالت ألنه اآلن ليس يف 

املستوى  املطلوب ؟؟؟.
الوطني  والقتصاد  احمللية  للسوق  وبالنسبة 
فتعتبر مين موبايل من املشاريع الوطنية الناجحة 

والداعمة لالقتصاد الوطني .

األستاذ / عبد السالم اجلويف 
 وزير التربية والتعليم السابق 

بالتأكيد أن مين موبايل قد ساهمت يف كسر 
االحتكار،وزيادة التنافس مما يحقق خدمه أفضل 
مين  شركة  كون  أيضاً  للمستهلك،  أفضل  وسعر 
موبايل شركه مساهمه فإنها تعتبر إضافة نوعيه 
السوق  يحتاجها  التي  الشركات  من  النوع  لهذا 

لتوسيع املشاركة ألكبر قطاع من املساهمني .

 طارق غالب القرشي 
رئيس دائرة الرقابة بهيئة مكافحة الفساد 

إضافًة  كانت  موبايل  مين  شركة  حقيقًة 

2007200820092010201120122013البيان
23,331,12333,768,83238,608,81147,911,62651,888,84859,483,92759,360,461اإليرادات )ألف ريال(

2007200820092010201120122013البيان
1,076,1282,601,8414,524,8376,734,8949,210,59511,381,95313,495,143اإلحتياطي القانوني )ألف ريال(

مين موبايل يف ارقام
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احلاج / عبد الواسع هائل سعيد
رئيس مجلس أمناء

 املؤسسة الوطنية ملكافحة السرطان

يمن موبايل ..
في عيون الناس

عشر سنوات حافلة بالكثير من االجنازات والذكريات التي سطرت عناوين النجاح للشركة الوطنية الرائدة ) مين موبايل ( في شتى اجلوانب 
الفنية واإلدارية وعروضها التسويقية املميزة التي أكسبتها حب وثقة اجلماهير التي أقبلت لاللتحاق بخدمات الشركة منذ العام األول على 

إطالق خدماتها وتزايدت أعدادهم بشكل كبير حتى وصلت الشركة للمنافسة على املركز األول في سوق االتصاالت اليمنية معتمدة على 
املصداقية في التعامل  والعمل بروح املسؤولية الوطنية التي حتمل هموم املجتمع وتشارك في عملية التنمية االقتصادية - بخدمة أفضل - 

وتغطية أشمل - وسعر مناسب لكافة الشرائح االجتماعية .
أجرى فريق »حصاد« هذا االستطالع الواسع ملختلف شرائح املجتمع اليمني لنرى ماذا تعني لهم شركة مين موبايل كشركة وطنية منافسة 

في سوق االتصاالت النقالة فكانت هذه هي عباراتهم ورسائلهم اجلميلة التي غمرت الشركة حبًا ووفاًء ..

شوقيهالل

وصلت
الى الريادة

صورة مشرقة 
عن القطاع 
احلكومي 
واملختلط

املقدشي

القرشي

أبو رأس

مشروع 
وطني ناجح

اضافة 
هامة 

انتهجت
 الشركة فلسفة 
املصلحة العليا 
للوطن

بعد عشر سنوات من املنافسة يف السوق اليمنية
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لقد انطلقت مؤسسة اليتيم التنموية قبل عقد من الزمن ورؤيتها يف ذلك أن تكون لها الريادة يف رعاية وتأهيل 
األيتام وبالفعل كان لها ذلك من خالل مشاريعها الهامة وأنشطتها املعروفة وذلك من خالل مشروع »إعانة« 
لكفالة أيتام اليمن ، ومشروع التدريب والتأهيل بأقسامه املختلفة ، ومشروع رعاية األيتام املوهوبني ، ومشروع 
العرس اجلماعي أليتام اليمن والذي كان آخر عرس العام 2013م كأكبر عرس جماعي يف العالم ضمن موسوعة 
غينتس لألرقام القياسية كأكبر عرس جماعي يف العام 2013م ولكن ما كان للمؤسسة أن تكون ثمارها هكذا إال 
بوجود شركاء خيرين من مؤسسات ورجال أعمال ومن هؤالء شركة مين موبايل هذه الشركة الرائدة واملتميزة 
يف أعمالها اخلدمية واإلنسانية لهذا بصماتها ال تخفى على اجلميع فهم شركاء معنا يف هذه االنطالقة .ومن 
التابعة للمؤسسة مت متويله من شركة مين  التكنولوجيا احلديثة  ثمارها مثاًل قسم هندسة االتصاالت بكلية 
موبايل بتكلفة مالية كبيرة وقد كانت احلاجة لهذا اجلهاز ماسة قبل أن يأتي واليوم يتدرب أيتام كثر يف هذا 
القسم ويتم إرفاد مخرجاته إلى السوق وشركات االتصاالت وهذا بفضل اهلل عز وجل ثم بفضل 

هذه الشركة املوقرة وبفضل القائمني عليها .
أخيراً أمتنى لهذه الشركة التقدم والتميز يف خدماتها للمجتمع واهلل املوفق .

احمللية  للسوق  االحتكار  كسر  على  عملت  هامة 
وقد   ، ومختلفة  هامة  نوعية  خدمة  وقدمت 
أتاحت للجمهور ُفرصة اختيار مشغل جديد قدم 
الُكلفة  قلة  أهمها  من  إضافية  جديدة  خدمات 
مين  شكراً   .. اخلدمة  على  احلصول  وسهولة 

موبايل ، أمتنى للشركة دوام التوفيق والنماء .

 عبد الرحمن يحيى القوسي
 محلل وباحث اقتصادي 

إن مين موبايل تتميز بكونها شركه مختلطة 
لعدة مجموعات جتاريه  االكتتاب  فتحت منط 
وشركات أشخاص وألفراد ورجال أعمال وهذا 
النمط من الشركات الذي فتح باب املساهمة 
الواسعة لكل أبناء الشعب يتميز بكسر االحتكار 
جناح  املؤكد  الشركات  من  النشاط  هذا  ملثل 
التي  املماثلة  الشركات  عكس  فيها  االستثمار 
بها  يستأثر  ماليه  وفرصه  حكر  مجرد  هي 
بيت  أو  شركه  أو  أشخاص  عدة  أو  شخص 
التي ال يستفيد  بالشراكة احملدودة  أو  جتاري 
منها قطاع واسع من املدخرين واملستثمرين من 
أبناء الشعب أنها من النمط الذي كسر قاعدة 
االحتكار واالستغالل الذي اتسمت به الشركات 
عن  ناهيك  اجلوال  الهاتف  خدمة  يف  املماثلة 
تيسر خدماتها وأسعارها نتمنى لها االستمرار 
باجلودة واحلفاظ على تقدمي اخلدمة األفضل 

واملناسبة للغالبيه من ذوي الدخل احملدود .

الدكتورة سعاد السبع 
 أداء متميز

شركة مين موبايل متثل نقطة مضيئة للقطاع 
العام الناجح ومنوذج يستحق التقدير واالحترام 
يف عالم االتصاالت النقالة يف اليمن .. كنت من 
أوائل السباقني لالشتراك يف خدماتها ووجدت 
فروقاً واضحة وملموسة بني أسعارها وأسعار 
الشركات األخرى .. لهذا لم أقم بتغيير رقمي 
منذ حلظة اشتراكي باخلدمة بل وقمت بإقناع 
الكثير من أفراد األسرة لاللتحاق بيمن موبايل 
ذلك  يف  وجنحت  الفرق  وجود  على  وراهنت 
املتميز  أدائها  الشركة يف  تستمر  أن  أمتنى   ..
جلمهورها  اخلدمات  من  املزيد  تقدم  وأن 
الويف وتضاعف من جهودها يف حتسني خدمة 
االنترنت التي أصبحت خدمة مهمة بعد خدمة 
نبحث  التي  باملعلومة  مرتبطة  ألنها  االتصال 

عنها جميعاً .. وخاصة نحن األكادمييني وكذلك 
يف  العلمي  البحث  مناهج  وأصحاب  الطالب 

جميع الكليات املتخصصة .

محمود عامر - مهندس كمبيوتر .. 
أنظمة وبرامج متطورة

موبايل  مين  بشركة  املعجبني  أكثر  من  أنا 
أنها  الشركة  هذه  يف  انتباهي  لفت  ما  وأكثر 
تعتمد على برامج متطورة يف تشغيل أنظمتها 
يف  كما  يدوية  بأوامر  تتعامل  وال  وخدماتها 
بعض الشركات احمللية لألسف .. فمثال عندما 
أجتاوز سقف فاتورتي مببلغ أقوم بتسديد أي 
ينزل  حسابي  أن  بحيث  كبير  أم  صغير  مبلغ 
رجع  خطي  أالقي  صغير  مببلغ  السقف  حتت 
للشركة  محسوب  شي  وهذا  بسرعة  للعمل 
عكس بعض الشركات .. فتطور الشركة يعتمد 
على تطور أنظمتها وبرامجها ونظام املعلومات 
كل  موبايل متتلك  أن شركة مين  واعتقد  فيها 

هذه العناصر .. لذلك حققت النجاح وفرضت 
نفسها يف السوق اليمنية .

سالم عياش - كاتب صحفي 
 صورة ايجابية للقطاع العام واملختلط

موبايل  مين  بشركة  املعجبني  أكثر  من  أنا 
وال  بأول  أوال  وأنشطتها  أخبارها  وأتابع 
عليها  متخوف  كنت  أني  اجلميع  على  اخفي 
يف  كثيرا  وترددت  البداية  منذ  جناحها  وعلى 
اإلنظمام إليها خاصة وأنها نزلت بروح القطاع 
أياد  هناك  أن  يبدوا  ولكن  البداية  يف  العام 
بإخالص  عملت  مخلصة  وقلوب  وعقول  فتية 
الشركة  وتضحية وصدق من أجل إجناح هذه 
وتغيير الصورة التي كانت مطبوعة يف أذهاننا 
سبق  التي  الفاشلة  العام  القطاع  مشاريع  عن 
وأن وثقنا فيها وخابت آمالنا من بعد فالشكر 
هذه  يف  ويعملوا  عملوا  الذين  للمخلصني  أوال 
الشركة التي نراها تزداد تألقاً من يوم إلى آخر 
ومصداقية  قرب  عن  املميزة  خدماتها  ونلمس 

التعامل مع مشتركيها يف كل وقت .

عدنان البليلي - محاسب مالي 
 مصداقية يف التعامل

ومحتك  موبايل  مين  شركة  يف  كمشترك 
بانتمائي  أعتز   .. قرب  عن  فيها  بالعاملني 
وأهم  أكبر  من  فهي  أيامها  أوائل  منذ  لها 
اليمنية  اجلمهورية  يف  الوطنية  الشركات 
شركات  يف  األول  املركز  على  بقوة  ومنافسة 
بتعاملها  وحصدت  املوجودة  االتصاالت 
الصادق وأسعارها املميزة وخدماتها املتجددة 
كل  أن  الشركة  واجلميل يف هذه  حبنا جميعا 
الطواقم العاملة فيها هم من الشباب اليمنيني 

واملميزين يف حتصيالتهم العلمية وهذا انعكس 
العاملني  لدى  والوالء  اإلخالص  مستوى  على 
بالشكل  خدماتها  وتسويق   .. شركتهم  جتاه 
صورة  إلى  بجهودهم  حتولت  فقد  املشرف 
جميلة مشكلة بريشة اإلنسان اليمني املبدع إذا 
توفرت أمامه كل اإلمكانيات وأتيحت له فرصة 
فيها كل شروط  توفرت  موبايل  لإلبداع ومين 
النجاحات يف  هذه  كل  ولذلك حققت  اإلبداع 

فترة زمنية قياسية .

