فيما تجاوز عدد المشتركين الـ  8مليون مشترك

بلغت إيرادات الشركة خالل العام  2019أكثر من 138,5
مليار ريال ،وصافي األرباح إلى أكثر من  29,9مليار ريال

حصــاد 2019
اصدار خاص بمناسبة انعقاد االجتماع
الـ  13للجمعية العامة
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يمن موبايل تطفئ شمعتها الخامسة عشر..

وتسطـر سلسلة نجاحـات متعـددة
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شهداؤنا عظماؤنا

البيــانات الماليــة المــدققــة لشركــة يمــن مــوبايل للهــاتف النقــال
تدشـــين
موبايل..
ديسمبر 2019م
يمن 31
( ش .م  .ي .ع ) للسنة المنتهية في
غـــير
إنجــازات
”ريال موبايل”
مسبوقة وأعلى أرباح
للتحصيالت اإللكترونية
للمساهمين
مؤشرات األداء المالي الرئيسية

على �سعيد املوؤ�سرات املالية متكنت ال�سركة من ت�سجيل منو يف الإيرادات للعام 2019م باملقارنة مع نتائج العام ال�سابق
2018م  ،حيث بلغ اإجمايل اليرادات املحققة للعام 2019م ( )138.561.060,000ريال بزيادة ()26.852,378,000
ريال ومبا ن�سبته ( ) % 24عن اإجمايل ايرادات العام ال�سابق 2018م  ،كما التزمت ال�سركة باحلفاظ الن�سبي املتوازن
لالأنفاق الت�سغيلي احلقيقي باملقارنة مع انفاق العام ال�سابق 2018م  ،مع ت�سجيل زيادة يف النفاق الكلي للعام
2019م قبل الزكاة وال�سريبة مببلغ (  )22.942.457,000ريال وبن�سبة (  ) % 43باملقارنة مع النفاق الكلي لل�سنة
ال�سابقة 2018م  ،وتعزى الزيادة يف النفاق اىل زيادة اأثمان مدخالت العمليات الت�سغيلية والتي تعود ب�سكل اأ�سا�سي
اإىل التغريات ال�سعرية يف اأ�سعار ال�سلع والر�سوم واخلدمات املرتبطة بوحدة النقد الأجنبي والتغريات يف اأ�سعار �سرف
العمالت الأجنبية ،مع جناح ال�سركة يف حتقيق ربحية قبل خ�سم الزكاة وال�سريبة مببلغ (  )62.305,120,000ريال
كما بلغت �سايف الربحية بعد خ�سم الزكاة ( )29.963,116.000ريال بزيادة قدرها (  )1,423,228,000ريال ومبعدل
منو ( ) % 5عن �سايف الربحية املحققة يف العام ال�سابق 2018م  ،مما مكن ال�سركة من احلفاظ على ن�سبة عالية من
الأرباح املقرتح توزيعها على عموم امل�ساهمني للعام 2019م عند  % 35من قيمة ال�سهم.
2015

البيـــــــــــــــــــان

عبده محمد مذيور

يحيى المتوكل

مجاهد الخدري

2016

2017

2019

2018

138,561,060 111,708,682 99,113,865 82,894,030 73,283,375

الإيرادات ( األف ريال )

صادق الضاوي

كمال الذهباني

اإلشراف العام
م .عامر محمد هزاع
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امل�صروفات ( األف ريال )

ربح ال�صنة قبل الزكاة و�صريبة الدخل ( األف ريال )

58,395,199 58,437,012 46,514,402 43,128,858

62,305,120

مدير التحرير

عائد ال�صهم قبل الزكاة و�صريبة الدخل( ريال )

498.46

537.59

675.39

674.90

720.09

ن�صبة عائد ال�صهم قبل الزكاة و�صريبة الدخل

99.69%

107.52%

135.08%

134.98%

144.02%

عبدالرحمن الزيادي

م�صروف خم�ص�ص الزكاة ( األف ريال )

1,810,558

2,166,794

2,603,146

2,942,956

3,203,978

م�صروف خم�ص�ص �صريبة الدخل ( األف ريال )

26,912,355 27,747,961 20,935,336 21,848,376

29,138,026

اإجمايل الزكاة و�صريبة الدخل ( األف ريال )

29,855,311 30,351,107 23,102,130 23,658,934

32,342,004

ربح ال�صنة بعد الزكاة و�صريبة الدخل ( األف ريال )

28,539,888 28,085,905 23,412,272 19,469,924

29,963,116

عائد ال�صهم بعد الزكاة و�صريبة الدخل ( ريال )

225.02

270.59

324.6

ن�صبة عائد ال�صهم بعد الزكاة و�صريبة الدخل

45.00%

54.12%

64.92%

12,978,600 12,978,600 12,978,600
150
150
150
30%
30%
30%

329.85

سكرتارية التحرير
أنور الحيمي

346.30

69.26%
65.97%
( مقرتحة )
15,141,700 15,141,700
175
175
35%
35%

عبدالوهاب الماخذي

اإلدارة الفنية..
تصنع النجاح رغم المخاطر
األداء المالي للشركة

نبيل قاسم عبدالقوي

نور الدين وهاس

53,313,483 40,676,853 36,379,628 30,154,517

الربع املوزع للم�صاهمني ( األف ريال )
الربح املوزع لل�صهم الواحد ( ريال )
ن�صبة الربح املوزع اإىل القيمة الإ�صمية لل�صهم

عبدالحكيم الشهاري

18

رئيس التحرير

76,255,940

زمالء رحلوا عنا

ماجد المذحجي

مجلة متخصصة
تصدر عن:
شركة يمن موبايل
للهاتف النقال

يسرى دغيـش

20

تصميم وإخراج

االداء المــالي للشركة
( : )3مقارنة الإيرادات بامل�صروفات لالأعوام ( 2019 – 2015م ) -:
انعك�ست النتائج الإيجابية ملختلف برامج ال�سركة ال�ستثمارية والت�سغيلية والتجارية بالإيجاب على املركز املايل لل�سركة رغم ا�ستمرار
تتبنى
موبايل
يمن
العمالء
خدمة
حققت ال�سركة نتائج ايجابية يف اجلانب املايل للعام 2019م رغم العديد من ال�سعوبات التى رافقت �سري عملها وان�سطتها نتيجة ل�ستمرار ظروف العدوان
�سلبية الظروف ال�ستثنائية والتحديات خالل العام 2019م ومتكنت ال�سركة من احلفاظ على متانة مركزها املايل وموقعها املتميز
اإذ بلغ ربح ال�سنة قبل الزكاة و�سريبة الدخل مبلغ وقدره ( )62،305،120األف ريال (اإثنان و�ستون مليار وثالثمائة وخم�سة مليون ومائة وع�سرون األف
األنشطة
عدد من
ميني) .عال وحرص
إنضباط
يف ال�سوق الوطني للهاتف النقال ويتبني لكم ذلك من خالل املوؤ�سرات الواردة يف البيانات املالية املعربة عن املوقف املايل لل�سركة
ريال
عبد
املالية النتهية يف
نبيللل�سنة
ونتيجة العمليات الت�سغيلية
العزيز  31دي�سمرب 2019م باملقارنة مع ال�سنوات ال�سابقة ( 2018 – 2015م ) وذلك
والبرامج في صفوف
كبير على خدمة
على النحو التايل -:
( : )1الإيـــرادات :
موظفيها
المشتركين

رامي الغنــامي

اعداد وتنفيذ
مركز

حققت ال�سركة اإجمايل اإيرادات خالل العام املايل 2019م مببلغ وقدره ( ) 138,561,060الف ريال (مائة وثمانية وثالثون مليار
وخم�سائة وواحد و�ستون مليون و�ستون األف ريال ميني) بن�سبة منو عن العام 2018م بلغت ( )%24ناجت عن ارتفاع اإيرادات الن�ساط
اجلاري واجلدول التايل يو�سح الإيرادات املحققة على م�ستوى عنا�سر الإيرادات لل�سنة 2019م باملقارنة مع الأعوام ال�سابقة:
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البيــــــــان باآلف الريالت
اإيرادات الن�صاط اجلاري
اإيرادات املبيعات
العائد من الأموال امل�صتثمرة
اإيرادات اأخرى
اإجمايل الإيرادات

عمار الهياجي

صفية العسره

2015

2016

2017

78,883,091 67,510,977 58,344,926
745,195

792,994

947,953

19,016,043 14,481,669 13,950,227

2018

2019

125,218,430 95,012,139

العنـــوان:

10,600,438 15,610,535

الجمهورية اليمنية

985,219

2,258,341

483,851
100,789
266,778
108,390
243,027
138,561,060 111,708,682 99,113,865 82,894,030 73,283,375

( : )2امل�صروفـــات :
بلغت امل�سروفات امل�سجلة يف نهاية العام 2019م مبلغ وقدره ( ) 76,255,940الف ريال ( �ستة و�سبعون مليار ومئتان وخم�سة
وخم�سون مليون وت�سعمائة واأربعون األف ريال ميني ) بزيادة عن العام ال�سابق 2018م مبقدار ( ) 22,942,457الف ريال ( اإثنان
وع�سرون مليار وت�سعمائة واإثنان واأربعون مليون واأربعمائة و�سبعة وخم�سون األف ريال ميني ) ويرجع ال�سبب الرئي�سي يف ذلك
اىل زيادة اأثمان مدخالت العمليات الت�سغيلية نتيجة التغريات يف اأ�سعار ال�سلع والر�سوم واخلدمات املرتبطة بوحدة النقد الأجنبي
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شارع المطار  -صنعاء
www.yemenmobile.com.ye
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نجاح رغم الصعوبات
أول الكـالم

اإلخوة واألخوات األعزاء /المساهمون الكرام أعضاء الجمعية العامة الثالثة عشر لشركة يمن موبايل
للهاتف النقال.
السالم عليكم ورحمة الله وبركاته ،،،وخواتم مباركة وكل عام وأنتم بخير
أصالة عن نفسي ونيابة عن زمالئي أعضاء مجلس إدارة الشركة ،،،يسعدني أن أرحب بكم جميعاً في
االجتماع الثالث عشر للجمعية العامة العادية ،كما يطيب لي أن أضع بين أيديكم التقرير السنوي
عن نتائج أعمال الشركة وإنجازاتها وبياناتها المالية للعام 2019م.
مساهمينا األعزاء:

لقد واصلت شركة يمن موبايل مسيرتها الناجحة استمراراً للريادة والنجاحات التي حققتها منذ
تأسيسها عام 2007م  ،مرتكز ًة على الجهود المبذولة من قبل قيادة الشركة وادارتها التنفيذية بكافة
أركانها ،حيث شهد العام 2019م العديد من اإلنجازات واالبتكارات في مختلف مجاالت وأنشطة
الشركة ،في سبيل االرتقاء بمستوى األداء وتحسين جودة تقديم الخدمات ،والتي أثمرت في زيادة
عدد المشتركين وتحقيق معدالت أعلى في اإليرادات عن السنوات السابقة ،وزيادة الحصة السوقية
للشركة ،وتعزيز مكانتها وقدرتها التنافسية.
أداء أعمال قوي وإيجابي:

أ /عصام علي الحملي
رئيس مجلس اإلدارة
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اإلخوة واألخوات  ..الحاضرون جميعاً:

إن االستثمار بغية النمو ،والحفاظ على بنية تحتية عالية الجودة،
وامتالك أصول ومنصات أعمال متنوعة ،وكفاءات فريدة ذات نوعية
خاصة ،جميعها محاور رئيسية ساعدتنا في بناء وتحديث الشبكة
الحالية لتغطية كافة المدن والمناطق اليمنية ،والعمل مستمر من
أجل تحسين جودة الخدمة في مناطق مختلفة من أراضي الجمهورية
اليمنية ،باإلضافة لتحديث العديد من األنظمة العاملة وإجراء
توسعات مختلفة شملت العديد من األنظمة والتجهيزات الفنية
للحفاظ على استقرار الشبكة ،واستيعاب المزيد من المشتركين
وتطوير بقية الخدمات ،والعمل يسير بوتيرة عالية لالستثمار في
شبكة الجيل الرابع  LTE- 4Gلمواكبة التطور التكنولوجي المتسارع
وتقديم خدمات النطاق العريض فائقة السرعة واالرتقاء بخدمة
المشتركين وتلبية طموحاتهم .