مصطفى نصر ــ اإلعالم االقتصادي 
 شركة عمالقة يف السوق اليمنية

شركة  وجود  أهمية  على  اثنان  يختلف  ال 
كشركة  اليمنية  االتصاالت  سوق  يف  عمالقة 
الذي  املساهمة  الوطنية  الشركة  موبايل  مين 
حيوي  ومحفز  للخدمة  نوعية  إضافة  نعتبره 
 .. وحيويته  وتنوعه  اليمني  لالقتصاد  مهم 
ساهمت  موبايل  مين  شركة  تدشني  ومنذ 
موجود  كان  الذي  االحتكار  قاعدة  كسر  يف 
القيمة  بتخفيض  وساهمت  الفترة  تلك  قبل 
لتشغيل  باإلضافة  املستهلك  أمام  االتصالية 
ورفد  القطاع  هذا  يف  العاملني  من  اآلالف 
املباشرة  العائدات  من  باملزيد  الدولة  خزينة 
من  املزيد  حتصيل  طريق  عن  املباشرة  وغير 
الضرائب والفوائد بحسب القوانني النافذة يف 
الوطن  على  بالفائدة  تعود  والتي  املجال  هذا 
واملواطن باإلضافة لتشغيلها للمزيد من رؤوس 
األموال عن طريق االكتتاب العام الذي استفاد 
منه قطاع واسع من املجتمع مبختلف شرائحه 
االعتبارية  واملؤسسات  والصناديق  املتنوعة 
والشركات وهذا أمر إيجابي محسوب للشركة 
الرائع  لدورها  باإلضافة  عليها  والقائمني 
املجاالت  مختلف  يف  املجتمعية  األنشطة  يف 
للقطاع  حقيقي  مكسب  وجودها  نعتبر  لذلك 
العام واملختلط ونتوقع لها مستقبال زاهرا يف 
فيها  النمو  مؤشرات  ارتفاع  ظل  يف  املستقبل 

بهذه الصورة وبشكل سنوي 

احلسن اجلالل - إعالمي 
الصديق الويف

دمتي بألف خير يا شركتنا الغالية مين موبايل  
التي تعمل على إسعادنا يف كل وقت بخدماتها 
املميزة وأسعارها املخفضة .. شخصياً أجد يف 

2007200820092010201120122013البيان
1,525,7133,448,7095,658,7668,134,46710,305,82512,419,015--اإلحتياطي العام )ألف ريال(

2007200820092010201120122013البيان
8,219,78012,113,36015,141,70017,304,80017,304,80015,141,70012,978,600توزيع األرباح املقترحة )ألف ريال(
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على  لالتصاالت  العامة  املؤسسة  حصول   -
وفقا  موبايل  مين  ملشروع  استثماري  ترخيص 
 )2803( رقم  القرار  مبوجب  االستثمار  لقانون 
بتاريخ  لالستثمار  العامة  الهيئة  الصادرمن 

2004/9/4
- تدشني العمل باملشروع يف 2004/9/18 

الطلب املقدم من املؤسسة العامة لالتصاالت الى 
مجلس الوزراء والذي تضمن :

العامة  املؤسسة  عن  موبايل  مين  مشروع  فصل 
لالتصاالت 

الى شركة جتارية مساهمة  حتويل مين موبايل 
النافذ  التجارية  الشركات  لقانون  تخضع  عامة 

الذي تخضع له الشركات التجارية اخلاصة
- صدور قرارمجلس الوزراءرقم )97(لسنة 2006 
بتاريخ 2006/3/14 باملوافقة على طلب املؤسسة 
)287(لسنة  رقم  الوزراء  مجلس  صدورقرار   -

2006 بتاريخ 2006/7/18 والذي تضمن :
بسبب  الشركة  مال  رأس  يف  املساهمة  تعديل   -

دخول مساهمني رئيسيني 
- تنفيذ مقتضيات قانون الشركات التجارية رقم 
هذه  تأسيس  بشأن  وتعديالتة   1997 )22(لسنة 

الشركة 
بتاريخ  للشركة  التأسيسية  اجلمعية  اجتماع   -
عقد  توقيع  فيه  مت  والذي    2006/12/14
للشركة  االساسي  النظام  اقرار  مع  التأسيس 
لكل  واستنادا  الوزراء  مجلس  قراري  على  بناءا 
 )22( رقم  التجارية   الشركات  قانون  مقتضيات 

لسنة 1997 وتعديالتة 
والتجارة رقم )50(  وزير الصناعة  - صدور قرار 
مين  بتحويل   2007/2/10 بتاريخ   2007 لسنة 
لقانون  وفقا  عامة  مساهمة  شركة  الى  موبايل 
 1997 لسنة   )22( رقم  التجارية  الشركات 

وتعديالتة ، وعلى النظام االساسي للشركة 
 )3883( رقم  لالستثمار  العامة  الهيئة  قرار   -
القانوني  الشكل  أكد  الذي   2007/7/31 بتاريخ 
قانون  من   )6( املادة  نص  على  بناءا  وذلك 

االستثمار لسنة 2002 

محطات

مين موبايل يف ارقام
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يعتبر املركز الوطني لعالج األورام املستشفى املرجعي لتشخيص وعالج األورام من مختلف محافظات اجلمهورية .
ويعتبر قسم الوسائل التشخيصية من أهم األقسام ذات األهمية القصوى يف تشخيص ومتابعة حالة مرضى األورام 
حيث يستقبل كل يوم ما ال يقل عن ثالثني حالة يومياً بجهاز تلفزيون واحد ما يسبب زحام شديد وقائمة انتظار للمرضى 

تصل إلى أربعة أيام مما يضطر املرضى ومرافقيهم للبقاء أياماً إضافية ويكلفهم أعباًء مالية .
لذلك سعت إدارة املركز ملخاطبة مين موبايل والتي تبنت مشكورة توفير اجلهاز املطلوب مبواصفات عالية جداً والذي 
سد العجز السابق وخفف على الكثيرين من املرضى تكاليف التشخيص وضمان التوعية العالية يف التشخيص واإلضافة 
أي أخذ العينات من املرضى .كمامولت مين موبايل أعمال التوسعة يف املركز لزيادة السعة االستيعابية لألسرة يف املركز 

وأعمال الترميم واإلصالحات الضرورية ملواجهة االزدحام الشديد .
ونحن يف إدارة املركز نتقدم بالشكر اجلزيل لشركة مين موبايل على ذلك ومساندتهم ملرضى السرطان 

واملساهمة الفاعلة يف تخفيف معاناتهم 

يف  خاصة  الويف  الصديق  موبايل  مين  شركة 
مثل هذه الظروف الصعبة والظلمات احلالكة 
أتذكر  ولكني  النفسية  معاناتي  من  تزيد  التي 
للنور وهو  أن هناك متنفس أخرج من خالله 
تكلفته  برغم  اشتريته  الذي  املتطور  جوالي 
املرتفعة من أجل مواكبة عالم االنترنت الذي 
من  دونها  عن  موبايل  مين  شركة  به  تتميز 
الشركات املوجودة ومن خالل هاتفي املضيء 
يف زمن الظلمة أتصفح االنترنت وأتابع أخبار 
ال  هنا  وأنا   .. أعمالي  وأتابع  والعالم  الوطن 
شي  هناك  أن  تذكرت  ولكني  الشركة  أجامل 
مبستقبل  وتفاءلت  مؤلم  محيط  يف  جميل 
النوايا  إذا أخلص اجلميع  إن شاء اهلل  اليمن 
وعمل اجلميع بإخالص من اجل الوطن مثل ما 
تعمل هذه الشركة والقائمني عليها .. حينها ال 

مستحيل يقف أمام مستقبل اليمن املشرق .

فكري أحمد الضبيبي - رجل أعمال 
ثقة مطلقة

ببذله  تقوم  ما  كل  على  موبايل  مين  اشكر 
به منذ  الذي وعدتنا  النجاح  من أجل حتقيق 
إنزال أسهمها لالكتتاب العام يف 2007 ووثقنا 
بها وكنت من أوائل الناس الذين بادروا لشراء 
أعمال  أمتلك  أني  بالرغم  الشركة  يف  أسهم 
من  متخوف  وكنت  هلل  واحلمد  أخرى  حرة 

اليمن  يف  املساهمة  الشركات  مصداقية  عدم 
بحكم جتارب سابقة يف استثمارات أخرى إال 
أني واحلمد هلل استرجعت رأس مالي وأرباح 
شرائي  منذ  بسيطة  فترة  يف  أخرى  إضافية 
لألسهم .. وألني ملست فوائدها ومصداقيتها 
بعض  من  األسهم  من  املزيد  بشراء  قمت 
املطلقة  ثقتي  الشركة  ومنحت   .. املساهمني 
وأنا   .. حكيمة  وبإدارة  بصدق  تعمل  ألنها 
كتاجر أؤمن أن الثقة هي رأس املال احلقيقي 
حتقيق  ينتظرا  طرفني  بني  جتاري  عمل  ألي 

الفوائد . 

محمد عالو ـ محامي
الشركة األنسب واألقرب

هذا  مني  يتطلب  كمحامي  عملي  بطبيعة 
العمل القيام بإجراء مكاملات مطولة ومتابعات 
كثيرة للقضايا التي أتولى الدفاع عنها أو الترافع 
الشركة  موبايل  مين  شركة  وكانت   .. باسمها 

األنسب واألقرب لتوفير أفضل اخلدمات التي 
حقل  يف  العاملني  جميع  ويحتاجها  أحتاجها 
مناسبة ومصداقية  أسعار  احملاماة من خالل 
أفضل .. فضال عن كونها شركة وطنية رائدة 
وناجحة يف مجال االتصاالت احملمولة وتغطي 
جميع مناطق اجلمهورية وبطبعي أنحاز دائما 
إلى أي شي جميل ووطني .. لذلك أعتز بهذه 
يف  النجاحات  من  املزيد  لها  وأمتنى  الشركة 

املستقبل القريب والبعيد . 

ناجي املزنعي - مساهم
أرباح قياسية

إلى األمام يا شركة مين موبايل .. إلى األمام 
النجاحات  حققتي  فقد  الوطنية  شركتنا  يا 
املتتالية يف كل جوانب العمل وحققتي األرباح 
املزيد  ونلتي  بسيطة  سنوات  يف  القياسية 
جميع  من  اإلعجاب  من  واملزيد  الثقة  من 
نرى  يوم  وكل   .. معك  واملساهمني  املشتركني 

التطور  لتواكبي  واحلديثة  اجلديدة  خدماتك 
والعائدات  اخلير  أبواب  من  املزيد  وتفتحي 
أنا فخور أنك شركة وطنية   .. إيراداتك  على 
وعائداتك للوطن وللمساهمني من كل شرائح 
منك  واستفاد  خيرك  اجلميع  يلمس  املجتمع 
اليمنية  احملافظات  كل  يف  الناس  من  الكثير 
.. وأتوقع استمرار هذا النجاح ألن املصداقية 
جزء أساسي من سلوك إدارة الشركة والعمل 
ملموس  تطويرها  على  واملستمر  الدءوب 
ومالحظ على أرض الواقع .. مزيدا من التألق 

والنجاح لشركتنا احلبيبة .

أوائل عبد العزيز ـ صحفية
عالقة بكل وسائل اإلعالم

يف البداية أهنئ الشركة على تفوقها الواضح 
املستمر يف مختلف اخلدمات سواء  وتطورها 
يف  أو  لها  الواسعة  والتغطية  االتصاالت  يف 
اإلطالق  على  وأهمها  فيها  املتميزة  اخلدمات 
الشركة  الذي أطلقته  السريع  االنترنت  خدمة 
باستمرار  تطويره  على  وعملت  سنوات  منذ 
لتكون  للخدمة  املناسبة  الباقات  بعمل  وقامت 
أصحاب  ذلك  يف  مبا  اجلميع  متناول  يف 
عليه  تشكر  جهد  وهذا   .. الذكية  اجلواالت 
والتحديث خلدماتها ومبا  املواكبة  الشركة يف 
يلبي حاجات املشترك خاصة ونحن يف القرن 
واملعلومة  اإلنترنت  عصر  والعشرين  احلادي 
وكمستخدمة للخدمة الحظت حتسن كبير فيها 
خالل الفترات األخيرة وأنا من أوائل املشتركني 
يف الشركة والكثير من أفراد األسرة ألنها توفر 
سهولة يف التواصل وكذلك ألن خدمة االنترنت 
عليا  يسهل  وهذا  كصحفية  بعملي  مرتبطة 
تعامل  من حسن  ملسته  وملا  الوقت  من  الكثير 

ومع وسائل اإلعالم بشكل  أيضاً  مع املشترك 
خاص من دعم ورعاية دون استثناء لصحيفة 
لدى  وإدراك  وعي  على  دليل  وهذا  موقع  أو 
اإلدارة والقائمني عليها .. أمتنى لها املزيد من 

التطور يف املستقبل .

يوسف املعمري - أعمال حرة
جناح يف اإلدارة 

نتكلم   .. الوطني  النجاح  عن  نتكلم  عندما 
ضمن  االقتصاد  وجناح  اإلدارة  جناح  عن 
األشياء  الذي نقصده ومن أجمل  الوطن  هذا 
االقتصادي  النجاح  بها  نعرف  أن  ميكن  التي 
الوطني هي شركة مين موبايل الشركة اليمنية 
وحققت  تنافسية  بيئة  يف  تعمل  التي  الوطنية 
جناحات ملفتة فقد اتسعت رقعة انتشارها بني 
اجلماهير وتتزايد أعداد املشتركني فيها بسبب 
متيزها بخدمات االنترنت عن بقية الشركات 
أنزلت  ألنها  السعر  وكذلك  اجلودة  حيث  من 
منها  استفدنا  مخفضة  باقات  اخلدمة ضمن 
اخليري  باجلانب  الهتمامها  باإلضافة  جميعا 
متيزها  هو  واألجمل   .. للمجتمع  واإلنساني 
وجودة  اخلدمات  تلك  يف  املناسبة  باألسعار 
ونقاوة الصوت يف بثها .. أنا والكثير يعرفون 
التوفيق  أهمية تواجدها ونتمنى لها وإلدارتها 

والنجاح .

 أحمد الغزي ـ مدير مدرسة خاصة 
 تسهيل يف احلصول على اخلدمة

مناسبة عظيمة أتيحت لي للتحدث عن مين 
تدشني  على  سنوات  عشر  مرور  بعد  موبايل 
الوصول  لها  نبارك  والتي  الشركة  خدمات 
إلى كل هذا النجاح طيلة فترة عملها وأنا من 
الذين سارعوا لشراء خطوطها أنا وجميع من 
يعمل معي يف املدرسة ) عمر بن عبد العزيز 
األهلية ( لالستفادة من خدماتها وتخفيضاتها 
مجموعات  تشكيل  إمكانية  إلى  باإلضافة 
بني  ما  يف  التواصل  ولإلدارة  لي  سهلت  عمل 
العاملني بكل سهولة ويسر وباشتراكات بسيطة 
املضافة  اخلدمات  من  لالستفادة  باإلضافة 
عبر  األمور  أولياء  مع  للتواصل  تقدمها  التي 
الرسائل القصيرة التي اشتركت فيها املدرسة 
وثقتنا  للخدمة  املزودين  أحد  طريق  عن 
بالشركة تتضاعف يوم بعد يوم بسبب سمعتها 

مين موبايل يف ارقام
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د/ عبد الوهاب النهمي
نائب املدير العام للمركز الوطني لألورام

2007200820092010201120122013البيان
95140175200200175150نصيب السهم من األرباح )بالريال(

2007200820092010201120122013البيان
30%35%40%40%35%28%19%نسبة األرباح املوزعة

أوائلعالو
املزنعي

مزيدًا
من التألق

األنسب 
واألقرب

سهولة 
التواصل

مين موبايل يف ارقام

في
عيون
الناس

شركاؤنا في العمل الخيريملف

باسم مؤسسة ريدان الندية للتراث والتنمية 
وجميع منتسبيها خاصًة النساء واألطفال  
نتقدم بجزيل الشكر والعرفان لشركة مين 

موبايل وباألخص القائمني على اجلانب 
االجتماعي  على ما قدمت من دعم سخي 

للمؤسسة .
خالل الفترة املاضية والذي كان أخرها 

مشروع كسوة العيد لألطفال واألرامل من 
املنتسبني للمؤسسة  وأنها الشركة الوطنية 
الوحيدة لالتصاالت التي قدمت ومازالت 

تقدم الدعم السخي للمؤسسة وغيرها 
من اجلمعيات اخليرة  على مستوى الوطن 

اليمني.

م /  عبد العزيز بن محمد العقاب 
 رئيس املؤسسة ريدان

شركة مين موبايل 
للهاتف النقال 
شركة منوذجية 
تقدم مساهمات 

مجتمعية يف 
مختلف املجاالت 

االنسانية..وتدخل 
البسمة والسعادة 
على وجوه الكثير 

من األسر واملرضى 
..ومنهم مرضى 

الثالسيميا 
والدم الوراثي يف بالدنا والتي كانت الشركة من 

السباقني لإللتفات لقضيتهم االنسانية املنسية..
فكل الشكر والتقدير لشركة مين موبايل وكادرها 

اإلداري اإلنساني املميز..ومزيدا من التقدم والتطور 
والعطاءاملثمر املستمر .

 أ.جميل علي اخلياطي
املدير التنفيذي للجمعية اليمنية ملرضى 

الثالسيميا والدم الوراثي

17 العدد السابع 2014
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2007200820092010201120122013البيان
65,636,67374,660,52986,041,74998,805,835104,971,325125,765,562124,391,710إجمالي املوجودات )ألف ريال(

2007200820092010201120122013البيان
1,245,7202,071,9972,816,1453,312,0454,018,2355,858,7326,366,379عدد املشتركني

شركة مين موبايل كانت السباقة يف تلبية النداءات اإلنسانية التي تقدمت بها جمعية الزهراء للتخفيف عن 
آالف األسر الفقيرة وخاصة يف املجال الصحي حيث أنشأت الشركة مركز صحي خيري يف مدينة احلديدة 

ومركز صحي خيري يف مدينة عدن ومن املتوقع إنشاء املركز الثالث خالل هذا العام يف أمانة العاصمة .
لم تقتصر مساهمة مين موبايل يف إنشاء املراكز وإمنا رصدت ميزانية دعم سنوية باملاليني استطعنا من 
خاللها معاجلة آالف املرضى مجاناً من األسر الفقيرة ليمن موبايل الشكر والتقدير وخاصة القائمني على 

العمل اخليري ونتمنى أن تستمر على نفس النهج .

ي
ير

لخ
ل ا

عم
 ال

ي
 ف

ؤنا
كا

شر

الشيخ / محمد سعد احلطامي
رئيس مؤسسة الزهراء االجتماعية اخليرية 

اليهري

حاضرة
معنا

الطيبة التي يف أوساط اجلماهير ومصداقيتها 
خالل  من  ذلك  واتضح  التعامل  يف  اإليجابية 
اشتراكنا فيها منذ سنوات .. كل التوفيق لهذه 

الشركة الوطنية إدارة وموظفني ومساهمني .

جياب مسعود اليهري ــ مواطن 
 سمعة طيبة

أهنئ شركتي الغالية التي أحبها شركة مين 
واالحترام  الطيبة  السمعة  هذه  على  موبايل 
واحلب التي نالته الشركة من خالل اهتمامها 
بهموم الناس فأنا استفدت منها مباشرة خالل 
الذي مت  العرس اجلماعي يف منطقتنا  إقامة 
تنظيمه من قبل جمعيتنا اخليرية يف املنطقة 
وكانت مين موبايل حاضرة معنا وبيننا بفريقها 
سيظل  الذي  الالزم  الدعم  بسخاء  وقدمت 
واألجهزة  األرقام  وأهدتنا  قلوبنا  يف  محفور 
لتربطنا مبن يهمنا ومن نحب وما زلنا نتذكر 
الكبير  العرس  ذلك  يف  كانوا  من  وجميع  أنا 
يف مدينة احلديدة وقوف الشركة إلى جانبنا 
تكسب  أن  الشركة  استطاعت  األعمال  وبهذه 
فالشركة  فقط  هذا  وليس   .. جميعا  قلوبنا 

تقوم مبساعدة اجلميع والكل تقريبا يشكرها 
أبهرت  التي  أرباحها  وعلى  مصداقيتها  على 
اجلميع وأحمد اهلل أني مساهم فيها ومشترك 
معها وأمتنى لها التوفيق والتطور إلى ما نحبه 

جميعا .. عاشت مين موبايل 

أحمد يعيش ـ صياد 
تغطية اجلزر اليمنية

شبكة  واستخدم  كمران  جزيرة  من  أنا 
اجلوال من مين موبايل الشبكة الوحيدة التي 
وتغطيتها  كمران  ومنها  اليمنية  اجلزر  تغطي 
تصاحبني ملسافات طويلة يف البحر وألن طبيعة 
التأخر يف البحر للبحث  عمل الصياد تتطلب 
موبايل  مين  وجود  ولوال  املقسوم  الرزق  عن 
أقوم  أن  أو  عليا  االطمئنان  أهلي  استطاع  ملا 
باالطمئنان عليهم يف كل األوقات .. فلها مننا 
التي بتغطيها  التحية من سكان اجلزر  جميعا 
شبكة مين موبايل ونتمنى على الشركة تغطية 
لهم  وسنكون  باملدن  أسوة  باالنترنت  اجلزر 
شاكرين ومقدرين جهودهم الوطنية املخلصة .

وليد عيضة احلاشدي ـ مواطن
تغطية املناطق الريفية واحملرومة

أجمل ما لفت انتباهي يف خدمة مين موبايل 
هو تغطيتها الواسعة ملختلف املناطق سواء يف 
املدن أو يف األرياف التي ال يوجد فيها تغطية 
وصعوبة  لوعورتها  نظرا  الشركات  بقية  من 
الوطنية مين  الشركة  .. وكانت  إليها  الوصول 
بالدنا  يف  املنطقة  تغطية  يف  السباقة  موبايل 
الواقع يف بني صرمي واشترك الكثير من أبناء 
مبوضوع  اهتمامها  ملسوا  ألنهم  فيها  املنطقة 
التغطية وحتسينها من وقت إلى آخر باإلضافة 
تقدمي  يف  ومصداقيتها  املناسبة  ألسعارها 
الثقافية  لألنشطة  ومساعدتها  اخلدمات 
مشاريع  دعم  مثل   .. احملرومة  املناطق  يف 
األعراس اجلماعية ومشاريع خيرية تقوم بها 
يف مختلف املناسبات الدينية وبالفعل حصدت 
إعجاب اآلالف من أبناء مديريتي وكسبت والء 
شركة  بالفعل   .. غيرها  دون  معها  املشتركني 
متميزة تستحق التشجيع والشكر على ما تقوم 

به . 
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لتفعيل خدمة ال ـ3G  عبر األجهزة 
الذكية ومبجرد قيام املشترك بإرسال 
سيتم   1112 الرقم  (إلى  )تفعيل  كلمة 
دعم  بشرط  آلياً  اخلدمة  تفعيل 

اجلهاز لهذه التقنية .
برمجة األجهزة الذكية 

توفر الشركة خدمة برمجة األجهزة 
املجيب  برنامج  عبر  أليا  الذكية 
سوي  املشترك  على  وما  الصوتي 
وإتباع   )*22800( بالرقم  االتصال 
برمجة  سيتم  الصوتية  التعليمات 
على  يتم  لم  حال  ويف   - آلياً  اجلهاز 
خدمة  مركز  اقرب  زيارة  املشترك 

ليمن موبايل. 
االستعالم عن الرصيد

مشكلة  جتاوز  على  الشركة  عملت 
الباقة  رصيد  على  االستعالم 
املشترك  بإمكان  فاألن  املستخدم 
على  وما  الرصيد  عن  االستعالم 
الرقم  على  االتصال  سوى  املشترك 

)188( وإتباع التعليمات الصوتية .

شحن رصيد الباقة
تفادي  على  الشركة  من  حرصا  
شحن  ميزة  وفرت  اخلدمة  انقطاع 
عبر  نت(  موبايل  )باقات  رصيد 
أن  بشرط  املتوفرة  الشحن  كروت 
تكون بنفس قيمة الباقة ومبجرد قيام 
املشترك باالتصال على الرقم )184( 
وإتباع التعليمات املعروفة سيتم إعادة 
التعبئة - وللتجديد والدخول يف نظام 
 ) الباقات يجب إرسال كلمة )جتديد 

إلى الرقم )123( من خالل املودم .
االستعالم 

 )123  ( الرقم  الشركة  خصصت 
نت  موبايل  خدمة  عن  لالستعالم 
كلمة  بإرسال  املشترك  قيام  وعند 
123 ستصل  الرقم  إلى  نت«  »موبايل 
أماكن  موضحة   sms رسائل  إليه 
تغطية اخلدمة وتوفرها وأماكن وجود 
خالل  من  لها  الداعمة  الطرفيات 
عن  تفاصيل  إلى  باإلضافة  الوكالء 
أماكن تسديد فواتير اخلدمة ومراكز 

جتديد الباقات 

اخلدمة لكل بيت ، من خالل البرنامج 
اإلذاعي اجلماهيري األكبر يف بالدنا 
ترافقنا  حلقة   90 وملدة   Styelnet
املتألق  املذيع  اإلذاعة  جنم  مع  سوياً 
سعد  سهام  النجمات  و  يزبك  ماجد 
ومن  اهلل  عبد  ومنى  السلطان  وإلهام 
شركة الباشا كمبيوتر فؤاد العسكري 
اهلل  عبد  واالستاذ  التسويق  مسؤول 
تسليط  مت   ، التجاري  املدير  حمادي 
القضايا  أبرز  على  من خالله  الضوء 
املتمثلة  احلديثة  التقنية  حول  املهمة 
وكيفية  املوبايل  وتكنولوجيا  باالنترنت 
عن  اإلجابة  مت  كما  منها  االستفادة 
خدمة  حول  االستفسارات  من  كثير 
موبايل نت التي تقدمها الشركة كأول 
وأسرع خدمة انترنت نقال يف اليمن .