مايو 2020

خدمة ريال موبايل:
وتعزيزاً لجهود اإلدارة في مجال تنويع االستثمار في تقنية
المعلومات والحلول الرقمية  ،فقد تم تدشين خدمة(ريال موبايل)
للتحصيالت االلكترونية والشحن الفوري في سبتمبر 2019م والتي
تعتبر جزء من تحولنا الرقمي ،وستعمل على الدفع بمؤشرات
نمو الشركة نحو األمام ،وإحداث تغييراً جذرياً في أسلوب عمل
الشركة والتوجه نحو التعامالت االلكترونية  ،نظراً للمزايا العديدة
التي تقدمها هذه الخدمة للمشتركين ،وأهمها توحيد سعر القيمة
لعمليات تعبئة األرصــدة للمشتركين ،والتخلص من عمليات
االستغالل الذي يمارسه بعض تجار التجزئة الغير تابعين للشركة،
باإلضافة الى تمكين المشتركين من إجراء عمليات السداد لكافة
خدمات الشركة وخدمات الهاتف الثابت واإلنترنت وخدمات

المسؤولية االجتماعية:

وفي اطار المسئولية االجتماعية نحن في يمن موبايل نؤمن بأن
المسؤولية االجتماعية أكبر من مجرد عمل خيري ،فهي التزام أخالقي،
وقيم وأهداف ،وجزء أصيل من استراتيجية أعمالنا الرئيسية ،بهدف
تعزيز البناء والنماء لإلنسان والمجتمع ,حيث كان للشركة خالل العام
2019م دوراً بارزاً وملموساً في المساهمة المجتمعية ،من خالل
تبني ودعم عدداً من المراكز الصحية والتعليمية ،ورعاية العديد من
الفعاليات واألنشطة التعليمية والثقافية والصحية والرياضية ،ودعم
العديد من األسر الفقيرة واألكثر تضرراً نتيجة العدوان والحصار في
مختلف مناطق الجمهورية.
مساهمينا الكرام:

إن تحقيق توقعاتكم وتطلعاتكم وما تطمحون إليه هو أولوية رئيسية
بالنسبة لنا ،ويؤكد ذلك الجهود الكبيرة واالستثنائية التي بذلناها
ونبذلها في ظل ظروف غاية في التعقيد ،والتي كان لها األثر الكبير
في تحقيق النتائج المتميزة والملموسة لدى الجميع.
وفي الختام:

أشكر حضوركم الكريم ,و ثقتكم الغالية التي كانت دائماً محل
تقديرنا واعتزازنا ،ونحن على ثقة بأننا من خالل دعمكم المتواصل
سنواصل تحقيق أعلى معدالت األداء ،وتحقيق قيمة مستدامة طويلة
األجل خالل الفترة القادمة.
وأتقدم بجزيل الشكر والتقدير لمعالي األخ /وزير االتصاالت وتقنية
المعلومات المهندس /مسفر عبدالله النمير على جهوده المبذولة
معنا ودعمه وتشجيعه لنا وتذليل كافة الصعاب التي كانت تعترض
طريقنا.
كما أوجه الشكر والتقدير لمجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية وجميع
العاملين بالشركة الذي كان لهم الدور األبرز والفاعل في تحقيق تلك
النتائج المتميزة ،متمنيين لهم مزيداً من التقدم والنجاح وتحقيق
المزيد من التميز و الريادة في تقديم خدمات الهاتف واالنترنت
النقال في سوق االتصاالت اليمنية .
وفقنا الله جميعاً لما فيه خدمة شركتنا الرائدة ووطننا الغالي وشعبنا
العزيز.
والسالم عليكم ورحمة الله وبركاته
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لقد حققت يمن موبايل أدا ًء متوازناً وجيداً في شتى جوانب عملياتها ،إلى جانب تسجيل نتائج
مالية قوية ،متجاوز ًة بذلك صعوبة المشهد االقتصادي على الصعيد المحلي العام ،والتحديات
الكبيرة الناتجة عن انخفاض قيمة العملة مقابل العمالت األجنبية الصعبة ،وارتفاع التكاليف
التشغيلية جراء الكثير من العوائق الناتجة عن العدوان والحصار وحظر دخول تجهيزات
االتصاالت وقطع الغيار ,و القصف واالستهداف المباشر لمواقع وأبراج الشركة من قبل طيران
العدوان في مختلف محافظات الجمهورية ،باإلضافة الى تصاعد حدة المنافسة والتسارع
التكنولوجي.
فقد جاءت النتائج المالية التي تم تحقيقها خالل العام 2019م ،متميزة بكافة المقاييس،
نتيجة لاللتزام باالستراتيجية الموضوعة ،والتركيز على االهتمام بالزبائن و العناية بجودة
تقديم الخدمة لهم من خالل توفير أفضل العروض التسويقية والخدمات الجديدة التي
تلبي حاجاتهم ورغباتهم ،وجذب المزيد من المشـتركين ،واالهتمام الخاص بتنمية
قدرات الموارد البشرية ،من خالل التدريب والتأهيل ،وتشجيع وتحفيز الموظفين على
اإلبداع واالبتكار وتبنى األفكار والحلول البناءة وتطبيقها وتطويرها لتحقيق معدالت
أداء متميزة.
حيث أثمرت تلك الجهود عن زيادة عدد المشتركين بشكل يبعث على االعتزاز والفخر ،حيث وصل
عدد المشتركين إلى ما يقارب  8مليون مشترك حتى نهاية العام 2019م .
وبلغت إيرادات الشركة خالل العام 2019م أكثر من138,5مليار ريال ،وبمعدل نمو بلغت  %24عن
العام السابق ،كما وصل صافي األرباح بعد خصم الزكاة وضريبة الدخل إلى أكثر من 29,9مليار
ريال وبمعدل نمو  5%عن العام السابق.
وحرصاً من مجلس إدارة الشركة على ضرورة تحقيق توقعات المساهمين فقد أوصى
بتوزيع أرباح على المساهمين بنسبة 35%من قيمة السهم االسمية ،وبواقع  175ريال
للسهم الواحد.

حوكمة الشركة :
وادراكاً من قيادة الشركة ألهمية الحوكمة في تحقيق االستثمار
األمثل للموارد وتحسين األداء والحفاظ على حقوق المساهمين,
فقد حرصت خالل العام 2019على اتخاذ خطوات جادة باتجاه
الحوكمة المؤسسية وذلك من خالل اعداد واقرار الخطة االستراتيجية
للشركة ( ) 2019-٣202وخطة المخاطر التابعة لها ,واعداد وإقرار
دليل حوكمة الشركة وتشكيل اللجان الدائمة التابعة لمجلس
االدارة (لجنة الترشيحات والحوكمة ,لجنة التدقيق والمخاطر,
لجنة التخطيط واالستثمار) واعداد الئحة عمل تلك اللجان وكذا
وضع سياسة ومعايير وشــروط الترشح لعضوية مجلس اإلدارة
وعضوية اللجان المنبثقة عنه ومكافآتهم  ,ومراجعة العديد من
السياسات واللوائح ومطابقتها مع افضل الممارسات الدولية ,كما تم
االستعانة بمركز استشاري لتشخيص ممارسات الحوكمة في الشركة
وفقاً لمنهجية معتمدة دولياً ,وجاءت نتائج التشخيص بأن شركة
يمن موبايل تأتي في مقدمة شركات االتصاالت في الجمهورية
اليمنية تطبيقاً لممارسات الحوكمة الجيدة وتحسينها وفقاً ألفضل
الممارسات العالمية.

إضافية أخرى وبكل يسر وسهولة ،وفي أي وقت ومن أي مكان،
والخدمة تأتي في إطار توجه الدولة لتفعيل الريال اإللكتروني
وتساهم في التخفيف من أزمة السيولة والحد من استخدام
العملة الورقية.
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ينعقد بالعاصمة صنعاء:

االجتماع الثالث عشر للجمعية العامة
العادية لمساهمي شركة يمن موبايل
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تعقد الجمعية العامة العادية لمساهمي شركة يمن موبايل للهاتف
النقال يومنا هذا السبت  23رمضان 1441هـ الموافق 16/05/2020م
 ،اجتماعها الثالث عشر للعام المالي 2019م.
وقد توجه رئيس وأعضاء مجلس إدارة شركة يمن موبايل ،بأصدق
التهاني والتبريكات لجميع المساهمين في الشركة بمناسبة شهر
رمضان المبارك..
ونظراً للظروف االستثنائية التي تمر بها بالدنا في مختلف الجوانب
وعلى وجه الخصوص الجانب الصحي الذي أصبح من الصعب معه
عقد االجتماع الثالث عشر للجمعية العامة للشركة بنفس آلية العمل
المستخدمة لعقد االجتماعات في األعوام السابقة وبالرجوع إلى
النظام الداخلي للشركة ول ّلوائح القانونية المنظمة وبالتنسيق مع
كافة الجهات المختصة فقد تقرر توجيه دعوات لكبار المساهمين

فقط ،لحضور االجتماع.
وسيتم اإلستماع لتقرير مجلس اإلدارة والتصديق عليه ،واإلستماع
لتقرير مراقب الحسابات والتصديق عليه ،واإلطالع على القوائم
المالية للشركة والتصديق عليها ،الموافقة على توزيع األرباح بحسب
مقترح مجلس اإلدارة ،وإبراء ذمة رئيس و أعضاء مجلس اإلدارة
ومراقب الحسابات عن نتائج أعمال السنة المالية المنتهية في
31/12/2019م ،وتفويض مجلس اإلدارة بتعيين مراقب الحسابات
للعام المالي 2020م وتحديد أتعابه.
ومن المزمع ايضا ان يناقش االجتماع تفويض مجلس اإلدارة بمباشرة
التبرعات وفقاً للقانون ،والموافقة على سياسة ترشيح أعضاء مجلس
اإلدارة وعضوية اللجان المنبثقة ومكافآتهم بحسب مقترح مجلس
اإلدارة.
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بلغت  42مليون و  135ألف و  890ريال

يمن موبايل تخصص حملة دوائي السابعة
لمرضى حمى الضنك بالحديدة
تسلم وزير الصحة العامة والسكان الدكتور طه
المتوكل من المدير التنفيذي لشركة الهاتف
النقال يمن موبايل المهندس عامر هزاع الشيك
( الرمزي ) لخاص بعائدات حملة دوائي السابعة
والتي بلغت  42مليون و  135ألف و 890ريال.
تم ذلك خالل استقباله لألخ المدير التنفيذي
للشركة وعدد من قيادات الشركه المرافقين له
بمكتبه..
وثمن وزيــر الصحة العامة والسكان هذه
المبارة من يمن موبايل كونها شركة وطنية
رائدة في تبني العديد من المبادرات الخيرية
واالنسانية معبراً عن شكره لقيادة الشركة
التي تبذل جهوداً طيبه في جانب المسئولية
االجتماعية وتنظيم حمالت دوائــي بشكل
سنوي للتعاون مع القطاع الصحي من خالل
توجيه عائدات هذه الحملة ألحد األمراض
الخطيرة والمستعصية أو األوبئه المنتشره
في أوساط المجتمع متمنياً استمرار مثل هذه
الحمالت لتعزيز اواصر التعاون بين القطاع
الرسمي والخاص لمواجهة االمراض ومد يد
العون للمحتاجين من افراد المجتمع .
من جانبه أوضح المدير التنفيذي لشركة يمن
موبايل أن حملة دوائــي التي تطلقها سنويا
مساهمة مجتمعية من الشركة في شهر رمضان
المبارك تحت شعار (اشحن رصيدك حسنات).
ونوه المهندس هزاع بأن شركة يمن موبايل
خصصت عائدات هذه الحمله لمواجهة وباء