العديد  تنظيم  البرنامج  رافق  وقد 
لبعض  امليدانية  الزيارات  من 
مباشرة  حلقات  وبث  اجلامعات 
للخدمة  املاسة  احلاجة  مدى  عكست 

يف املجال األكادميي.
لتوصيل  الشركة  من  وحرصاً 
كلفت نخبة  بفاعلية  الوطنية  رسالتها 
الفني  اجلانب  يف  املختصني  من 
والتسويقي لتمثيلها يف البرنامج وهم 
قسم  مدير  اجلهمي  محمد  املهندس 
نظم املعلومات واألستاذ عبد الرحمن 
العامة  العالقات  مشرف  الزيادي 
مشرف  الدهمي  حارث  واألستاذ 

تسويق الداتا واالنترنت بالشركة .
كان  البرنامج  أن  بالذكر  اجلدير 
الباشا   ( الشركة  وكالء  أحد  برعاية 
الشركة  من  وبدعم سخي   ) كمبيوتر 

تعليمات هامة
أو  نت(  )موبايل  خدمة  لطلب 
الباقات  يف  واالشتراك  نت(  )أعمال 
الرئيسي  للمركز  طلب  تقدمي  يتم 
بي اخلدمة  أي  للحصول على عنوان 

. )IP Address(
املشغلة  الطرفيات  اختيار  يتم 
يف  العميل  لرغبة  وفقاً  للخدمة 

األماكن املتوفرة يف السوق .
يتم  باقة  أي  اختيار  عدم  حالة  يف 

االحتساب االفتراضي للتعرفة. 
بطائق  بواسطة  السداد  إمكانية 
عبر  أو  البيع  نقاط  عبر  أو  التعبئة 
البريد أو عبر بنك التسليف الزراعي 

) كاك بنك ( .
إمكانية االنتقال من باقة إلى باقة 

من مراكز اخلدمة مرة يف الشهر .
الباقات  أساس  على  االحتساب 
املختارة ويف حالة تعدي سقف الباقة 
يتم االحتساب بالتعرفة االفتراضية .

حالياً خدمة الـ ) موبايل نت بسرعة 
3.1MB ( متوفرة يف كل احملافظات 

اليمنية.

متثل بعروض مميزة وجوائز قيمة.
عروض مميزة

النهوض  عام  2013م  العام  مثل 
 ( والداتا  االنترنت  بخدمة  الشامل 
إطالق  مجال  يف  ليس   ) نت  موبايل 
والباقات  العروض  من  العشرات 
اجلديدة فحسب ، وإمنا أيضاً شملت 
الداعمة  للمحطات  ضخمة  توسعة 
جذرية  معاجلات  وإحداث  للخدمة 
الضغط  مشاكل  سواًء  للمشاكل 
االستعالم  مشاكل  أو  الشبكة  على 
أبرز  ومن   ، وغيرها  الرصيد  وشحن 
إطالقها  مت  التي  والعروض  األنشطة 
شهر  عرض   « 2013م  العام  خالل 
مع  بالتنسيق    « املبارك  رمضان 
شركة الباشا للكمبيوتر ثم من خالل 
أسعار  يف  واسعة  تخفيضات  تقدمي 
 1GB الطرفيات تصل إلى %50 و
العديد  الشركة  أطلقت  كما   ، مجاناً 
و  ماكس«  »عرض  مثل  العروض  من 
»خليك  وعرض  »سريع«  و  »الكون« 
أون الين« باإلضافة إلى تقدمي باقات 
متكاملة ومناسبة لكافة املشتركني كل 
ذلك بغرض تسهيل حصول املشتركني 
مستوياتهم  باختالف  اخلدمة  على 

املعيشية .
 توسعه اكبر ومشاكل اقل

توسعه  تنفيذ  على  الشركة  عملت 
3Gالـ بتقنية  العاملة  للمحطات 
بنسبة تصل إلى %95 كما مت حصر 
املشكالت ومعاجلتها سواًء يف ما يتعلق 
بالسرعة أو التعرفة أو االستعالم عن 
عن  الناجتة  التقطعات  أو  اخلدمة 
الكهرباء  انقطاع  مثل  طارئة  ظروف 
للمشترك  كان  أيضاً  وهنا  وغيرها 
املشاكل  هذه  كل  حل  يف  كبيراً  دوراً 

والعمل جاٍر للمزيد من التطوير.
آلية التفعيل

 )1112( الرقم  الشركة  خصصت 

بسرعة  3.1MB في الثانية 

)1MB=6YE( التعرفة األساسية بدون اشتراك الباقة

الباقةMBتعرفة الـ 1MBالتعرفة

2,9002.810241GB

4,5001.530723GB

9,0001.371687GB

15,0001.21228812GB

23,0001.12048020GB

بسرعة  153KB في الثانية 

)1MB=3YE( التعرفة األساسية بدون اشتراك الباقة
الباقةMBتعرفة الـ 1MBالتعرفة
1,1005.5200200MB
4,0002.020482GB

10,0001.01024010GB
16,0000.82048020GB

بسرعة  3.1MB في الثانية 

)1MB=15YE( التعرفة األساسية بدون اشتراك الباقة

الباقةMBتعرفة الـ 1MBالتعرفة
1,9001.910241GB
3,5001.130723GB
6,0000.871687GB
8,0000.71228812GB
11,0000.52048020GB

بسرعة  153KB في الثانية 
)1MB=10YE( التعرفة األساسية بدون اشتراك الباقة

الباقةMBتعرفة الـ 1MBالتعرفة
3,30016.5200200MB

8,0003.920482GB
20,0002.01024010GB
35,0001.72048020GB

باقات خدمة أعمال نت باقات خدمة موبايل نت 

التعرفة قبل السرعةالتقنيةالخدمةم
1MB 2013م

التعرفة
1MB الحالية

1
موبايل نت

Ev-DoMB 3.1 6 لاير 10 لاير

21X 153
KBP 3 لاير5 لاير

3
أعمال نت

1X 153
KBP 10 لاير10لاير

4Ev-DoMB 3.1 15 لاير20 لاير

التعرفة األساسية بدون االشتراك بالباقات

 بتقنية اجليل الثالث أول وأسرع تقنية انترنت نقال يف اليمن
موبايل نت ... خدمة تغطي الوطن
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للهاتف  موبايل  مين  شركة  تستمر 
النقال ومنذ منتصف العام 2011م يف 
متكن  التي  نت  موبايل  خدمة  تطوير 
وتبادل  االنترنت  تصفح  من  املشترك 
ويف  بسهولة  واملعلومات  البيانات 
يف  األسرع  اخلدمة  وهي  مكان  أي 
 MB3.1 إلى  تصل  بسرعة  بالدنا 
األحدث  اجليل  بنظام  الثانية  يف 

الشركة  وسعت  االتصاالت  عالم  يف 
جاهدة إلى تطوير اخلدمة وحتسينها 
ومتثل ذلك يف زيادة السرعة وإطالق 
وتخفيضات  وعروض  جديدة  باقات 
وصل  حتى  الباقات  ألسعار  متتالية 
75فلس  من  اقل  إلى   1MBالـ سعر 
بسعر  أكثر  )تصفح  شعار  مجسدة 
تلبية  على  منها  حرصاً  وذلك   ) اقل 
ولقد   . املتزايدة  املشترك  احتياجات 
باقات  إطالق  على  الشركة  عملت 
باإلضافة  مناسبة  بتعرفه  جديدة 
توسعة  عملية  أكبر  إجراء  إلى 
إلى  حالياً  لتصل  اخلدمة  حملطات 
كل احملافظات اليمنية وما مييز هذه 

اخلدمة السرعة العالية النفاذ واألداء 
وسهولة االستخدام واملوثوقية العالية 

والتعرفة املناسبة لكل الفئات .
باقات جديدة

Smart Phone
القيمة  متثل  نت  موبايل  خدمة 
3G الـ  بتقنية  لالنترنت  احلقيقية 
أنها  خصوصا  الذكية  األجهزة  عبر 
العاملية  للشبكة  سهل  نفاذ  وفرت 
واملرونة  السرعة  حيث  من  لالنترنت 
األعمال  وإجراء  االستخدام  وسهولة 
تدعمها  التي  املباشرة  واملؤمترات 
االجتماعية  التطبيقات  عشرات 
والعاملية يف مجال األعمال والتواصل 
ألهمية  االجتماعي-وإدراكاً 
تلعبه  وما  الذكية  األجهزة 
ملشتركينا  خدمي  دور  من 
حرصت الشركة على إطالق 
حيث  مناسبة  جديدة  باقات 
باقتي  إطالق  مؤخراً  مت 
 500MB 200MBوباقة
الباقات  إلى  إضافية  كباقات 
الشباب  لظروف  مراعاة  السابقة 
والطالب حتى يتمكنوا من االستفادة 

من هذه اخلدمة .
برامج إذاعية تفاعليه  

القيام  بأهمية  الشركة  من  وأمياناً 
هدفت  فقد  املجتمع  نحو  بدورها 
والتعليم  والتثقيف  التوعية  إلى 
كل  لتشمل  احلديثة  بالتقنية 
تبنت  حيث   ، الوطن  أبناء 
احللقات  من  سلسلة  الشركة 
مجاالت  يف  املتخصصة  اليومية 
ومزاياه  االنترنت  استخدامات 
إذاعة  نوعية عبر  وتخصيص حلقات 
إيصال  أهمية  على  ركزت   FM مين 

                1 ميجا  بـ 3 ريال
على طووول كونكت
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الراديو  شبكة  تشغيل  تقنية  هي 
شبكة  بني  تربط  التي  )التغطية( 
طرفية  وبني  املوبايل  خلدمة  املشغل 
املستخدم )الهاتف أو املوبايل أو املودم( 
واختصار  املشترك،  يستخدمها  التي 
حروف LTE يرمز إلى احلروف األولى 
من Long Term Evolution وتعني 
تقنية  وهي  املدى.  بعيد  التطوير 
لتقسيم  املتعدد  الوصول  على  تعتمد 
بدأ  OFDMAوالتي  املتعامد  التردد 
املوبايل يف اإلصدار  تطويرها ألنظمة 
شراكة  مشروع  إصدارات  من  الثامن 
يشرف  الذي   3GPP الثالث  اجليل 

على تطوير التقنية.
ما الفرق بني LTE و OFDMA؟

الشائعة  التسمية  هي   LTE تسمية 
ألحد تقنيات اجليل القادم من تقنية 
اتصاالت املوبايل والتقنية األخرى هي 
تعمالن  التقنيتني  وكلتا   WiMax
 ،  OFDMA وهي  التكنلوجيا  بنفس 
للتكنلوجيا  الرسمية  التسمية  وهي 
اجليل الرابع التي تستخدم يف النطاق 
تستخدم   LTE تسمية  بينما  الفني، 

بشكل أوسع يف النطاق التجاري.
ما هو اجليل القادم؟

من  مجموعة  هو  القادم  اجليل 
ومعايير  أهداف  حتدد  التي  املعايير 
املعهد  ويحددها  القادمة،  التكنلوجيا 
الدولي لالتصاالت ITU ، فعلى سبيل 
القادم  اجليل  معايير  كانت  املثال 
ما  ضمن  محددة   3G الثالث  للجيل 
طرحت  والتي   IMT-2000 ب  يعرف 
القرن  من  التسعينيات  أواخر  يف 
اجليل  معايير  طرح  مت  ثم  املاضي، 
املعهد  معايير  ضمن   4G الرابع 

IMT- واملعروف  لالتصاالت  الدولي 
والذي  2008م  عام  يف   Advanced
اجليل  تقنيات  يف  التطوير  بداية  كان 