حمى الضنك في محافظة الحديدة ،حيث
وقد قامت الشركة بشراء األدوية الخاصة بهذا
الوباء وتوريدها لمخازن وزارة الصحة وسيتم
توزيعها للمستشفيات والوحدات الصحية في
محافظة الحديدة بإشراف الوزارة ،علماً بأن
الشركة نفذت عدد ست حمالت سابقة تم
توزيع عائداتها على كلٍ من مرضى الثالسيميا
واللوكيميا والقلب والفشل الكلوي ،والسرطان
باالضافة لدعم العديد من المراكز الطبية
المتخصصة.
وأوضح بأن شركة يمن موبايل تعمل في إطار
المسئولية االجتماعية من اجل انقاذ حياة المرضى
المصابين في شتى المجاالت بدعم المشافي
والمؤسسات الطبية والخيرية المتخصصة من

مساعدات مادية وفنية وأدوية مجانية للمرضى
طيلة االعوام الماضية  ،مؤكدا ان الشركة ملتزمة
باالستمرار في دعم الجوانب الصحية والوقوف
الى جانب ابناء المجتمع كواجب وطني وديني
واخالقي.،
حضر التسليم مديرا التسويق عبد القادر المتوكل
ومدير العالقات نور الدين وهاس.
الجدير بالذكر ان عائدات حملة دوائي السابعة
كانت مخصصة لدعم مرضى الفشل الكلوي
وبسبب ظهور حمى الضنك في محافظة الحديدة
بشكل كبير وباعتبار ان الحديدة محافظة منكوبة
جراء هذا الوباء ،وبالتنسيق مع وزارة الصحة
واالدارة المحلية تم توجيه عائدات حملة دوائي
السابعة لمواجهة هذا الوباء.
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خالل  2019وفي ّ
ظل ظروف إستثنائية:

( ش .م  .ي .ع ) للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2019م

إنجــازات غير مسبـوقة ..وأعـلى أربـاح
للمساهمين
محمد عباس  -المدير المالي:
ت ّو ْ
جت الشركة الوطنية للهاتف الن ّقال (يمن
مُوبايل) العام الماضي 2019م ،بإنجازات كبيرة
ح ّققتها الشركة في ّ
ظل ظــروف إستثنائية،
لتُحافظ على مكانتها المرموقة في سوق
اإلتــصــاالت اليمنية ،والــذي تتس ّيد ُه (يمن
مُوبايل) ُ
منذ سنوات ،نظراً لجودة خدماتها،
للمنتجات الجديدة ،وتبنّيها لألفكار
وتقديمها ُ
المضافة.
النوعية ،وتط ّويرها للخدمات ُ
إنجازات الشركة الوطنية للهاتف الن ّقال (يمن
مُوبايل) ،كشفها التقرير السنوي لألداء ،والذي
تض ّمن -باألرقام -النتائج اإليجابية التي ح ّققتها
خالل العام الماضي 2019م ،والتي ُتعتبر مُتم ّيزة
بكافة المقاييس ،نتيجة لإللتزام باإلستراتيجية
الموضوعة ،وإلتزام كل من مجلس اإلدارة،
اإلدارة التنفيذية ،وسائر اإلدارات ،بتطبيق هذه
اإلستراتيجية على األمدين المتوسط والطويل.
وأعلنت الشركة -في التقرير السنوي -عن
تحقيقها أربــاح مالية خــال العام الماضي
2019م ،لتُواصل المسار القوي في أداءهــا
المالي والتشغيلي الذي بدأت ُه قبل ما يزيد عن
عقد ونصف ،مدعومة بزيادة قاعدة مُشتركيها،
وإرتفاع مستويات تنا ُفسيتها في السوق اليمني،

النتائج اإليجابية التي
ّ
حققتها خالل العام الماضي
متميزة
2019م ،تعتــبر
ّ
بكافة المقاييس ،نتيجة
لإللتزام باإلستراتيجية
الموضــوعة
والذي
يأتي كنتيجة طبيعية للجهود الجبا ّرة لكادرها
قيادة وإدارة تنفيذية وعاملين -وإلستثماراتهاالنوعية التي ّ
وظفتها في بُنيتها التحتية وتظهر
المقدّمة
جلي في جــودة الخدمات ُ
بشكل ّ
لجُ مهور العُ مالء.
وطبقاً للبيانات التي تض ّمنها التقرير السنوي،
فإن المؤشرات المالية شهدت تحسناً ملحوظاً
خالل 2019م -حيث بلغت إيـرادات الشركةأكثر من  138مليار ريال ،بزيادة على العام
الماضي باكثر من ( )26مليار و( )852مليون
ريــال ،وبما نسبته ( ) 24.04%عن إجمالي
إي ـرادات العام األسبق 2018م ،في حين بلغ
صافي األرباح مبلغ ( )29مليار و ( )963مليون
ريال ،بنسبة زيادة عن العام األسبق قدرها

مؤشرات األداء المالي الرئيسية
على �سعيد املوؤ�سرات املالية متكنت ال�سركة من ت�سجيل منو يف الإيرادات للعام 2019م باملقارنة مع نتائج العام ال�سابق
2018م  ،حيث بلغ اإجمايل اليرادات املحققة للعام 2019م ( )138.561.060,000ريال بزيادة ()26.852,378,000
ريال ومبا ن�سبته ( ) % 24عن اإجمايل ايرادات العام ال�سابق 2018م  ،كما التزمت ال�سركة باحلفاظ الن�سبي املتوازن
لالأنفاق الت�سغيلي احلقيقي باملقارنة مع انفاق العام ال�سابق 2018م  ،مع ت�سجيل زيادة يف النفاق الكلي للعام
2019م قبل الزكاة وال�سريبة مببلغ (  )22.942.457,000ريال وبن�سبة (  ) % 43باملقارنة مع النفاق الكلي لل�سنة
ال�سابقة 2018م  ،وتعزى الزيادة يف النفاق اىل زيادة اأثمان مدخالت العمليات الت�سغيلية والتي تعود ب�سكل اأ�سا�سي
اإىل التغريات ال�سعرية يف اأ�سعار ال�سلع والر�سوم واخلدمات املرتبطة بوحدة النقد الأجنبي والتغريات يف اأ�سعار �سرف
العمالت الأجنبية ،مع جناح ال�سركة يف حتقيق ربحية قبل خ�سم الزكاة وال�سريبة مببلغ (  )62.305,120,000ريال
كما بلغت �سايف الربحية بعد خ�سم الزكاة ( )29.963,116.000ريال بزيادة قدرها (  )1,423,228,000ريال ومبعدل
منو ( ) % 5عن �سايف الربحية املحققة يف العام ال�سابق 2018م  ،مما مكن ال�سركة من احلفاظ على ن�سبة عالية من
الأرباح املقرتح توزيعها على عموم امل�ساهمني للعام 2019م عند  % 35من قيمة ال�سهم.
البيـــــــــــــــــــان
الإيرادات ( األف ريال )
امل�صروفات ( األف ريال )

53,313,483 40,676,853 36,379,628 30,154,517

ربح ال�صنة قبل الزكاة و�صريبة الدخل ( األف ريال )

58,395,199 58,437,012 46,514,402 43,128,858

62,305,120

عائد ال�صهم قبل الزكاة و�صريبة الدخل( ريال )

498.46

537.59

675.39

674.90

720.09

ن�صبة عائد ال�صهم قبل الزكاة و�صريبة الدخل

99.69%

107.52%

135.08%

134.98%

144.02%

م�صروف خم�ص�ص الزكاة ( األف ريال )

1,810,558

2,166,794

2,603,146

2,942,956

3,203,978

م�صروف خم�ص�ص �صريبة الدخل ( األف ريال )

26,912,355 27,747,961 20,935,336 21,848,376

29,138,026

اإجمايل الزكاة و�صريبة الدخل ( األف ريال )

29,855,311 30,351,107 23,102,130 23,658,934

32,342,004

ربح ال�صنة بعد الزكاة و�صريبة الدخل ( األف ريال )

28,539,888 28,085,905 23,412,272 19,469,924

29,963,116

عائد ال�صهم بعد الزكاة و�صريبة الدخل ( ريال )

225.02

270.59

324.6

ن�صبة عائد ال�صهم بعد الزكاة و�صريبة الدخل

45.00%

54.12%

64.92%

الربع املوزع للم�صاهمني ( األف ريال )
الربح املوزع لل�صهم الواحد ( ريال )
ن�صبة الربح املوزع اإىل القيمة الإ�صمية لل�صهم

329.85

12,978,600 12,978,600 12,978,600
150
150
150
30%
30%
30%

346.30

69.26%
65.97%
( مقرتحة )
15,141,700 15,141,700
175
175
35%
35%

األداء المالي للشركة

االداء المــالي للشركة

انعك�ست النتائج الإيجابية ملختلف برامج ال�سركة ال�ستثمارية والت�سغيلية والتجارية بالإيجاب على املركز املايل لل�سركة رغم ا�ستمرار
�سلبية الظروف ال�ستثنائية والتحديات خالل العام 2019م ومتكنت ال�سركة من احلفاظ على متانة مركزها املايل وموقعها املتميز
يف ال�سوق الوطني للهاتف النقال ويتبني لكم ذلك من خالل املوؤ�سرات الواردة يف البيانات املالية املعربة عن املوقف املايل لل�سركة
ونتيجة العمليات الت�سغيلية لل�سنة املالية النتهية يف  31دي�سمرب 2019م باملقارنة مع ال�سنوات ال�سابقة ( 2018 – 2015م ) وذلك
على النحو التايل -:

( : )3مقارنة الإيرادات بامل�صروفات لالأعوام ( 2019 – 2015م ) -:
حققت ال�سركة نتائج ايجابية يف اجلانب املايل للعام 2019م رغم العديد من ال�سعوبات التى رافقت �سري عملها وان�سطتها نتيجة ل�ستمرار ظروف العدوان
اإذ بلغ ربح ال�سنة قبل الزكاة و�سريبة الدخل مبلغ وقدره ( )62،305،120األف ريال (اإثنان و�ستون مليار وثالثمائة وخم�سة مليون ومائة وع�سرون األف
ريال ميني).

( : )1الإيـــرادات :
حققت ال�سركة اإجمايل اإيرادات خالل العام املايل 2019م مببلغ وقدره ( ) 138,561,060الف ريال (مائة وثمانية وثالثون مليار
وخم�سائة وواحد و�ستون مليون و�ستون األف ريال ميني) بن�سبة منو عن العام 2018م بلغت ( )%24ناجت عن ارتفاع اإيرادات الن�ساط
اجلاري واجلدول التايل يو�سح الإيرادات املحققة على م�ستوى عنا�سر الإيرادات لل�سنة 2019م باملقارنة مع الأعوام ال�سابقة:
البيــــــــان باآلف الريالت
اإيرادات الن�صاط اجلاري
اإيرادات املبيعات
العائد من الأموال امل�صتثمرة
اإيرادات اأخرى
اإجمايل الإيرادات

2015

2016

2017

78,883,091 67,510,977 58,344,926
745,195

792,994

947,953

19,016,043 14,481,669 13,950,227

2018

2019

125,218,430 95,012,139
985,219

2,258,341

10,600,438 15,610,535

483,851
100,789
266,778
108,390
243,027
138,561,060 111,708,682 99,113,865 82,894,030 73,283,375

( : )2امل�صروفـــات :
بلغت امل�سروفات امل�سجلة يف نهاية العام 2019م مبلغ وقدره ( ) 76,255,940الف ريال ( �ستة و�سبعون مليار ومئتان وخم�سة
وخم�سون مليون وت�سعمائة واأربعون األف ريال ميني ) بزيادة عن العام ال�سابق 2018م مبقدار ( ) 22,942,457الف ريال ( اإثنان
وع�سرون مليار وت�سعمائة واإثنان واأربعون مليون واأربعمائة و�سبعة وخم�سون األف ريال ميني ) ويرجع ال�سبب الرئي�سي يف ذلك
اىل زيادة اأثمان مدخالت العمليات الت�سغيلية نتيجة التغريات يف اأ�سعار ال�سلع والر�سوم واخلدمات املرتبطة بوحدة النقد الأجنبي
والتغريات يف اأ�سعار �سرف العمالت الأجنبية واجلدول التايل يو�سح مقارنة تف�سيلية لبنود امل�سروفات على م�ستوى الإنفاق للعام
2019م باملقارنة مع الأعوام ال�سابقة وكما يلي -:
2015

2016

2017

2018

2019

تكلفة املبيعات وبطائق التعبئة

670,282

703,142

1,110,941

912,841

947,921

تكلفة اخلدمات ال�صادرة

6,903,344 6,528,850

7,595,393

البيــــــــان باآلف الريالت

م�صاريف الت�صغيل
عمولة واأعباء املبيعات وايرادات
الن�صاط اجلاري
م�صروف خم�ص�ص خ�صائر ائتمان
م�صروف خم�ص�ص التزامات �صريبية
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امل�صاريف الدارية والعمومية
امل�صاريف البيعية والت�صويقية

7,999,852

17,443,374 10,095,280

21,811,010 15,908,931 12,579,758 9,341,546

3,801,630 3,234,604

6,621,401

4,321,592

4,997,891

333,704

224,608

97,245

-

30,543

2,446,516
423,260

890,680

1,227,719

1,016,165

1,662,861

478,890

579,909

855,964

831,501

1,470,412

منافع املوظفني وتكاليف ذات �صلة

3,176,698

3,412,820

3,589,683

3,932,900

4,611,952

اإ�صتهالك ممتلكات واآلت ومعدات

4,659,367

9,879,629

4,400,408

2,691,981

3,292,898

اعباء التمويل اليجاري

-

-

-

-

237,807

ا�صتهالك حق ا�صتخدام ال�صول

-

-

-

-

730,121

3,695-

404,691

4,863,926

206,189

237,629

34,224

فروقات اأ�صعار �صرف العمالت الأجنبية
م�صاريف اأخرى

138,561,06

2016

2018

76,255,940

اجمايل امل�صروفـــات

2019

2015

2017

2019

138,561,060 111,708,682 99,113,865 82,894,030 73,283,375

17,384,115 12,854,090
71,903

11,525

76,255,940 53,313,483 40,676,853 36,379,628 30,154,517

(� : )4صايف الربح املحقق ومقرتح جمل�ص الإدارة ب�صاأن التوزيع :

حققت ال�سركة نتائج اإيجابية يف اجلانب املايل للعام 2019م رغم العديد من ال�سعوبات التي رافقت �سري عملها واأن�سطتها نتيج ًة
لإ�ستمرار ظروف العدوان واحل�سار ؛ اإذ بلغ ربح ال�سنة قبل الزكاة و�سريبة الدخل مبلغ وقدره ( ) 62,305,120الف ريال ( اإثنان
و�ستون مليار وثالثمائة وخم�سة مليون ومائة وع�سرون األف ريال ميني ) وبعد اإ�ستقطاع م�سروف الزكاة و�سريبة الدخل مببلغ
اإجمايل ( ) 32,342,004الف ريال ( اإثنان وثالثون مليار وثالثمائة واإثنان واأربعون مليون واأربعة األف ريال ميني ) ي�سبح �سايف
الربح املحقق ( ) 29,963,116األف ريال ( ت�سعة وع�سرون مليار وت�سعمائة وثالثة و�ستون مليون ومائة و�ستة ع�سراألف ريال ميني)،
وعليه يقرتح جمل�س الإدارة التوزيع للعام 2019م على النحو التايل:
 .1اإعتم ــاد احتياط ــي ع ــام بن�سب ــة (  ) % 10مببلــغ وق ـ ــدره (  ) 2,996,312األف ريال ( اإثنان مليار وت�سعمائة و�ستة وت�سعون
مليون وثالثمائة واإثنى ع�سر األف ريال ميني ).
 .2اإعتم ــاد احتياط ــي تو�سعات راأ�سمالية مببلــغ وق ـ ــدره (  ) 11,654,052األف ريال ( اإحدى ع�سر مليار و�ستمائة واأربعة وخم�سون
مليون واإثنان وخم�سون األف ريال ميني ).
 .3التوقف عن تكوين احتياطي قانوين كونه قد جتاوز ن�سف راأ�س مال ال�سركة.
 .4اإعتماد وتوزيع اأرباح للم�ساهمني بن�سبة (  ) % 35من قيمة ال�سهم ومبا يعادل (  ) 175ريال � /سهم باإجمايل مبلغ وقدره
(  )15,141,700األف ريال ( خم�سة ع�سر مليار ومائة وواحد واأربعون مليون و�سبعمائة األف ريال ميني ).
 .5اإعتماد مكافاأة جمل�س الإدارة لأرباح العام 2019م مببلغ اإجمايل وقدره (  ) 171,053األف ريال ( مائة وواحد و�سبعون مليون
وثالثة وخم�سون األف ريال ميني ).
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( )1,423,229,000ريال ،وبمعدل نمو (4.99
 )%عن صافي الربحية المحققة في العام
األسبق 2018م.
ّ
النتائج الج ّيدة التي حققتها يمن مُوبايل ،لم
تقف عند هذا الحد ،بل تجاوزت ذلك لتصل
للمساهمين ،حيث
إلى تحقيق عوائد مُجزية ُ
إقترح مجلس إدارة الشركة ،توزيع األرباح
المساهمين بنسبة  35٪من قيمة السهم
على ُ
اإلسمية ،وبواقع ( )175ريال للسهم الواحد.
في غضون ذلــك ،إرتفع عدد مُشتركي يمن
مُوبايل بشكل يبعث على اإلعتزاز والفخر ،حيث
بلغ عددهم حتى نهاية العام 2019م ،ما يقارب
( )8ماليين مشترك ،بزيادة عن العام المنصرم
2018م ،تصل إلى ما يقارب  900ألف مشترك.
بالتوازي ،ر ّكزت يمن مُوبايل ،على اإلهتمام
بالزبائن ،وإيالؤهم العناية القصوى ،ما يكفل
جودة تقديم الخدمة لهم ،من خالل توفير
أفضل العروض التسويقية والخدمات الجديدة
التي تلبي حاجاتهم ورغباتهم ،ومن خالل
اإلهتمام بالجوانب التسويقية والبيعية لجذب
المزيد من المشتركين.
كما عمدت قيادة الشركة ،إيالء الموارد البشرية
الخاصة بها ،إهتماماً خاصاً ،حيث توجهت صوب
تنمية قدراتهم ،عبر عقد الدورات التدريبية
لمختلف فئات الموظفين ،وتشجيعهم على
اإلبتكار واإلبداع وتبني األفكار والحلول البناءة
وتطبيقها وتطويرها ،ومساعدة الشركة على
تحقيق معدالت أداء متميزة ،وتحقيق عوائد
مناسبة ومستدامة للمساهمين.

قــة لشركــة يمــن مــوبايل للهــاتف النقــال
سنة المنتهية في  31ديسمبر 2019م

ج العام ال�سابق
)26.852,37
ن�سبي املتوازن
ق الكلي للعام
ق الكلي لل�سنة
ب�سكل اأ�سا�سي
يف اأ�سعار �سرف
10)62.30ريال
ريال ومبعدل
سبة عالية من

البيــانات الماليــة المــدققــة لشركــة يمــن مــوبايل للهــاتف النقــال

ف النقال
هات

الذكرى

ا
لخا

مس

ةع

شرل

تأسيس شركة ي

من
موب
ايل
لل

2019 - 2004

يمن موبايل تودع مجلس إدارتها
السابق وتستقبل مجلسها الجديد
حصاد :متابعات
نظمت شركة (يمن موبايل) حفل إستقبال
ّ
لمجلس إداراتها الجديد ،وتوديع وتكريم
مجلسها السابق ،تقديراً لكوادرها وقياداتها
التي حملت على كاهلها إدارة اعمال الشركة
لفترة زمنية ،وسجلوا خاللها نجاحات كبيرة،
ومبادلة منها للوفاء بالوفاء للسلف وترحيباً
المهندّ س مُسفر
بالخلف ،وذلــك بحضور ُ
عبدالله النُمير -وزيــر اإلتصاالت وتقنية
المعلومات.-
إشادة وتشديد
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األهــداف ،واإلنتقال إلى نظام الـ إل تي إي،
واإلهتمام بجودة الخدمات ونوعيتها.
إنجازات وتحديات
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بدوره ،ث ّمن األخ عصام الحملي -رئيس مجلس
إدارة يمن موبايل -جهود مجلس اإلدارة السابق،
الفتاً إلى أن الشركة تواجه تحديات كبيرة
تتطلب بذل المزيد من الجهود ،والعمل بمعية
مجلس اإلدارة الجديد.