القادم. 
  IMT-Advanced هل تتوفر مزايا

يف تقنية LTE؟
مع  أكبر  بشكل  تتوافق   LTE تقنية 
الدوريات  وأكثر   IMT-2000 معايير 
املختصة بتقنيات االتصاالت تصنفها 
 LTE 3.9 ، أما تقنيةG على أنها اجليل
تتوافق  تأكيد  بكل  فهي   Advanced
لتقييم  وفقًا   IMT-Advanced مع 
املعهد الدولي لالتصاالت يف بداية عام 
 LTE Advanced وتسمية  2012م، 
IMT- مع  املتوافقة  التقنيات  ضمن 

. Advanced

 LTE ل  املميزة  املعايير  هي  ما 
توصيات رسمتها  كما   Advanced

IMT-Advanced؟

لالتصاالت  الدولي  املعهد  حدد 
التالية  املعايير   ITU-R التنظيم   –
من  القادم  اجليل  لتطوير  كأهداف 
تقنية  4Gوتعتبر  اخللوية  اإلتصاالت 
املعايير،  تلك  LTE Advancedتوفر 
الدولي  املعهد  متطلبات  وتوصي 
 IMT-Advanced يف  لالتصاالت 

لتقنية اجليل القادم 4G مبا يلي: 
على  أساسي  بشكل  مبنية  تقنية 
 Packet Switchالباكت تبديل 
اإلنترنت  لبروتوكول  كامل  باستخدام 
وحدات  جميع  يشمل  مبا   All-IP
الشبكة من املوبايل إلى املوبايل األخر 

على طول خط االتصال بينهما.
شبكات  معايير  مع  التوافق 

الثاني  للجيلني  احلالية  االتصاالت 
.2G/3G والثالث

يصل  اسمي  بيانات  تدفق  معدل 
عالي  للمستخدم   100Mbit/s إلى 
يتحرك  مستخدم  )مثاًل  احلركة 
يصل  بيانات  تدفق  ومعدل   ، بسيارة( 
املستخدم  حال  يف   1Gbit/s إلى 

الساكن.
الشبكة  ملوارد  ديناميكية  مشاركة 
تدعم عدد أكبر من املشتركني يف نفس 

الوقت لنفس اخللية )محطة البث(.
النطاق  استخدام  يف  أعلى  كفاءة 
الترددي قابلة للتالؤم مع عرض حزمة 
20 ميغاهيرتز وميكن  إلى   5 قناة من 

أن تصل اختياريًا إلى 40 ميغاهيرتز.
لكل  الطيفي  الربط  ذروة  كفاءة 
 bit/s/Hz  15 تساوي  مستخدم 
املوبايل( إلى  الشبكة  )من  للتنزيل 
 6.75 و   ،4x4 MIMO باستخدام 
bit/s/Hz للتحميل )من املوبايل إلى 
 ،2x4 MIMO باستخدام  الشبكة( 
 1Gbit/s وهذا يعني أن سرعة حتميل
ميكن حتقيقها باستخدام حزمة طيف 
 ،MHz  67 من  أقل  عرضها  ترددي 
بينما هدف LTE Advanced هو 30 
 8x8 باستخدام  للتنزيل   bit/s/Hz
للتحميل   bit/s/Hz  15 MIMOو 

.4x4 MIMO باستخدام
كفاءة الطيف الترددي لكل مستخدم 
bit/s/Hz/  2.6 تعادل  محطة  لكل 
يف   )4x2 MIMO )باستخدام   Cell
يف   bit/s/Hz/Cell  2.25 و  التنزيل، 
داخل املنازل واألماكن املغلقة، وتهدف 
 3.7 إلى   LTE Advanced تقنية 

باستخدام  للتنزيل   bit/s/Hz/Cell
 .4x4 MIMO

احلالية  الشبكات  مع  التوفق 
والشبكات األخرى مبا ميكن املستخدم 
الشبكات  بني  السلس  من االنتقال 
واحلصول على خدمة جتوال محلي أو 

دولي بكفاءة وسهولة.
توفير جودة خدمة عالية للخدمات 
أو  الفيديو  مثل  الوسائط  املتعددة 

االتصال املرئي.. الخ.
ماذا يعني MIMO؟

تعريفها  ميكن   MIMO تقنية 
تستخدم  تقنية  بأنها  مبسط  بشكل 
تقوم  الذكية  الهوائيات  من  مصفوفة 
النطاق  استخدام  كفاءة  بتحسني 
الهوائيات  عدد  على  وتعتمد  الترددي 
الهوائيات  وعدد  لإلرسال  املستخدمة 
وميثل  لالستقبال،  املستخدمة 
عدد  ببعضهما  املضروبني  الرقمني 
الهوائيات املستخدمة لإلرسال يف عدد 

الهوائيات املستخدمة لالستقبال.
ال  شبكة  استخدام  ميكن  هل 
 LTE وشبكة  احلالية   CDMA

Advanced يف نفس الوقت؟

يف  الشبكتني  استخدام  ميكن  نعم 
واالنتقال  البيانات  لنقل  الوقت  نفس 
يدعم  املوبايل  كان  حال  يف  بينهما 
التقنيتني ويدعم بروتوكوالت التسليم 
حال  ففي  التقنيتني.  بني   Handoff
تغطية  منطقة  من  املشترك  انتقل 
LTE إلى منطقة تغطية EVDO سيتم 
 EVDO اعادة توجيه بياناته إلى شبكة
يقوم  كان  إذا  التنزيل  انقطاع  بدون 

بعملية تنزيل، والعكس ممكن أيضًا.

تعتبر تقنية LTE Advanced هي 
 CDMA2000 التطور الطبيعي لتقنية
شركة  تستخدمها  التي   1x, EVDO
خدمتها،و  لتقدمي  حالياً  موبايل  مين 
االتصاالت  لتقنيات  العاملي  التوجه 
يسير نحو ما يعرف بالشبكة املوحدة، 
واألبحاث  والتقنيات  اجلهود  فجميع 
املاضية  سنة  عشر  اخلمس  خالل 
قام  عامة  قواعد  على  مبنية  كانت 
لالتصاالت  الدولي  املعهد  بتحديدها 
تلك  وغرض  العوملة،  أهداف  لتلبية 
القواعد هو الوصول إلى تقنيات تلبي 
تسمية  عليها  اطلق  التي  الطموحات 
وكنتيجة لإلمكانيات  القادم«،  »اجليل 
التي   OFDMA تقنية  قدمتها  التي 
مجموعة  تطويرها  على  تشرف 
نقل  امكانيات  وفرت  3GPPوالتي 
بالتقنيات  مقارنة  هائلة  بيانات 
األخرى مثل تقنية CDMA، أصبحت 
تقنية OFDMA هي التيار الرئيسي 
االتصاالت  تقنيات  من  القادم  للجيل 
الهدف  وبالتالي  )املوبايل(  اخللوية 
املوبايل  شركات  ملشغلي  القادم 
التقنية  تلك  على  التعارف  مت  حيث 
 LTE )Long الشائعة  بالتسمية 
التوجه  وهذا   ،)Term Evolution
هو تلبية للهدف األساسي من عمليات 
اتصاالت  شبكة  توفير  وهو  التطوير، 
متجانسة  املعايير  موحدة  عاملية 

الواجهات.
بشكل   LTE تقنية  استخدام  بدأ 
ورغم  2009م،  عام  يف  جتاري 
 LTE تقنية  أن  إال  الكبيرة  إمكانياتها 
استخدامها  بدأ  التي   Advanced

2013م  عام  يف  جتاري  بشكل 
أفضل  حلول  موبايل  مين  ستعطي 
املدى  على   LTE تقنية  تقدمه  مما 
 LTE املتوسط والبعيد، حيث أن تقنية
Advanced متتاز مبرونة عالية يف 
نقل  وسرعة  الترددي  النطاق  إدارة 
الوصول  مت  فعملياً  عالية،  بيانات 
 Mbit/s 600 إلى سرعة تنزيل تبلغ
على   8x8 MIMO تقنية  باستخدام 
 20 مقدارها  ترددي  نطاق  حزمة 
تقنية  من  مثيلتها  بينما   ،  MHZ
سرعة  أعلى  تقدمي  تستطيع   LTE
 Mbit/s  326.4 مقدارها  تنزيل 
احلزمة  من  املقدار  نفس  باستخدام 
يف  الهائلة  السرعة  وتلك  الترددية، 
احلالية  بالسرعة  مقارنة  التنزيل 
Mbit/  3.1 البالغة   EVDO لتقنية 

اليهاستتمكن  االنتقال  حال   sويف 
خدمات  تقدمي  من  موبايل  مين 
املواطنني  لطموحات  ومواكبة  رائدة 

املتطلعني إلى التقنيات احلديثة.
تقنيتي  بني  الكبير  التشابه  رغم 
أن  إال   LTE Advanced و   LTE
بالنسبة  الرابع  اجليل  هي  األخيرة 
 CDMA2000 1x, ملشغلي أنظمة ال
EVDO، وهي التقنية األفضل لشركة 
واجهات  من  تقدمه  ملا  موبايل  مين 
الشبكة  جتهيزات  مع  خاصة  ربط 
 ،CDMA بنظام  تعمل  التي  احلالية 
مما سيوفر للمشترك خدمة متواصلة 
كما  التقنيتني،  ضمن  حر  وجتوال 
بيانات  نقل  سرعة  متوسط  سيوفر 

عالية ستجعل استخدام اإلنترنت 
أو  األفالم  مشاهدة  عمليات  يف 

األلعاب التفاعلية على الشبكة جتارب 
مثيرة ومتعة متواصلة، أضف إلى ذلك 
التجارب  إثراء  سعي مين موبايل إلى 
اخلاصة باملشتركني والتي نهدف ألن 
سهوله  أكثر  بالشبكة  ارتباطهم  يكون 
فالسرعات  ومميزة.  ممتعة  وعملية 
نتوقع أن يستفيد منها  الكبيرة والتي 
عادات  تغيير  يف  ستسهم  املشتركني 
تلبيًة  البيانات  خدمة  استخدام 
لطموحات وإبداعات املشتركني وليس 

فقط تقدمي اخلدمة.
وكما أن املشتركني سيحصلون على 
الشركة  ستحصل  مميزة،  خدمات 
أيضاً،  مميزة  تشغيلية  مزايا  على 
املنشودة   4G الرابع  اجليل  فتقنية 
التي   All-IP باستخدام  ستتميز 
اقتصادية  تشغيلية  ميزات  ستوفر 
تكاليف  بخفض  سيسهم  مما  كبيرة 
تنفيذ  الزمن خالل فترة  التشغيل مع 
تقنية  نحو  االنتقااللتدريجي  عملية 
فالبداية ستكون   ،LTE Advanced
البيانات ثم خالل  مع تقدمي خدمات 
خمس سنوات ستقدم الشركة خدمات 
 LTE تقنية  عبر  الصوتية  االتصاالت 
وبشكل   ،VoLTE ب  يعرف  ما  أو 
نقل  عمليه  وسيصحب  تدريجي، 
اجلديدة  التقنية  وانتشار  املشتركني 
انخفاض يف تكاليف التشغيل وتكاليف 
عن  االستغناء  عن  الناجتة  االستثمار 
املكلفة   CDMA تقنية  يف  االستثمار 
وبالتالي  التشغيل  ويف  االستثمار  يف 

زيادة األرباح.
على  نعمل  موبايل  مين  يف  نحن 

وادراكنا  واضحة  أهداف  حتقيق 
االتصاالت  تقنيات  يف  للمتغيرات 
إلجناح  اجلماعي  وعملنا  وجتربتنا 
عليها  واحلفاظ  موبايل  مين  شركة 
يف الصدارة رغم العزلة التي فرضتها 
كانت  والتي   CDMA2000 تقنية 
بيئة  يف  التنافسية  طموحاتنا  تعيق 
من  خالية  وإقليمية  وعربية  محلية 
املوبايل  خدمات  يف   CDMA تقنية 
نشعر باالعتزاز بالنجاح واألرباح التي 
حققناها خالل السنوات املاضية من 
عمر الشركة، وانا على ثقة ان  تقنية 
LTE Advancedالتي  الرابع  اجليل 
استمرار  ستضمن  إليها  يجباالنتقال 
التيار  إلى  وانضمامها  موبايل  مين 
اخللوية  االتصاالت  لتقنية  العاملي 
ضمن  االندماج  مزايا  من  لتستفيد 
واإلقليمي  والعربي  محيطهااحمللي 
التي  العزلة  من  سيخرجها  مما 

تفرضها التقنية احلالية.
موبايل،  وإدارة  مين  موظفي  إننا، 
نرى اجلمهورية اليمنية بعني املستقبل 
خدمات  أفضل  تقدمي  على  ونحرص 
املمكنة  التقنيات  بأفضل  االتصاالت 
وأقل  التشغيلية  التكاليف  وبأقل 
ينبغي  لذا  للجمهور،  املقدمة  االسعار 
 LTE علينا االسراع يف االنتقال لتقنية
مين  شبكة  لتطوير   Advanced
إلى  مشتركيها  بنقل  والبدء  موبايل 
تقنيات اجليل الرابع 4G، ولن يتطلب 
حتى  معدودة  سنوات  سوى  األمر 
موبايل  مين  مشتركي  جميع  يصبح 
يتمتعون بتقنيات ومزايا اجليل الرابع.