وأوضح أن أبرز التحديات التي تواجه الشركة
اليوم ،منع دخول التجهيزات المختلفة بسبب
العدوان والحصار الجائر ،واإلستهداف المباشر
لمواقع وتجهيزات الشركة من قبل طيران
العدوان ،وإرتفاع أسعار الصرف ،ما ينعكس
على مشتريات الشركة من تجهيزات تتم
بالعملة الصعبة.
وتطرق الحملي إلى اإلنجازات التي حققتها
الشركة خالل الفترة السابقة ،من إعتماد

جهود مثمرة

إلى ذلك عب ّرت كلمة أعضاء مجلس اإلدارة
الجُ دّد -والتي ألقاها بالنيابة عنهم فائز سيف-
عب ّرت عن أهمية الثقة التي نالوها للسير في

النشأة والريادة

المدير التنفيذي لشركة يمن مُوبايل
المهندّ س عامر هزاع ،قدّ م عرض بروجكتر
ُ
عن الشركة ُ
منذ لحظة اإلعالن عن تأسيسها
كشركة مساهمة ،مُستعرضاً المراحل التي
م ّرت بها الشركة ،بداية من وضع ّلبناتها
األســاســيــة ،وإطـــاق عــدد مــن الخدمات
الرئيسية ،ومروراً بوضع ُخ ّططها اإلستراتيجية
والخمسية الهادفة إلى توسيع إنتشار الشركة
في اليمن ،وليس إنتها ًء بتطوير مُنتجاتها
وتنويع وتجويد خدماتها ،وتنمية إيراداتها،
وتقوية مركزها المالي ،وتحقيق الريادة في
سوق اإلتصاالت.
تكريم ُمستحق

في ختام الفعالية ،قام معالي وزير اإلتصاالت،
بتكريم أعضاء مجلس اإلدارة السابقين،
بشهادات التقدير عرفاناً بما قدّموه للشركة
خالل فترة عملهم في مجلس إدارتها.
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وفي كلمته ،أشاد وزير اإلتصاالت بجهود
أعضاء مجلس إدارة شركة يمن موبايل
السابق ،ودوره في تطوير أداء الشركة فنياً
وتقنياً ،وتوسيع قاعدة مشتركيها ،وتحقيق
اإليرادات واألرباح المرجوة ،وفق ما يتطلع
إليه مساهمو الشركة.
وشدّد الوزير النمير على أهمية تركيز مجلس
اإلدارة الجديد ،على الجانب الفني ،وتطوير
أداء الشركة تقنياً وفق تطورات عالم اإلتصاالت
وتقنية المعلومات.
وأشار إلى أن المسئولية الملقاة على عاتق
مجلس اإلدارة الجديد ،كبيرة ،ومنها تحقيق

للخطة اإلستراتيجية 2023-2019م ،والتي
تتضمن التطوير والتحسين واإلرتقاء بمستوى
األداء في جميع المجاالت ،وإدخال التوسعات
الفنية الالزمة لمواجهة الضغط المتزايد على
الشبكة.
وأردف قائ ًال :إن الشركة عملت على تركيب
وتشغيل عدد من المواقع الجديدة ،وتأهيل
المواقع المدمرة من قبل العدوان.
وأشار الحملي إلى أن الشركة تتطلع في الفترة
المقبلة إلى تطوير وتوسعة انظمة وتجهيزات
الشبكة الفنية الحالية ،وتحسين جودة الخدمات
المقدمة للزبائن ،وزيــادة الحصة السوقية،
وزيادة اإليرادات وتعزيز المركز المالي وتطوير
البناء التنظيمي.
وفي كلمة مجلس اإلدارة السابق -والتي ألقاها
الدكتور بكيل البراشي -وأك ّد -خاللها -أن جهود
المجلس السابق ،والعاملين في الشركة ،أثمرت
على تحقيق النتائج المرجوة في ريادة شركة
يمن موبايل.
وهنأ الدكتور البراشي ،أعضاء مجلس اإلدارة
الجدد لنيلهم الثقة ،متمنياً لهم التوفيق في
أعمالهم المستقبلية.

تطوير أداء الشركة وفق ما هو مرسوم لخططها
اإلستراتيجية ،وبشكل تصاعدي.
وأوضح سيف :أن المرحلة الراهنة ُتع ّد صعبة
وذات ظروف إستثنائية ،نتيجة مرور بالدنا
بحرب وحصار ،ما يحتاج إلى جهود كبيرة
لتحقيق المكانة المرجوة للشركة في سوق
اإلتصاالت.
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يمن موبايل تطفئ شمعتها الخامسة عشر :

ُ
سطر سلسلة نجاحات متعددة
وت َ
وتتصدر قطاع اإلتصـاالت في اليمن

حصاد :خاص

َس َط ّر ْت شركة يمن موبايل -منذ إفتتاحها مطلع أغسطس من العام 2004م -سلسلة نجاحات
سي ْد قطاع اإلتصاالت في
ُمتعددةَ ،م ّكنتها -خالل الفترة الوجيزة التي أعقبت تأسيسها -من تَ ّ
الجمهورية اليمنية ،وتحقيق شهرة شعبية كبيرة بلغت اآلفاق.
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وإلى جانب الشهرة الشعبية ،والنتائج المالية اإليجابية ،فقد تمكنت الشركة من اإلستحواذ
على نسبة كبيرة من عدد المشتركين الذين عمدوا إيالء ثقتهم لهذه الشركة الوطنية
الرائدة ،نظرا ً لجودة الخدمات المتنوعة التي تقدمها ،والتي أتاحت لها تحقيق الريادة والتميز،
وذلك بفضل مواءمتها إلحتياجات العمالء ،باإلضافة إلى سهولة توفرها ،وجودة خدماتها
ومزاياها الرائعة.
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بتوزيع أربــاح على المساهمين بنسبة
35%من قيمة السهم االسمية ،وبواقع 175
ريال للسهم الواحد.
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تلعب الشركة دورا ً
كبيرا ً في مجال
المسؤولية االجتماعية،
حيث يشمل دعمها
عشرات القطاعات
المجتمعية

وبالنسبة لتعاملها مع الكادر الوظيفي،
تؤمن الشركة بالمثل الصيني الذي يقول:
(إذا أردت أن تزرع لسنة فعليك بزراعة
القمح ،وإذا أردت أن تزرع لعشر سنوات
فأزرع شجرة ،أما إذا أردت أن تزرع لمئة
سنة فــأزرع إنساناً) ،حيث عملت يمن
موبايل على اإلهتمام بالكادر البشري،
وذلك من خالل توفير كافة اإلمكانيات
الــتــي تمكنهم مــن إظــهــار مهاراتهم
وقدراتهم ،باالضافة إلى إيــاء جوانب
التدريب الداخلي والخارجي إهتمام خاص،
لما له من أهمية في مواكبة المعلومات
والمتغيرات في سوق اإلتصاالت الذي
يشهد تغيرا مستمرا ،وكذا جوانب الرعاية
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وعلى الرغم من التحديات والصعوبات
التي واجهت بيئة األعمال بشكل عام خالل
األعــوام األخيرة ،ج ّراء الحصار والعدوان،
ناهيك عن اإلستهداف المباشر لقطاع
اإلتصاالت ككل ،ويمن موبايل على وجه
الخصوص ،بُغية تقويض النجاحات التي
حققتها واإلجهاز عليها ،إ ّال أنه وكما ظهر
جلياً ،أن اإلصرار على المضي ُقدما ،دفع
الشركة الوطنية -التي تتخذ من العاصمة
اليمنية صنعاء مقراً لها -ليس فقط إلى
الصمود في وجه هذه التحديات ،بل وإلى
تحقيق مزيد من النجاحات واالنجازات.
ووفقاً لتصريحات الشركة لوسائل اإلعالم،
فقد أثمرت تلك الجهود عن زيــادة عدد
المشتركين بشكل يبعث على االعتزاز
والفخر ،حيث وصل عدد المشتركين إلى
ما يقارب  8مليون مشترك حتى نهاية العام
2019م .
وبلغت إيرادات الشركة خالل العام 2019م
أكثر من138,5مليار ريال ،وبمعدل نمو
بلغت  %24عن العام السابق ،كما وصل
صافي األربــاح بعد خصم الزكاة وضريبة
الدخل إلــى أكثر من 29,9مــلــيــار ريال
وبمعدل نمو  5%عن العام السابق.
وحرصاً من مجلس إدارة الشركة على ضرورة
تحقيق توقعات المساهمين فقد أوصى

المادية والطبية التي تنعكس إيجابا على
أداء العاملين ،ويخلق روح اإلبداع وتعميق
الوالء واإلنتماء لديهم.
إلــى ذلــك ،أكــد وزيــر االتــصــاالت وتقنية
المعلومات المهندس مسفر عبد الله
النمير :إن الشركة حققت نجاحا في التنمية
والتطوير باعتبارها أحــد أهــم الروافد
اإلقتصادية في اليمن.
وأعـــرب عــن أمــلــه فــي دخـــول الشركة
إستثمارات متعددة للنهوض بإقتصاد البالد
 ..مؤكدا دعم قيادة الوزارة في هذا الجانب.
وتطرق إلى ما تعرض له قطاع االتصاالت من
تدمير ممنهج استهدف محطات وشبكات
االتصاالت إلى جانب المشاريع الوهمية
التشطيرية التي يقوم بها مرتزقة العدوان
في محاولة لتدمير قطاع االتصاالت  ..الفتا
إلى اإلجراءات التي اتخذتها الوزارة لتحييد
قطاع االتصاالت.
ودعا الوزير النمير شركات االتصاالت العمل
على االرتقاء بمستوى األداء وتطوير نوعية
وجــودة خدمات االتــصــاالت  ..مبينا أن
الوزارة ستعمل على إعادة النظر في تجديد
التراخيص ،إذا لم تلتزم شركات االتصاالت
بالمعايير والضوابط المنظمة لعمل قطاع
االتصاالت.
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تأكيدا ً لحرصها على تطوير
خدماتها وفق أحدث التقنيات:

تدشــــــين

”ريال موبايل”
للتحصيالت اإللكترونية
حصاد :خاص
العليا ،والتي تتعلق
في إطار الحرص على ترجمة إهتمامات القيادة السياسية ُ
بالتعامالت اإللكترونية ،وترجمة لخطتها االستراتيجية 2023_2019م ،وتأكيدا ً لحرصها
ُ
على تطوير خدماتها وفق أحدث التقنيات ،أطلقت شركة يمن موبايل -أواخر أيلول/
سبتمبر من العام 2019م -خدمة (ريال موبايل).
َّ
نت الشركة هذه الخدمة بحضور رسمي واسع ،حيث كان رئيس الوزراء الدكتور
ودش ْ
عبدالعزيز بن حبتور ،ومعه نواب رئيس الوزراء اللواء جالل الرويشان والدكتور حسين
مقبولي واألستاذ محمود الجنيد ،على رأس ُم َّ
دشني خدمة التحصيالت اإللكترونية
والشحن الفوري (الريال موبايل) ،وذلك بالتزامن مع مرور خمسة عشر عام ًا على
تأسيس الشركة.
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رئيس الوزراء:
هذه الخدمة تعد
صورة من صور
الصمود في تطوير
وتقديم الخدمات
لكافة شرائح
المجتمع وبكفاءة
وإبتكار متجددين
وكالء شركة يمن موبايل والموزعين التابعين لها
ومكاتب وفروع المؤسسة العامة لإلتصاالت.
* التعريف بالخدمة :هي خدمة تحصيالت
الكترونية وشحن فوري تقدمها شركة يمن موبايل
لجميع مشتركيها ،يتم من خاللها تغذية رصيد
الكتروني للمشترك بحساب مستقل عن رصيده
العادي وبنفس رقم الموبايل ،ويستطيع المشترك
سداد ودفع رسوم الخدمات والباقات ألرقام يمن

موبايل  ،وكذلك سداد فواتير خدمات االتصاالت
والخدمات العامة (الهاتف الثابت ،اإلنترنت،
الكهرباء ،المياه ،وغيرها) وبإالمكان تحويل
الرصيد اإللكتروني لمشترك آخر إلستخدامه في
سداد الفواتير.
ومن خالل هذه الخدمة ،يتمكن المشترك من
سداد وشحن أرقــام يمن موبايل ،ودفع رسوم
الخدمات والباقات ،وكذلك سداد فواتير خدمات
اإلتصاالت والخدمات العامة األخرى ،باإلضافة إلى
القيام بعملية تحويل الرصيد اإللكتروني لمشترك
آخر.
جديراً بالذكر ،أن خدمة الريال اإللكتروني -آنفة
الذكر -حظيت بقبول وإرتياح واسعين لدى
المشتركين ،ال س ّيما عقب أن تم ّكنت هذه
جُ مهور ُ
الخدمة من الوصول إلى المناطق النائية التي ال
تتوفر فيها خدمات التحصيل والسداد ،كونها -أي
خدمة الريال اإللكترونيُ -تقدّم عبر مراكز وفروع
شركة (يمن مُوبايل) ،مكاتب وفروع الهيئة العامة
للبريد والتوفير البريدي ،معارض وكالء (يمن
مُوبايل) والموزعين التابعين لها ،ومكاتب وفروع
المؤسسة العامة لإلتصاالت ،األمر الذي م ّكن
المشتركين من الحصول عليها بسهولة.
ُ
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وخــال التدشين -الــذي حضره وزراء اإلدارة
المحلية علي القيسي ،واإلعـــام ضيف الله
الشامي والمالية شرف الدين الكحالني ،إستمع
رئيس الوزراء ونوابه ،من وزير اإلتصاالت وتقنية
المعلومات المهندس مسفر النمير ،ورئيس
مجلس إدارة شركة يمن مُوبايل عصام الحملي،
إلى شرح عن خدمة الريال موبايل التي تعتبر
خدمة تحصيالت إليكترونية وشحن فوري ،تقدمها
شركة يمن موبايل لجميع مشتركيها.
وأوضح النمير والحملي -في كلمتهما -أن خدمة