LTE Advanced
تقنية المستقبل القريب

م/ بشير أمني
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 القطاع الصحي
 ضاعفت الشركة من مخصصات 
مين  ملراكز  التشغيلية  النفقات 
كل  يف  اخليرية  الصحية  موبايل 
من عدن – احلديدة – املكال والتي 
يف  مجانية  عالجية  خدمات  تقدم 

إطار احملافظات املذكورة .
ورعاية  بدعم  الشركة  قامت  كما 
يف  الصحية  األنشطة  من  العديد 
اجلمهورية  محافظات  من  عدد 
دوائي  حملة  مقدمتها  يف  جاء 

العام املنصرم على عدد من األندية 
الرياضية منها ) شعب إب - شعب 
نادي   - التضامن  نادي   - صنعاء 
حضرموت  شبام  نادي   - سيئون 
 - حلج   يف  احلسيني  نادي   -
كما   ،  ) ذمار  يف  سبأ  جنم  ونادي 
الكثير  رعاية  يف  الشركة  ساهمت 
منها  نذكر  الرياضية  األنشطة  من 
على سبيل املثال رعاية بث مباريات 
بطولة العاب القوى للمالكمة والتي 

أقيمت يف العاصمة صنعاء.

الفشل  مرضى  لرعاية  الرمضانية 
للعام  عائداتها  بلغت  والتي  الكلوي 
وقدره)30,803,442(  مبلغ  2013م 
من  عدد  على  توزيعها  مت  ريال 
مرضى  برعاية  املعنية  اجلهات 
الفشل الكلوي يف محافظة احلديدة 
النسبة  وخصصت  املكال  و  إب  و 
الفشل  مرضى  رعاية  ملركز  األكبر 
الثورة  مستشفى  هيئة  يف  الكلوي 
إلى  باإلضافة  هذا  بصنعاء.  العام 
قدمته  الذي  الكبير  املالي  الدعم 
الشركة للجمعية مرضى الثالسيميا 

واملساهمة يف بطولة البولنج للعام 
2013م وعدد من األنشطة الشبابية 

الرياضية يف احملافظات.
قطاع التعليم

من  الكثير  الشركة  قدمت 
املساهمات الداعمة والهادفة لنشر 
حيث  املجتمع  أوساط  يف  التعليم 
يف  املدرسية  احلقيبة  بتوزيع  قامت 
عموم  يف  النائية  القرى  من  عدد 
احملافظات متلمسة احتياجات مثل 
املستلزمات  لتوفير  املناطق  تلك 

طبية  ومستلزمات  أدوية  لشراء 
املرضى  األطفال  على  مجاناً  توزع 
للعمل  إستراتيجيتها  إطار  ويف 
الرسمي  اجلانب  مع  بالتوازي 
وفرت  السرطان  مرض  ملكافحة 
الشركة جهاز تلفزيون s/u  لعالج 
األورام وتقدر قيمته مببلغ وقدره ) 
ساهمت  كما   ) 10.535.000ريال 
اليوم  مؤمتر  رعاية  يف  الشركة 
الوراثي   التوحد  ملرض  العاملي 
عدد  تكاليف  توفير  إلى  باإلضافة 
لألطفال  جراحية  عمليات  عشر 

على  أبناءها  وتشجيع  الدراسية 
مين  تتصدر  كما  التعليم  مواصلة 
دعم  يف  الشركات  قائمة  موبايل 
وحفالت  الطالبية  األنشطة 
اجلامعي  للطالب  التخرج  ومشاريع 
دعمت  حيث  احملافظات  عموم  يف 
املتخرجة  للدفع  حفال   101 عدد 
إلى  باإلضافة  هذا  العام   طوال 
أوائل  تكرمي  احتفالية  رعاية 
إلى  العودة  ومهرجان  اجلمهورية 
الوعي  املدرسة ومشاركتها يف نشر 

التعليمي بني أبناء املجتمع.

القلبية  الصمامات  مرضى  من 
باإلضافة  دوالر   25000 مببلغ 
كبريات  من  عدد  مع  التنسيق  إلى 
املستشفيات احمللية إلجراء عمليات 
جراحية لعشرات املرضى من األسر 
يف  املتميز  اإلسهام  وكذا  الفقيرة 
املجتمع  أبناء  بني  الصحية  التوعية 
توعوية  رسائل  إرسال  يف  املتمثل 

لنشر الوعي الصحي يف املجتمع.
القطاع الرياضي

خالل  الرياضي  الدعم  توزع 

أدت شركة مين موبايل خالل العام املنصرم 2013 دورا 
فاعال في إسهاماتها التنموية املتعددة وتقدمي الدعم 

املتميز والسخي لكثير من البرامج واألنشطة املجتمعية 
الهادفة لرفد مسيرة التنمية مبختلف مجاالتها التعليمية 

والصحية والرياضية 
واالجتماعية إميانًا منها بالواجب امللقي على عاتقها 

كونها شركة وطنية مساهمة تعي أحقية املواطنة ودور 

القطاع 
االقتصادي البارز في حتريك عجلة التنمية والدوران بها 
نحو تطور وتقدم املجتمع وازدهاره وهذا ما شهد ليمن 

موبايل من خالل رعايتها للكثير والكثير من األنشطة 
والفعاليات املجتمعية التنموية بشتى مجاالتها والتي 

من أهمها :

المسؤلية االجتماعيه
إنتماء وطني ... وبناء مجتمعي
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السلة الرمضانية
لشهر  الغذائية  السلة  استهدفت 
1434هـ  للعام  الكرمي  رمضان 
حيث  الفقيرة  األسر  من  الكثير 
غذائية  سلة   12000 عدد  وزعت 
متميزة لعدد 12000 أسره يف عموم 
يف  شارك  اجلمهورية  محافظات 
الشركة  يف  العاملني  جميع  توزيعها 
اجلمعيات  من  عدد  مع  بالتنسيق 
االجتماعية  واملؤسسات  اخليرية 
مما ساهم يف إيصال السلة الغذائية 

للمحتاجني الفعليني .
األنشطة االجتماعية

ساهمت الشركة يف رعاية الكثير 
املختلفة  االجتماعية  األنشطة  من 

مراكز التدريب والتأهيل واجلامعات 
التدريبية  باملستلزمات  وتزويدها 
الشباب  تدريب  يف  تساهم  التي 
وتزويدهم باخلبرات وتؤهلهم لسوق 
إنشاء مركز  العمل وكان من أهمها 
احلاسب اآللي بكلية العلوم _ يف 
الشركة  قدمت  حيث  إب  جامعة 
ثالثون جهاز حاسب آلي وملحقاتها 
كما ساهمت الشركة يف تزويد عدد 
املتخصصة  التدريب  معاهد  من 
ومستلزمات  األجهزة  من  بعدد 

التدريب.
من  عدد  جتهيز  إلى  باإلضافة 
املشاغل اخليرية التي تهتم بتدريب 
املشغوالت  على  الفقيرة  األسر 

احلرفية.

منها حملة النظافة ألمانة العاصمة 
يف 2013/12/12م وكذلك املساهمة 
صيف  مهرجان  إجناح  يف  الفاعلة 
أقيم  والذي  2013م  للعام  صنعاء 
كما  بصنعاء  السبعني  حديقة  يف 
رعت الشركة عدد أربعه مهرجانات 
 ( هي  محافظات  أربع  يف  عيديه 
 ) صنعاء   , عدن   , إب   , احلديدة 
املهرجانات  من  إلى عدد  باإلضافة 
اجلماهيرية  والثقافية  الترفيهية 

والشعبية يف محافظات أخرى .
األنشطة الثقافية واملبدعني 

عدد  برعاية  2013م  العام  حظي 
من املهرجانات الثقافية يف مجاالت 
الشعر واإلبداع واإلنشاد من أهمها 
لإلنشاد  النصرة  مهرجان  رعاية 

ورعاية   , حضرموت  محافظة  يف 
مهرجان الشعر يف كل من سقطرى 
و زبيد , ودعم كليب أنشودة) ساكنة 
كما  قوزع  القادر  عبد  قلبي(للمبدع 
ساهمت مين موبايل يف مهرجانات 
محبوبة  و  كناري  لقناتي  األطفال 
العاصمة  يف  إقامتهما  مت  والذي 

صنعاء يف نفس العام  .
 اإلفراج عن املعسرين

موبايل  مين  شركة  تساهم 
التخفيف  يف  ايجابية  مساهمة 
قامت  حيث  املعسرين  الفقراء  عن 
الشركة يف العام 2013 باإلفراج عن 
)48( معسراً وإخراجهم من السجون 
بعد دفع املبالغ املستحقة عليهم يف 
كل من محافظة ) احلديدة - إب - 

عدن - املهرة - تعز - شبوة ( وتعد 
البرامج  احد  املعسرين  مساعدة 
تقدمها  التي  النوعية  السنوية 

الشركة جتاه املجتمع وأبنائه .
توزيع بطانيات على أطفال الشوارع 

والفقراء
العام  خالل  موبايل  مين  وزعت 
2013م عدد ) 1000( بطانية شتوية 
واحملتاجني  الشوارع  أطفال  على 
والفقراء إلعانتهم على مواجهة برد 
بذلك  مستهدفه  القارص  الشتاء 
عدد من احملافظات األكثر بروده يف 

فصل الشتاء .
 التدريب والتأهيل

عن  دعم  2013م  العام  تخلل 

المسؤلية االجتماعيه

مين موبايل ليست شركة اتصاالت فحسب أنها الشركة 
)السنبلة(.

مبا متثله من قيم االجناز والعطاء والوفاء أنها ماكينة 
السهل  بالتواصل  أفاقنا  متال  وشبكة  قوية  اقتصاد 

والتبادل الذكي ونافذة مجتمعنا إلى عالم جديد.
اجنازاتنا  وتعاظمت  أحالمنا  تشابكت  خاللها  -من 

فربحنا الوطن.
بسيط  لسبب  بنا  تفخر  أيضاً  وهي  بها  نتباهى  -إننا 
هو أنها حضيت ومنذ البداية بقيادات فاعله وفريق عمل 

مبدع .
-سبع سنوات خضر من احلصاد والعطاء ونحن على 
موعد من كل عام مع مهرجان الفرح واألرباح نكرم فيه 
مساهمينا ومشتركينا وموظفينا ووطننا على حد سواء .

لقد استعاد املساهمون قيمة ما استثمروه ب 3 أضعاف 
وهم يستحقون هذا النجاح.

علي  التركيز  من  البد  دائمة  االبتسامة  تظل  -وحتى 
نعطي  أن  البد  نحتفل  مثلما  )انه  هي  جوهريه  نقطة 
البلد  بناء  تساهمون يف  الشركة(فبجهودكم  لهذه  الكثير 
واملدرسة  املستشفي  يف  االبتسامة  تصنعون  وبوالئكم 

واجلامعة والطريق والنادي.
وكل عام وانتم رابحون.

حارث الدهمي

سبع
سنوات

خضر
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العام  أطلقت شركة مين موبايل خالل 
الرمضانية)اشحن  دوائي2  حملة  2013م 
عائداتها  بلغت  والتي  رصيدك حسنات(  
مت  ريال    )30,803,442  ( وقدره  مبلغ 
إذ  الكلوي  الفشل  مرضى  لدعم  رصدها 
اتسمت حملة دوائي التي تقوم بها الشركة 
معونة  من  متثله  ملا  والنجاح  باملصداقية 
املصابني  املرضى  من  املجتمع  لشرائح 
باألمراض املزمنة حيث مت توزيع عائدات 
احلملة على عدد من اجلمعيات اخليرية 
عدد  يف  الكلوي  الفشل  ملرضى  الراعية 
العاصمة _  أمانة   ( أربع محافظات هي 
مين  وعقدت   ) إب   _ عدن   _ احلديدة 
برعاية  املناسبة  بهذه  احتفالية  موبايل 
معالي وزير االتصاالت  وتقنية املعلومات 
الدكتور / احمد عبيد بن دغر  واحتضنته 
قاعة املستشفى السعودي األملاني بصنعاء  
رئيس  مصلح  صادق  املهندس  وبحضور 

اللطيف  واألخ/عبد  الشركة  إدارة  مجلس 
وتقنية  االتصاالت  وزارة  وكيل  غامن  أبو 
واإلدارية   املالية  للشئون  املعلومات 
التنفيذي  املدير  هزاع  عامر  واملهندس 
لشركة مين موبايل والدكتور عبد الكرمي 
اخلوالني مدير عام هيئة مستشفى الثورة 
العام بصنعاء وعدد من رؤساء اجلمعيات 
دعم  يف  العاملة  واملؤسسات  اخليرية 
مرضى الفشل الكلوي وعدد من األطباء 
واملتخصصني  وقد حتدث املهندس صادق 
مصلح خالل الفعالية عن أهمية مثل هذه 
احلمالت  يف دعم املرضى والتخفيف من 
معاناتهم كواجب ديني ووطني وإنساني إذ 
يعد مرض الفشل الكلوي  مشكلة صحية 
دول  جلميع  صعبا  حتديا  وميثل  عاملية 
العالم مبا يف ذلك اليمن، ونوه مصلح إلى 
أن الشركة عملت هذه احلملة من منطلق 
الشركة  توليها  التي  املجتمعية  املسئولية 
للمستشفيات  ودعما  البالغ  االهتمام 
التي  اخليرية  واجلمعيات  احلكومية  
أن  إلى  مشيرًا  اجلانب.  هذا  يف  تعمل 
ملرضى  خصصت  األولى  دوائي  حملة 
السرطان، والثانية ملرضى الفشل الكلوي 
حملة   ( القادمة  احلملة  وستخصص 

دوائي3( لدعم مرضى القلب.  

مستشفى  عام  مدير  عبر  جهته  من 
الثورة العام الدكتور عبد الكرمي اخلوالني 
مين  شركة  قدمته  ملا  وامتنانه  شكره  عن 
مرضى  لدعم  سخي  دعم  من  موبايل 
الذي  الدعم  قبله  ومن  الكلوي  الفشل 
قدمته الشركة للمصابني مبرض السرطان  
للمرضى  اإلحصائيات  بان  موضحا 
جتاوزت  قد  الكلوي  بالفشل  املصابني 
التقنية  على  يعتمدون  والذين  اآلالف 
يف  والبروتوني  الدموي  بنوعيها  الكلوية 
التقارير  املواطنني بحسب  اجلمهورية من 
تفعيل  يستدعي  مما  املرفوعة  الرسمية 
مثل هذه احلمالت   اخليرية لدعم املرضى 
من جانب وكذا تفعيل التوعية التثقيفية 
عن  املبكر  الكشف  برامج  عبر  واإلرشادية 
أمراض الكلى من جانب آخر . كما أوضح 
الكلى  إن مركز غسل  اخلوالني يف حديثه 
ألف   55 شهريًا  يستقبل  املستشفى  يف 
حالة سنويًا ، وقد قام بإجراء 200 عملية 
م   1996 عام  افتتاحه  منذ  مجانًا  كلى  زرع 
كل  زراعة  عمليتي  يجري  املستشفى  وأن   ،
مزيد  إلى  ويحتاج  منتظم  بشكل  أسبوع 
من التجهيزات والتوسعة نظرًا لزيادة عدد 
الذي  بالدعم  مشيدا   . املرضية  احلاالت 
املركز  لتوسعة  موبايل  مين  شركة  قدمته 

وانعكاساته االيجابية مستقبال يف حتسني 
األداء. 

هزاع  عامر  املهندس  األخ  حتدث  كما 
عن  موبايل  مين  لشركة  التنفيذي  املدير 
الشركة  تقدمها  التي  املتعددة  اإلسهامات 
الشركة  إسهامات  إلى  إضافة  القطاع  يف 
القطاعات  مختلف  يف  االجتماعية 
فيه  ملا  والثقافية  واالجتماعية  التعليمية 
يف  منوها   , اليمني  املجتمع  وبناء  خير 
على  امللقي  الوطني  الواجب  عن  حديثة 
عاتق الشركات العاملة يف بالدنا لاللتفات 
جتاه الشرائح من املرضى واحملتاجني ومد 
احلكومة  مع  والتعاون  لهؤالء  العون  يد 

للنهوض بتلك الشرائح إلى األفضل .

من  احلاضرون  أشاد  جانبهم   من 
اإلعالم  ورجاالت  واألطباء  األكادمييني 
خالل  تقدمة  وما   موبايل  مين  بشركة 
جتاه  االجتماعية  املسؤولية  يف  برامجها 
وتنميته  رقيه  على  والعمل  املجتمع 
وازدهاره .هذا وقد  تخلل االحتفال فقرات 
توعوية عن  مرض الفشل الكلوي وكيفية 

الوقاية منه .

جهود مستمرة .. ضد معاناة     دائمة
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حتتفل شركة مين موبايل اليوم 
مبناسبة توزيع أرباح  العام 
2013م ومبرور عشرة أعوام 

من عمرها اإلنتاجي ، حققت 
خاللها أرقامًا استثمارية 

وخدمية ضخمة وملموسة 
وتصدرت أبرز قائمة الصروح 

االقتصادية الوطنية ومثلت 
منوذجًا ناجحًا للتكامل 

االقتصادي احلكومي واخلاص 
، وساهمت في التنمية 

الشاملة .
هذا النجاح لم يحقق إال 

بالثقة التي حضت بها ، من 
املساهمني والعاملني .

وفي هذا السياق سنستعرض 
في هذا االستطالع أراء 

املساهمني حول ما حققوه من 
استثماراتهم في مين موبايل .

الشركات  من  موبايل  مين  شركة  تعتبر 
املساهمة الناجحة وأكبر دليل على ذلك هو 
ما حققته الشركة من أرباح قامت بتوزيعها 
على جميع املساهمني والذين هم من جميع 

أنحاء اجلمهورية .
كما أن األرباح التي وزعت خالل الفترة 
املاضية هي أعلى نسب أرباح مت توزيعهاعلى 

املستوى احمللي .
موبايل  مين  شركة  تستمر  أن  أمتنى 
الشركة  إدارة  من  أود  كما  النجاح  هذا  يف 
املزيد  بذل  بها  العاملني  املوظفني  وجميع 
من اجلهود يف أداء وتطوير األعمال املوكلة 
أخرى  باستثمارات  للقيام  والسعي  إليهم 
سواًء يف نفس نشاط الشركة أو يف نشاط 
جديدة  جناحات  خالله  من  يحقق  أخر 

للشركة.

او  املساهم  يفكر  عندما  البداية  يف 
املستثمر يف املساهمه يف أي شركة مساهمة 
يكون اول ما يفكر به هو ماسيعود علية من 

فائدة وعوائد من خالل مساهمتة .
يف  اسهم  بشراء  قمنا  واحلمدهلل  ونحن 
ارباح  الشركة  ووزعت  موبايل  مين  شركة 
السنوات  خالل  املساهمني  جميع  على 
ومقبوله  االرباح جيدة  تلك  وكانت  املاضية 
ارباح  اعلى  وهي  حيث  املساهمني  لدى 
الشركات  قبل  من  الفترة  نفس  يف  وزعت 

املساهمة االخرى أو البنوك . 
وكذلك  باالدارة  ممثله  الشركه  من  نود 
املزيد  بذل  مواصله  بها  العاملني  جميع 
النجاح  هذا  على  للحفاظ  اجلهد  من 
استثمارات  والبحث عن   . فية  واالستمرار 
اخرى أمنة ليتم االستثمار فيها ومبا يخدم 

مصلحة الشركة واملساهمني.

خاص  بشكل  للمساهمني  حتقق  ما  إن 
مكاسب  عام  بشكل  والشعب  وللوطن 
عظيمة فمن خالل مساهمتهم كانوا عامل 
مساعد على توفير فرص عمل جديدة يف 
التجارة احمللية  مجال االتصاالت وحتسني 
من خالل إعادة تدفق السيولة إلى السوق 
احمللية بعد صرف األرباح على املساهمني 
وكذا تقليل خروج العملة الصعبة واستقرار 
أبناء  من  املساهمني  كون  الصرف  سعر 
الوطن ، كما كان للمساهمني دور يف تعميق 
أكثر  املساهمني  الوطنية كون عدد  الوحدة 
من 40 ألف مساهم من جميع احملافظات 
األمن  زيادة  بدوره عامل مساعد يف  وهذا 
العامة  اخلزينة  رفد  وكذلك  واالستقرار 
وغيرها  الضرائب  خالل  من  بالسيولة 
واستناداً  الزكوية  الواجبات  خزينة  ورفد 
مين  قدمته  الذي  الباهر  النجاح  إلى 
من  واملساهمني  للوطن  حتقق  وما  موبايل 
رئيس  ندعو  الرائدة  الشركة  هذه  خالل 
وتقدمي  تشجيع  إلى  واحلكومة  اجلمهورية 
كافة التسهيالت إلنشاء الشركات املساهمة 
العامة خصوصاً يف إعادة النظر يف قانون 
الضرائب كما ندعو الشركات العائلية إلى 
عامة  مساهمة  رأسمالها  من  جزء  حتويل 
إشراكه  للمواطن  ليتسنى  عام  اكتتاب  عبر 

واستثمار ادخاره البسيط .

ساهمت يف شركة مين موبايل مببلغ لم 
يكن كبيرا ولكني حصلت على أرباح ممتازة 
يف األعوام املاضية وهي أعلى نسبه أرباح 
حققتها من استثماراتي يف شركات أخرى .
أن االستثمار يف شركة مين موبايل يعتبر 
البالد  يف  اآلمنة  االستثمارات  أفضل  من 
ناهيك الزيادة املستمرة يف القيمة السوقية 
للسهم الواحد والذي وصل تقريبا إلى ثالثة 

أضعاف من قيمته عند االكتتاب .
كما انه يتم االستفادة من األرباح السنوية 
التي تقوم الشركة بتوزيعها يف توفير بعض 

االحتياجات الشخصية أو العائلية .
ويف األخير

وجميع  الشركة  إلدارة  بالشكر  أتقدم 
العاملني بها على اجلهود التي يبذلونها من 

اجل سير العمل يف الشركة .
وأرجو ا من إدارة الشركة وجميع العاملني 
بها أن يحافظوا على الشركة واالرتقاء بها 
وتلبية احتياجات املشتركني مثل التوسعات 
منافسة  وجود  ظل  يف  خصوصا  الالزمة 
قوية وكل ذلك سينعكس إيجاباً على الشركة 

واملساهمني واملشتركني.  

و  أتوقعه  أكن  لم  ما  اهلل حققت  احلمد 
ذلك بعد توفيق اهلل فقد قمت بشراء أسهم 
يف الشركة مع العلم أن كثير من األصدقاء 
وثقت  ولكن  ينتقدونني  كانوا  مني  املقربني 
يف جناح شركة مين موبايل و القيادة الكفؤة 
املتفاني يف  الشركة  كادر  مع  كافحت  التي 
تأسيس الشركة و جناحها علماً أن كل ذلك 
أتى بنتائج جيدة من خالل استالمنا أرباح 
جيدة وبنسب متفاوتة للسنوات السابقة . 