الريال موبايل ،تتم من خاللها تغذية رصيد
إلكتروني للمشترك ،كسداد وشحن أرقام يمن
موبايل ،ودفع رسوم الخدمات والباقات ،وكذا
سداد فواتير خدمات اإلتصاالت والخدمات العامة
األخرى ،وإمكانية قيام المشترك بعملية تحويل
الرصيد اإللكتروني إلى مشترك آخر.
وأشارا إلى أنه ووفقاً لبيانات الشخص الموجود
بأنظمة الشركة ،فإنهم عمالء غير فعالين في
الخدمة ،حيث يتم تفعيل حساب المشترك في
الخدمة مباشرة للمرة األولى عن طريق تغذية

رصيده اإللكتروني من أحد مكاتب الخدمة ،على
أن ال يقل المبلغ عن ألف ريال كحد أدنى.
وأشاد رئيس الوزراء بالخدمات التي تقدمها شركة
يمن موبايل ،ال س ّيما في ظل العدوان والحصار،
مؤكداً :إن ذلك يعد صورة من صور الصمود في
تطوير وتقديم الخدمات لكافة شرائح المجتمع
وبكفاءة وإبتكار متجددين.
ّ
وحث د .بن حبتور ،قيادة الشركة على مواصلة
ً
تطوير خدماتها ومواكبة المتغيرات ،متمنيا لوزارة
اإلتصاالت والمؤسسات التابعة لها ،اإلستمرار

في عملية التطوير ألنشطة هذا القطاع التنموي
واإلقتصادي الهام.
فيما أكد رئيس مجلس إدارة شركة يمن موبايل
عصام الحملي ،حرص الشركة على تطوير خدماتها
وفــق أحــدث التقنيات ،ومواكبة التطورات
المتسارعة في تكنولوجيا اإلتصاالت.
وأوضح الحملي :أن تدشين خدمة التحصيالت
اإللكترونية والشحن اإلليكتروني (الريال موبايل)،
يأتي بالتزامن مع مرور  15عاماً على تأسيس
الشركة.
ولفت إلى أن خدمة الريال موبايل ،تسهم في حل
كثير من اإلشكاليات ،ال س ّيما ما يتعلق بإحتياجات
المشتركين ،وتسهيل عمليات التحصيالت والسداد،
واإلستفادة من تقنيات قطاع اإلتصاالت لتقديم
خدمات متميزة.
وبين أن خدمة الريال موبايل تأتي في إطار
حماية المشتركين من خالل خدمة موثوقة تقدمها
الشركة ،نظراً إلنتشار العديد من تطبيقات السداد
والتحصيالت -مؤخراً -وهي مجهولة المصدر.
كما لفت إلى أن هذه الخدمة ستقلل من إستخدام
كروت الخدش والتي تعاني شركة يمن موبايل من
صعوبة إدخالها بسبب الحصار والعدوان ،باإلضافة
إلى أنها ستتمكن من الوصول إلى المناطق النائية
التي ال يوجد بها خدمات التحصيل والسداد.
من جانبه ،أشار المدير التنفيذي للشركة المهندس
عامر هزاع ،إلى أن خدمة الريال موبايل تتمثل في
سداد وشحن رقم الموبايل للمشترك ودفع رسوم
الخدمات والباقات وتسديد خدمات اإلتصاالت؛
الهاتف الثابت ،اإلنترنت ،والصفر الدولي ،وكذا
خدمات شركات الهاتف النقال والخدمات
العامة (الكهرباء والمياه وغيرها) ،وتحويل رصيد
إلكتروني من مشترك إلى آخر.
وأردف قائ ًال :أن خدمة الريال موبايل تقدم عبر
مراكز وفروع شركة يمن موبايل ومكاتب وفروع
الهيئة العامة للبريد والتوفير البريدي ومعارض
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حصاد :خاص
ّ
تمكنت االدارة الفنية بالشركة الوطنية
للهاتف ّ
النقال (يمن موبايل) خالل العام
الماضي 2019م ،من تحقيق قفزات نوعية
وغير مسبوقة ،شملت النتائج ،الفنية_
التقنية_ التشغيلية ،والخدماتية ،األمر
الذي ّ
مكنها -أي الشركة -صناعة النجاح،
وحصد نتائج إيجابية شملت مختلف
األصعدة..

حصدت نتائج إيجابية على الصعيد الفني والتقني خالل 2019

اإلدارة الفنية تصنع
النجاح رغم المخاطر
المشتركين النشطين في
وب ُلغة األرقام ،فقد ح ّققت الشركة زيادة في عدد ُ
الشبكة بنسبة بلغت  ،20%رافقها زيادة في حجم الحركة الهاتفية لخدمة
المنصرم 2018م،
الصوت بنسبة تقارب  33%مُقارنة مع حركة العام ُ
وبإجمالي زيادة يصل إلى  85%خالل الثالث سنوات األخيرة ،وذلك
نتيجة ت ّوسعة وحدات سجالت المشتركين ،وت ّوسعة تجهيزات الشبكة
الرئيسية لخدمة الصوت ،وت ّوسعة نظام الفوترة المدمج.
إنجازات الشركة الوطنية للهاتف الن ّقال (يمن موبايل) خالل العام
الماضي 2019م ،لم تقف عند هذا الحد ،بل إمتدت لتشمل أعمال
تحسين جودة التغطية في مُعظم مناطق الجُ مهورية ،حيث جرى
تركيب وتشغيل وحدتي تحكم رئيسية جديدة بسعة تمثل ()10%
من السعة االجمالية للشبكة الراديوية ،كما ت ّوسعت الشبكة الرادوية
بتشكيل وتركيب ت ّوسعات إضافية جديدة لخدمة الصوت في ك ًال من
محطات البث ووحدات التحكم الرئيسية ،بسعة إضافية تعادل ()21%
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ّ
حققت الشركة زيادة
المشتركين
في عدد ُ
النشطين في الشبكة
بنسبة بلغت  ،20%رافقها
زيادة في حجم الحركة
الهاتفية لخدمة الصوت
بنسبة تقارب 33%

تقريباً من السعة اإلجمالية للشبكة ،وبإجمالي زيادة ( )38%تقريباً خالل
الثالث السنوات األخيرة ،باإلضافة إلى إحالل مانسبته ( )% 62من محطات
البث القديمة المتهالكة ،بمحطات بث حديثة ،وذلك لتجويد الخدمة ودعم
خدمات الجيل الثالث.
وواكبت الشركة الوطنية للهاتف الن ّقال (يمن موبايل) ،تشغيلها للعديد من
مواقع محطات البث الجديدة في الخدمة ،بتركيب محطات متطورة ،فقد
تم تركيب وتشغيل محطات جديدة بنسبة تمثل (  )8%من اإلجمالي الكلي
لمواقع الشبكة الرادوية ،وحتى تلك المحطات التي جرى إستهدافها من قبل
طائرات العدوان وتعرضت للتدمير ،فقد جرى إعادة تشغيل وتحديث ما
نسبته ( )12%من إجمالي مواقع محطات البث المدمرة جراء قصف طيران
العدوان.
ونف ّذت الشركة -خالل أشهر العام 2019م -عدد  41حملة ميدانية خاصة
بمكافحة أجهزة التشويش ،وهي الحمالت التي نجحت في إزالة تلك األجهزة
من أماكنها التي تنتشر في سبع من محافظات الجمهورية.
وتزامنت أعمال تحسين جودة التغطية ،مع مُضاعفة الشركة جُ هودها المبذولة
ميدانياً -لتحديث وت ّوسعة خدمات اإلنترنت ونقل البيانات ذو النطاقالعريض (الجيل الثالث) ،األمر الذي نتج عن ُه زيادة في عدد مُشتركي اإلنترنت
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النشطين ،وبالتالي يقابلها زيادة ( )70%تقريباً في حجم حركة اإلنترنت
مُقارنة مع حركة العام قبل الماضي 2018م.
ومن إنجازات الشركة التي تحققت خالل العام الماضي 2019م ،أيضاً ،تشغيل
خدمة الـ  1x Advancedبسعة ( )3276قناة ترددية في عدد ( )273محطة
في ( )8محافظات ،وكذلك توسعة الشبكة الراديوية لخدمة الجيل الثالث
بنسبة تصل إلى ما يزيد عن ( )150%خالل الثالث السنوات األخيرة.
كما تم إستكمال تركيب وتشغيل توسعة أنظمة الـ ( )NGBSSبسعة
إضافية تقدر بـ ( )30%من السعة اإلجمالية ،وزيــادة عدد القنوات
التراسلية للشبكة بنسبة تزيد عن ( )44%من سعة الشبكة التراسلية للعام
قبل الماضي 2018م.
ُ
وأثمرت الجهود الجبا ّرة التي تبذلها قيادة الشركة وكافة مُنتسبيها ،في إنجاز
األعمال اإلنشائية والمدنية ألكثر من  150موقع جديد ،فض ًال عن إعادة تأهيل
أكثر من  20موقع مُد ّمر ،ناهيك عن أعمال التأهيل والتحديث التي شهدتها
أنظمة الطاقة الكهربائية في العديد من مواقع الشبكة الفرعية والمركزية،
المتجدّدة (الطاقة
وكذا إحالل منظومات التغذية الكهربائية بأنظمة الطاقة ُ
الشمسية) ومصادر أخرى مُتعدّدة لتقليل ُ
الكلفة ،والحفاظ على البيئة.
وشهد العام 2019م ،أعمال تحديث وتشغيل منظومة الريال موبايل،
كما شهد -أيضاً -أعمال ربط أكثر من ( )100تطبيق إلى بوابة التحصيل
اإللكتروني.
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من إنجازات الشركة التي
تحققت خالل العام  ،2019تشغيل
خدمة الـ  1x Advancedبسعة
( )3276قناة ترددية في عدد ()273
محطة في ( )8محافظات

م.معمر ثابت -مساعد المدير
التنفيذي للشئون الفنية:
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وليد القباطي  -مساعد المدير التنفيذي للشئون المالية واإلدارية:

نتائج ايجابية على
الرغم من الصعوبات
والتحديات التي
واجهت الشركة

األداء المالي واإلداري والتجاري للشركة
في  2019ممتازا ً بكل المقاييس

أداء دور فاعل في
تعزيز حالة الزخم
اإليجابي التي
تشهدها الشركة
ُ
كك ّل

حصاد :خاص
قال األخ وليد ُ
القباطي -مساعد المدير التنفيذي للشئون المالية واإلدارية بشركة يمن
موبايلّ :-إن جميع المؤشرات المالية واإلدارية والتجارية الخاصة بأداء الشركة الوطنية
للهاتف ّ
التصاعدية ،واصف ًا نتائج أنشطة الشركة
النقال (يمن ُموبايل) ،واصلت قفزاتها
ُ
شرف ،ويعكس مستوى األداء اإلداري والمالي
خالل العام الماضي 2019م -باإليجابيُ
والم ّ
والتجاري والفني الممتاز في العام ذاته.
وأضــاف ال ُقباطي -في معرض تصريح صحفي
أدلى به لوسائل اإلعالم :-إن النجاحات والنتائج
اإليجابية التي تحققت خالل العام الماضي
2019م ،تأتي بفضل الله سبحانه وتعالى أو ًال،
ثم بفضل الجهود الجبارة والمخلصة التي تبذلها
الكوادر البشرية للشركة ،والعاملة في مختلف
قطاعات الشركة المالية واإلداريــة والتجارية
والفنية ،مشيراً إلى الدعم والمساندة والجهود
المبذولة من قيادة الشركة والتي ت ّوجت أعمال
المبهر.
وأنشطة الشركة بالنجاح ُ
نجاحات وتحديات
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ظهرت المؤشرات
المالية للشركة
بشكل ممتاز،
ويتجلى ذلك من
خالل زيادة إيراداتها
في العام 2019م