احلفاظ  يف  الشركة  تستمر  أن  وأطمح 
تقدمي  يف  إليه  وصلت  الذي  النجاح  علي 
 3G خدمات جديدة منافسة مثل خدمة ال
و االنتقال الي ال LTE يف أقرب وقت لكي 
علي  حتافظ  و  جدد  مشتركني  تستقطب 

املشتركني احلاليني 

عادل محسن اجلرموزي

نبيل الغيليعنان مسعد النواريشرف محمد الشريف جهود أكثر

لم أكن أتوقع أفضل استثمار آمن مكاسب عظيمة
املساهمون يتحدثون حلصاد:

حققنا مالم نكن نتوقعه

بسام الشاطر

مزيدًا من االستثمارات
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منشأه  أي  جناح  يقترن  ما  دائماً 
بفكرها  تُدبر  بشريه  عقول  بوجود 
الالمتناهي  بإبداعها  وتخطط  العالي 
ملخصًة  محدود  الال  بعطاءها  وتعمل 

قصًة عنوانها النجاح.
تفتخر شركة مين موبايل بإمتالكها 
الرئيس ملا حققته  لكادر ميثل املرتكز 
يف  نشأتها  منذ  من جناحات  وحتققه 
ذلك  ويظهر  اآلن  حتى  2004م  العام 
جلياً من خالل إرتفاع مؤشرات األداء 
األرباح  نسب  ألعلى  احملقق  الرئيسية 

يف بالدنا.
العام  نهايه  املوظفني  عدد  بلغ  فقد 
ألسس  وفقآ  موظف   )430( 2013م 

ومعايير علمية وتناقسيه .

بأهمية  الشركة  إدارة  من  وإدراكاً 
املوارد  إدارة  من خالل  تسعى  كادرها 
إلى تأهيلهم وتدريبهم بشكل  البشرية 
مستمر بالتنسيق مع عدد من املعاهد 
واخلارج  الداخل  يف  املتخصصة 
الشركة  خدمات  تقدمي  يكفل  ومبا 
كهدف  األكمل  الوجه  على  جلمهورها 

سامي نابع من كونها شركة وطنية .
إدارة شركة مين موبايل  كما قامت 
بتحقيق  موظفيها  نقابة  مع  بالتعاون 
الرامية  املوظفني  مطالب  من  العديد 
ومستقرة،  آمنة  عمل  بيئة  خلق  إلى 
إقرار  هو  ماحتقق  ابرز  من  وكان 
وتنفيذ مشروع الهيكل املالي واإلداري 
املؤقت للشركة يف شهر فبراير 2013م 

للموظفني  الرئيس  املطلب  والذي مثل 
إجمالي  على  التأمني  إلى  باإلضافة 
موظف  كل  تتقاضاه  الذي  الراتب 
وتسوية درجاتهم الوظيفية يف اخلدمة 
املدنية وفقآ لسنوات اخلدمة اخلاصة 
املوظف  تكرمي  يتم  كما   ، موظف  بكل 
مببلغ  شهر  كل  مستوى  على  املثالي 
ذلك  كان  ما   ، تقديريه  وشهادة  مالي 
الشركة  إدارة  تلمس  لوال  ليتحقق 
موظفو  يبذلها  التي  الكبيرة  للجهود 
كان  اآلخر  اجلانب  وعلى  الشركة 
أثره  النقابة  لعبته  الذي  الكبير  للدور 
املطالب  لتلك  بتبنيها  ذلك  يف حتقيق 
وتنفيذها  إقرارها  وراء  وسعيها 

برجاحة وعقالنية .

التدريبية وفقًا للعقود  البرامج  مت تنفيذ عدد من 
املبرمة مع الشركات لعدد )87( موظف فني للدورات 
اخلارجية ، كما مت تنفيذ عدد من البرامج التدريبية 
)110( موظف  إعتمادها ولعدد  التي مت  وفقًا للخطة 
للدورات اخلارجية ، وتوزعت البرامج التدريبية احمللية 
، كما مت  املوازنة للشركة   املقر يف  للموظفني بحسب 
املتكامل  الفوترة  نظام  على  الشركة  موظفي  تدريب 
يوليو  نهاية  الشركة  يف  تدشينه  مت  والذي   )CBS(الـ
املختصني  من   )241( عدد  تدريب  إلى  إضافًة  2013م 
العاملني يف  مكاتب الوكالء و موظفي الفروع التابعة 

سسة  العامة لإلتصاالت على هذا النظام .للمؤ

زيارة إلى
مين موبايل 

القلم  توقف  الرحلة   يف هذه 
الكلمات  وتاهت   , الكتابة  عن 
الكبير  الشكر  عن  للتعبير 
زيادة  عند  موبايل السيما  ليمن 
وإتاحة  املوهبة  صقل  و  اخلبرة 
الفرصة  ونيل املعرفة التي تعمل 

مبسؤولية عالية. 
وما زرعت شركة مين موبايل 
من تدريب وتأهيل ورفع مستوى  
التغيرات اإليجابية  يف املهارات 
احلالية  والقناعات  القدرات   و 
يف  جتسدت   التي  واملستقبلية 
بأقل  الهدف  إلى  الوصول  آلية 
ضمن  العمل  يف  وجهد  وقت 
الفريق الواحد لنواكب كل جديد 

يف سوق العمل . 
شكراً  أقول  أن  لي  يتسنى  و 
ملن بعث األمل والطموح والتفاؤل 
والنجاح  يف نفسي  وأذهب عني 
سهل  و  يأس  حلظة  يف  احلزن 
بها  أتوج  وخبرات  معلومات  لي 

دراستي .
ويصدق  شعوري الذي يخرج 
من أعمق قلبي و يتألق يف سماء 
حلمي بابتسامات مفعمة باحلب  
موبايل   بها يف سماء مين  حتلق 
ترتسم  عريضة  بابتسامات 
مين  شركة  موظفي  وجوه  على 

موبايل.
شكراً  موبايل  مين  شكراً 
 - وهاس  الدين  نور  للمدرب 
و  العامة  العالقات  قسم  مدير 

اإلعالم.

العنصر البشري...أحد عناوين النجاح

2013م عام التدريب والتأهيل

 محمد الشيخ 

تعازينا
بقلوب مكلومة تتقدم إدارة الشركة وفريق مجلة 

حصاد بأصدق التعازي واملواساة ألسرة الفقيد 
املرحوم الشيخ / 

سعد احلنمي 
 عضو مجلس إدارة السابق 

تغمد اهلل الفقيد بواسع رحمته وأسكنه فسيح 
جناته 

إنا هلل وإنا إليه راجعون
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النقال  للهاتف  موبايل  شركة مين  احتفت   2013 سبتمبر   22 األحد 
بزفاف 90 عريساً وعروساً من موظفيها، يف تقليد تقيمه الشركة للمرة 
وتأتي هذه اخلطوة   . بهيجة  تأريخها يف تظاهرة اجتماعية  الثانية يف 
ضمن الفعاليات واألنشطة االجتماعية الداخلية للموظفني العاملني فيها  
ـ االحتفالية بالذكرى التاسعة لتدشني خدمات الشركة كان له وقع خاص 
وأثر طيب خاصة وأن الشركة حققت خالل هذه الفترة جناحات كبيرة 
وهموم  بقضايا  الشركة  اهتمام   .. اجلوانب  شتى  يف  مذهلة  وقفزات 
له  ملا  للعاملني  النفسي  ببناء اجلانب  اهتمامها  نابع من  فيها  املوظفني 
من أثر طيب ينعكس على أداء العاملني ويزيد من درجة الوالء للشركة 

عامة  وطنية  شركة  كونها  واالجتماعية  اخلدمية  ورسالتها  وشعارها 
مساهمة .. 

الفنية  الفرق  من  وعدد  اليمني  الفن  من جنوم  كوكبة  املناسبة  أحيا 
واستعراضية  غنائية  وصالت  قدم  الذي  الشعبي  التراث  إحياء  وفرق 

نالت استحسان احلضور .. 

مت االحتفال بالفعالية على فترتنيـ  الفترة الصباحيةـ  والفترة املسائية 
بنفس الطقوس الفرائحية الشعبية ألغلب احملافظات اليمنية .

يف إطار اهتمامها بكوادرها :

90عريسًا وعروسًا من موظفيهايمن موبايل تحتفي بالعرس الجماعي الثاني لـــــــ
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مختلف  ويف  شرائحه  بكافة  املجتمع  وازدهار  وتطور 
القطاعات. 

املشتركني صوب  التسويق نضع احتياجات  إدارة  إننا يف   
أو  التسويق  إدارة  إطار  يف  لتحقيقه  نسعى  ما  وهذا  أعيننا 

وخدمات  عروض  من  طرحه  يتم  ما  خالل  ومن  ككل  الشركة 
 2014 العام  هذا  بأن  مشتركينا  نعد  كما  للمشتركني,  تسويقية 

التسويقية  وخدماته  عروضه  بكل  متميزًا  عامًا  سيكون  احلالي 
فهدفنا تلبية احتياجاتهم يف ظل سوق اتصاالت تنافسي تسعى كل 

مكوناته يف االستحواذ على احلصة السوقية األكبر إال أن ما تتميز 
به شركة مين موبايل من مصداقية وعالقة انتماء وطني مشترك مع 
على  احلصول  يف  األولى  والشركة  الريادة  صاحبة  جعلها  املشتركني 
تفخر  ما  وهذا  احمللي  االتصاالت  سوق  يف  األكبر  السوقية  احلصة 
به الشركة وما حتكيه نسب األرباح املمتازة التي توزعها مين موبايل 
سنويا والتي تعكس مدى متيز وتقدم وتطور مستوى خدماتها سواء 
أو  املتعددة  األساسية  أواخلدمات  أوالرسائل  الصوتية  اخلدمات 
اخلدمات املضافة أو خدمات االنترنت ونقل البيانات الذي تتميز به 

شركة مين موبايل عن غيرها من شركات االتصاالت .
 ويف اخلتام ال يسعني إال أن أكرر وافر االمتنان لتلك األيادي 

واستمرارية  شركتنا  وتطور  رقي  أجل  من  تعمل  التي  البيضاء 
النجاح كال يف مجال عمله وأحث اجلميع على تغليب مصلحة 

يشعر  أن  اجلميع  على  فيجب  آخر  شيء  أي  على  الشركة 
تواجهها  التي  اجلديدة  التحديات  ظل  يف  باملسؤولية 

أجل  الشركة والبد من بذل مزيدًا من واجلهد من 
دميومة النجاح للشركة ومستواها اخلدمي.

بني  أخط  أن  يسعدني  كم  حصاد..  قراء  أعزائي 
مكنون  عن  مستهلها  يف  معبرا  الكلمات  هذه  أيديكم 
ويتألقون  يبدعون  الذين  العمل  لفريق  وامتناني  شكري 
كافة  فيها  متلمسني  املشرفة  بالصورة  مجلة حصاد  بإخراج 
احلصاد  صفحاتها  خالل  من  ومستعرضني  الشركة  مكونات 
واالجتماعية  والترويجية   التسويقية  األنشطة  لكل  السنوي 
والهندسية  الفنية  اإلدارية  التطورات  وكذا  الشركة  تقدمها  التي 
يف السنتراالت وتوسيع الشبكة التي نفذتها مين موبايل طيلة عام 
العاملني  العمل اجلاد والدؤوب وبتظافر جهود كل  كامل من خالل 
كال يف موقعه وبحسب تخصصه . فالنجاحات التي تتوالى سنويا إمنا 
املتميزين  العاملني  يؤديها نخبة من  التي  تلك اجلهود  هي حصيلة 
الدولة  خلزينة  الرافد  الرائع  االقتصادي  الصرح  لهذا  املنتسبني 
. وأود هنا أن أوضح ألعزائي القراء أن ما قدمته  مبليارات الرياالت 
شركة مين موبايل من عروض وخدمات تسويقية خالل العام 2013م 
متيزت بأرصدة مجانية وجوائز قيمة استفاد منها عموم املشتركني ، 
كان نابعا من إميان إدارة الشركة بأن املشترك هو رأس املال احلقيقي 
للشركة وهو العنصر األساس يف النجاح الذي حتققه الشركة يف 
يف  املساهمة  واالجتماعية  اإلنسانية  باجلوانب  اهتمامها  إطار 
عملية التنمية املجتمعية ركزت من خالل برامجها وأنشطتها 
يستفيد  التي  املستدامة  التنموية  املشاريع  على  اخليرية 
منها أبناء املجتمع عموما فما تقدمه مين موبايل يف بناء 
إنشاء  وكذا  احملافظات  يف  الطرق  امتداد  على  املصدات 
احلاسوب  ومعامل  التدريب  ومراكز  الصحية  املراكز 
دليال  ميثل  ضخمة  تشغيلية  مبوازنات  ومتويلها 
منو  يف  الفاعلة  للمساهمة  سعيها  على 

خالد البرطيالقادم أجمل
مدير التسويق

اعالن