إجراءات شفافة

وأشار إلى أنه قد جرى -خالل العام 2019م -إنجاز
عملية المفاضلة والتوظيف لعدد  36مهندس وفق
إجراءات شفافة وإختبارات تحريرية ومقابالت
شخصية ،وذلك لتغطية العجز الذي ظهر في بعض
األنشطة الفنية نتيجة نمو وتوسع أنشطة الشركة.
أما على الصعيد المالي للشركة ،فقد ع ّلق بالقول:
مالياً ،ظهرت المؤشرات المالية للشركة بشكل
ممتاز ،ويتجلى ذلك من خالل زيادة إيراداتها في
العام 2019م بنسبة  24%مقارنة بالعام 2018م،
وكذلك إرتفاع صافي أرباح التشغيل من أنشطة
الشركة الرئيسية في نهاية العام 2019م بنسبة
 20%عن العام الماضي 2018م ،وزيادة صافي
الربح قبل الزكاة والضريبة في نهاية العام 2019م
بواقع  7%عن العام الماضي 2018م ،وذلك رغم
الزيادة الكبيرة في مصروفات النشاط الناتجة
بصورة أساسية عن أرتفاع أسعار صرف العملة
األجنبية مقارنة بالريال اليمني والتي تعتمد
عليها الشركة في توفير الجزء األكبر من أصولها
ومستلزمات نشاطها وسداد إلتزاماتها ،مشيراً إلى
أن جزء من تلك الزيادة ،ناتج عن النمو والتوسع
في النشاط التشغيلي واإلستثماري للشركة.
ولفت إلى أنه ومن ضمن النجاح المالي للشركة
الوطنية للهاتف الن ّقال يمن مُوبايل خالل العام
الماضي ،زيادة صافي الربح بعد الزكاة والضريبة

وفاء بااللتزامات

جديراً بالذكر ،أن يمن مُوبايل ،تمكنت خالل
العام 2019م ،من الوفاء بإلتزاماتها تجاه الغير،
رغم التحديات الناتجة عن شحة العملة الصعبة
المعروضة في السوق والتي تعتمد عليها الشركة
في سداد الجزء األكبر من إلتزاماتها ،ورغم شحة
السيولة المتوفرة بشكل نقدي من عملة الريال
وصعوبات عمليات التحويل لألموال واإليرادات
التي حققتها الشركة في المحافظات الجنوبية
والشرقية ،كما تمكنت من إدارة النقدية والسيولة
بفاعلية.
ونف ّذت الشركة -خالل العام ذاته -الجرد السنوي،
المفاجئ ألصول الشركة
وعدد من عمليات الجرد ُ

خدمات وعروض

إلى الصعيد التجاري ،حيث عملت الشركة خالل
العام 2019م ،على تقديم عدد من الخدمات
والعروض لتلبية رغبات مشتركيها ،ورغم إرتفاع
تكاليف التشغيل ،وتضخم قيم مدخالت اإلنتاج
والتشغيل بشكل كبير خالل العام ،إ ّال أن الشركة
حافظت على أسعار الخدمات المقدمة للعمالء

عملت الشركـة
خالل العام 2019م
على تقديم عدد
من الخدمات
والعروض لتلبية
رغبات مشتركيها
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وتابع ال ُقباطي بالقول :كما تأتي تلك النجاحات،
برغم المعوقات والتحديات التي فرضتها البيئة
الخارجية والمثبطة لعوامل النجاح والنمو
كالحصار الــمــفــروض على دخــول تجهيزات
اإلتصاالت إلى السوق اليمنية ،وشحة السيولة
النقدية المتاحة في السوق ،والظروف اإلقتصادية
المعقدة التي يعيشها المواطن ،فض ًال عن إنخفاض
إن لم يكن إنعدام -الدخل على غالبية أبناءالبلد ،ناهيك فرض وإل ـزام الجهات الحكومية
والخاصة على سداد اإللتزامات التي لصالحها
بشكل نقدي ،باإلضافة إلى صعوبة اإلنتقال بين
المحافظات ،ووجود أكثر من سلطة أمر واقع في
بعض المحافظات.
وأوضح :كل تلك التحديات وأكثر منها ،إستطاعت
شركتنا في مختلف مستوياتها اإلدارية وبكادرها
الكفؤ والمتميز من الحد منها ،والعمل على إيجاد
المعالجات والبدائل والحلول للعمل على تجاوزها
أو تجنب آثارها قدر المستطاع.

وعلى المستويين اإلداري والتنظيمي ،أك ّد
ال ُقباطي :إن العام الماضي 2019مُ ،يعدُّ العام
األول للشركة ،والذي رسمت -خالله -مالمحها
المستقبلية ،موضحاً :حيث تم إنجاز أول خطة
إستراتيجية خمسية على مستوى الشركة ككل،
وبنا ًء عليها ،قامت الشركة باعداد الخطة التنفيذية
وخطة المخاطر ،وإعداد وإقرار البيانات المالية
للعام األسبق 2018م ،وكــذا إعــداد الموازنة
التقديرية للعام 2020م ،وإعداد عدد من اللوائح
واألليات المنظمة لعمل الشركة.
وأردف :كما قامت اإلدارة خالل الربع األخير
من العام 2019م ،بإعداد خطتها التنفيذية
وخطة المخاطر للعام 2020م ،وبنا ًء عليه ،فقد
بــدأت الشركة تعمل وفق خطط إستراتيجية
وخطط تنفيذية أكثر وضوحاً لتحقيق أهدافها
اإلستراتيجية ،وترجمة رؤيتها ورسالتها وقيمها،
وبما يؤدي إلى إشباع رغبات عمالئها ومشتركيها،
وإرضاء مساهميها ،متابعاً بالقول :كما عملت

الشركة على تأهيل وتدريب كادرها البشري من
خالل عدد من البرامج التدريبية وورش العمل
التي تساعدهم على تنمية مهاراتهم وإنجاز
مهامهم بكفاءة أكبر.

في نهاية العام 2019م بواقع  5%عن العام
الماضي 2018م ،وكذا زيادة صافي الموجودات
في نهاية العام 2019م بواقع  16%عن العام
الماضي 2018م ،وكذا تحقيق زيادة في حقوق
المالك بواقع  11%عن العام الماضي 2018م .
وحول نسبة إعتماد الشركة على إيراداتها خالل
العام 2019م ،فقد كانت -وبحسب القباطي-
كالتالي 92%( :من األنشطة الرئيسية للشركة،
 8%من عوائد األمــوال المستثمرة) ،في حين
كانت تلك المؤشرات في العام 2018م ( 86%من
األنشطة الرئيسية للشركة 14% ،من عوائد األموال
المستثمرة) ،وهذه مؤشرات ممتازة لنمو إيرادات
الشركة من نشاطها الرئيسي ،وإعتمادها بشكل
أكبر على نشاطها الرئيسي عند توزيع صافي
األرباح للمالك ،حد قوله.

من المخزون والنقدية والتجهيزات الرئيسية
للشركة ،باإلضافة إلى جرد وحصر األصول المدمرة
التابعة للشركة -خالل العام 2019م -ج ّراء الحرب
الدائرة في البالد ،كما تم إنجاز أعمال التصنيف
والتثمين والبيع عبر المزاد العلني للمخزون
العاطل والراكد الغير قابل لإلستخدام.
وبنا ًء على تلك النجاحات ،جاء إقتراح مجلس
اإلدارة توزيع نسبة  35%من القيمة اإلسمية
للسهم ( 175ريال  /سهم) على مساهمي الشركة
من صافي أرباح العام 2019م.

والمشتركين دون زيادة ،بل وعملت على تقديم
جملة من الباقات والعروض بقيمة وأسعار أقل
بكثير بهدف كسب والء مشتركيها وعمالئها،
وتقديم أفضل الخدمات لهم.
وبهدف توفير أسهل وأفضل وسائل التحصيل
والسداد ،قامت الشركة بإطالق خدمة الريال
موبايل ،والتي تمكن المشتركين من شحن أرصدة
حساباتهم بمبالغ مالية تمكنهم من إستخدمها في
سداد وشحن أرصدة أرقامهم وأي أرقام أخرى ،سواء
كانت يمن موبايل أو أرقام الهاتف الثابت ،ويمن
نت ،وشركات النقال األخرى ،وكذا سداد فواتير
الكهرباء والمياه ،ويستطيع المشتركين والعمالء
من خالل هذه الخدمة تحويل األرصدة بينهم.
وفي سبيل زيادة جودة الخدمة المقدمة لمشتركي
الشركة وعمالئها ،وحرصاً منها على تحقيق الرضا
لــدى جُ مهور مشتركيها ،عمدت الشركة إلى
زيادة عدد مستشاري خدمة العمالء عبر مزود
خارجي للقيام بالرد على مكالمات وإستفسارات
المشتركين ،والعمل على حلها ،األمر الذي أدى
تح ُسن نسبة الكفاءة من خالل سرعة الرد
إلى ّ
على المشتركين ،واإلجابة على إستفساراتهم ،وحل
مشاكلهم أو ًال بأول.
هذا ،وتواصل اإلستراتيجية الحكيمة -التي تبنّتها
الشركة في مختلف مستوياتها قيادة وإدارة
تنفيذية وعاملين في مختلف القطاعات -أداء
دور فاعل في تعزيز حالة الزخم اإليجابي التي
تشهدها الشركة ُ
كك ّل ،والتي تنعكس بشكل مُباشر
على وتيرة أعمالها التي شهدت ُنم ّواً ملحوظاً خالل
العام 2019م.

ف النقال
هات

الذكرى

ا
لخا

مس

ةع

شرل

تأسيس شركة ي

من
موب
ايل
لل

2019 - 2004

تعتبر مؤسسة اقتصادية وتربوية وثقافية واجتماعية عمالقة:

(يمن موبايل) توجد تحوال ً جذري ًا في
مفهوم المسؤولية االجتماعية
حصاد :خاص
ّ
النقال (يمن موبايل) -منذ تأسيسها قبل ما يربوا على عقد
أوجدت الشركة الوطنية للهاتف
تحوال ً جذري ًا في مفهوم المسؤولية االجتماعية للشركات ،وذلك من خالل إنتقالها
ونصف العقد-
ّ
من مجرد المساهمة في األنشطة الخيرية ،إلى إطالق مبادرات تنموية ُمحكمة التنظيم على
المستوى الوطني.
وعلى الرغم من كون مفهوم المسؤولية اإلجتماعية ،مفهوم تطوعي ،فيه إلتزام أخالقي غير
مكتوب ،تتعدى فيه مسؤولية الشركة المفهوم الربحي إلى أن تكون مؤثرة في المجتمع
والبيئة المحيطة بها ،إالّ أن يمن موبايلُ ،تسابق باقي الشركات الوطنية ،في ماراثون المسؤولية
المجتمعية من أجل تحويل مبادراتها إلى واقع ملموس يعمل على تحسين حياة الناس ،وبناء
البنى التحتية للتنمية المستدامة.
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ّ
سجلت (يمن موبايل) -طوال الخمسة عشر عام ًا الماضية -حضورا ً كبيرا ً قوي ًا وفاعالً في
حيث
مجال المسؤولية االجتماعية من رعاية ودعم وتبني العديد من األنشطة في مختلف المجاالت
االجتماعية والدينية والصحية والثقافية والتربوية والشبابية والرياضية وانشطة المرأة والطفل
والتميز بشكل عام.
وذوي االحتياجات الخاصة  ،وانشطة اإلبداع
ّ

مايو 2020

مايو 2020

فخالل العام 2019م ،والثلث األول من العام  ، 2020واصلت الشركة دورها الريادي ،ومسؤوليتها
المجتمعية تجاه المجتمع بمسؤولية كبيرة نستعرض هنا ابرز تلك األنشطة والفعاليات،
فالنتابع..
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اإلغاثة اإلنسانية

ذوي االحتياجات الخاصة

• تنفيذ حمالت إغاثة للمتضررين من السيول
• تنفيذ حمالت إغاثة للنازحين
• تنفيذ حمــالت إغاثة للمتضـررين من األعاصــير
والفيضانات
• تنفيــذ حمالت إغــاثة للمدنيين المتضــررين من
المواجهات المسلحة في مناطق الصراع

• توفـير تجـهيزات خاصــة بجمعيــات المعاقين
حركـــياً
• دعم مراكز المكفوفين
• دعم مراكز أطفال التوحد
• المساهمة في توفير أجهزة خاصة بالصم والبكم
• دعم مراكز رعاية مرضى الشلل الدماغي
الرعاية الصحية

المرأة والطفل
• رعاية دور األيتام
• دعم برامج التأهيل النفسي
• تنفيذ العديد من البرامج الخاصة بالسجينات والمعفنات
• دعم أنشطة حكومة وبرلمان األطفال
• توفير غرف حضانات في مستشفيات األمومة والطفولة
• دعم مراكز تنمية المرأة
المساعدات الغذائية
• المساهمة في إنشاء مطابخ خيرية
• المساهمة في إنشاء أفران خيرية
• توزيع لحوم األضاحي على الفقراء
• توزيع مواد غذائية على الفقراء والنازحين
• توزيع مواد غذائية على المتضررين في مناطق المواجهات

برامج التنمية المستدامة
والتنمية الريفية
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التأهيل والتمكين

مايو 2020

• عقد دورات تدريبية في مجال المشاريع
الصغيرة
• عقد دورات تدريبية للمهن الحرفية واألشغال
اليدوية
• تمويل برامج تنمية القدرات والتخفيف من
الفقر
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• المساهمة في إعادة تأهيل مشاريع المياه في
المناطق الريفية
• المساهمة في إعادة تأهيل آبار وشبكات اإلمدادات
• المساهمة في إعادة تأهيل شبكات ري
• توزيع مكائن خياطة لألسر في المناطق الريفية
والحضرية

• توفير أجهزة طبية للمستشفيات الحكومية
• تأثيث مراكز صحية حكومية
• دعم مرضى الفشل الكلوي
• دعم مراكز الفشل الكلوي بالتجهيزات الطبية واألدوية
• دعم مرضى السرطان
• دعم مراكز السرطان باألدوية
• دعم مرضى اللوكيميا
• دعم مراكز اللوكيميا باألدوية
• دعم مرضى القلب
• دعم مراكز القلب باألدوية
• تمويل وافتتاح مراكز طبية وصيدليات خيرية
• تمويل حمالت التبرع بالدم
• تمويل مخيمات طبية مجانية ألم ـراض العيون
واألمراض الجلدية واالوبئة المائية والشفاه األرنبية
ومرض السل
• تنفيذ حمالت مشاركة مجتمعية لصالح مرضى
األمراض المزمنة (حملة دوائي)
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التعليم

دعم المبدعين والموهوبين

• تجهيز قاعات دراسية في الجامعات الحكومية
• تجهيز معامل كمبيوتر في الجامعات الحكومية
• تجهيز مكتبات في الجامعات الحكومية
• دعم مشاريع وحفالت التخرج
• المساهمة في النفقات الدراسية للطالب النازحين
• توفير الكتاب الجامعي للطالب الفقراء
• توفير الحقيبة المدرسية
• دعم برامج التغذية المدرسية

• دعم المواهب المشاركة في البرامج التلفزيونية
على القنوات العربية
• دعم المخترعين من فئة الشباب
• دعم الفنانين والرسامين
• دعم المواهب الرياضية
• تكريم األدباء والشعراء
• دعم مشاريع التخرج
الشراكة المجتمعية
• دعــم منظمات المجتمع المدني
(نقابات – جمعيات – مؤسسات –
منظمات – مبادرات شبابية)

التوعية والتثقيف
• دعم برامج التوعية بالكوارث والحد من آثارها
• دعم برامج التوعية بطرق اإلسعافات األولية والحد
من آثار الحرائق
• المساهمة في حمالت التوعية المجتمعية مثل
(أضرار التدخين والزواج المبكر وتعليم الفتاة والثقافة
اإلنجابية)
• دعم برامج التوعية للمزارعين

أعمال مدنية وإنشائية

اإليواء والكساء
• توزيع مالبس العيد على الفقراء
• توزيع كسوة الشتاء على الفقراء
• توزيع البطانيات واألدوات الصحية لمراكز اإليواء
• توفير المياه النقية لمخيمات النازحين
• توزيع مالبس على النازحين
• دعم مراكز إيواء الطالب
مساعدات الحاالت اإلنسانية
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• دعم المؤتمرات العلمية المختلفة
• المساهمة في إحياء يوم اليتيم العالمي
• المساهمة في إحياء اليوم العالمي للمكفوفين
• المساهمة في إحياء اليوم العالمي للمرأة
• المساهمة في إحياء اليوم العالمي لمتالزمة داون
• المساهمة في إحياء اليوم العالمي للمياه
• المساهمة في إحياء اليوم العالمي للمعاقين
• المساهمة في إحياء اليوم العالمي للتوحد
• المساهمة في إحياء اليوم العالمي للعمال
• المساهمة في إحياء اليوم العالمي لحقوق اإلنسان
• المساهمة في إحياء اليوم العالمي للمعلم
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• مساعدات نقدية للحاالت المرضية المستعصية والمزمنة
• مساعدات نقدية الفقراء
• مساعدات نقدية للمعسرين
• توزيع مساعدات نقدية للمرضى في المستشفيات

• تنفيذ حمالت نظافة
• دعم برامج حماية التراث والمحافظة
على المدن التاريخية
• المساهمة في إعادة وتأهيل ورصف الطرق
• المساهمة في أعمال التشجير
• المساهمة في حمالت النظافة

أنشطة شبابية ورياضية
• دعم أنشطة حكومة الشباب
• دعم االندية الرياضية
• دعم المسابقات الرياضية المختلفة
• دعم الفعاليات الشبابية
• تكريم نجوم الرياضة
• دعم برامج تنمية قدرات الشباب
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إنطالق ًا من واجبها الوطني وتجسيدا ً لمسؤوليتها االجتماعية:

يمـن مـوبايل تتبنى حزمة من
اإلجراءات الوقائية لمواجهة فايروس

"كـورونا"

حصاد :توفيق النصاري

100

إنطالق ًا من واجبها الوطني ،وتجسيدا ً للمسؤولية اإلجتماعية التي تنتهجها الشركة في
ُ
منذ تأسيسها -وفي إطار اإلجراءات
سياساتها وبرامجها وخططها -طوال ما يزيد عن  15عام
اإلحترازية اإلضافية لمواجهة أي طارئ فيما يتعلق بفيروس كورونا المستجد ،على المستوى
الوطني ،وحماية المواطنين وتعزيزا ً للتدابير الحكومية المعلنة خالل األسابيع الماضية من
قبل اللجنة الوزارية لمكافحة األوبئة.
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عروض مغرية لمشتركيها
إلى جانب الخدمات الواسعه التي اولتها شركة يمن
موبايل لمشتركيها في سياق اجراءاتها االحترازية
والوقائية من جايحة فايروس الكورونا  ،أولت

الحملي :ننطلق في
برامج الشركة من
مسئوليتنا اإلجتماعية
والتفاعل مع قضايا الوطن

إجراءات لخدمة موظفيها
في إطــار ماقامت به شركة يمن موبايل من
إجــراءات إحترازية وعوامل الوقاية لمواجهة
جائحة الكورونا ،وكإجراء إداري يتوجب عليها
خدمة لموظفيها ،إتخذت يمن موبايل إجراءات
الوقاية والسالمة داخل الشركة وفروعها ،تنفيذاً
لتعليمات اللجنة الوزارية العليا لمكافحة األمراض
واألوبئة ،من خالل إنتظام تعقيم كافة مقار
ومرافق الشركة ،وتوزيع وسائل الوقاية والسالمة
المتمثلة في الكمامات والكفوف الطبية على كافة
موظفيها ،كما تم إستبدال نظام البصمة اليدوي ًة،
بنظام بصمة الوجه ،وتخفيف العمل اإلداري
بمنح عدد من الموظفين إجازات لفترة معينة،
وتفعيل برنامج المناوبة والورديات ،وترتيب تبادل
اإلجازات بين الموظفين والكادر اإلداري والفني
بشكل سلس ومنظم.

مساندة الجهود الحكومية
لم تقف شركة يمن موبايل في إجراءاتها اإلحترازية

هزاع :تنطلق الشركة
في عملها هذا من
دورها وواجبها تجاه
المجتمع

والنسيج ،ودعم إعادة تشغيل المصنع ،بتقديمها
خمسة ماليين ريال دعماً للمصنع ،منها  ٥٠بالمائة
لصيانة وتشغيل الخط اإلنتاجي الثاني في المصنع،
و ٥٠بالمائة لتجهيز كمامات وقائية من فايروس
كورونا توزع مجاناً على المراكز الصحية ووحدات
الطوارئ في المستشفيات ،كمساهمة مجتمعية من
يمن موبايل التي تهتم بكافة أبناء الشعب اليمني.

دعما للتصدي للفيروس
في اإلجتماع اإلستثاني الذي عقد مؤخرا برئاسة
وزير اإلتصاالت وتقنية المعلومات ،تحت مبادرة
(التصدي لفايروس ُكورونا ..مسؤوليتنا جميعاً)،
أيّد المجتمعون كافة القرارات الحكومية وقرارات
اللجنة العليا لمكافحة األوبئة ،باإلضافة إلى العديد
من المبادرات التي تساهم للتصدي لفيروس
كورونا ،والتي قدمتها مجموعة اإلتصاالت اليمنية،
حيث ساهمت شركة يمن موبايل بـ 100مليون
ريال دعماً للتصدي للفايروس.
وبالتزامن مع إطالق حملة التوعية بالتعاون مع
وزارة الصحة ،شاركت الشركة الماليين من عمالئها
في نشر الوعي ،مؤكدة إستمرار إلتزامها األخالقي
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تبنّت الشركة الوطنية للهاتف النقال (يمن موبايل)
تنفيذ حُ زمة من اإلج ـراءات الوقائية ،والخطوات
اإلحترازية الخاصة بُمحاصرة وباء الكورونا ،وبما
يُسهم في منع هذا الوباء من الوصول إلينا ،من
خالل عدد من األنشطة والبرامج الخاصة والمتنوعة.
يمن موبايل ..عناية خاصة بالمشتركين:
نظراً للقاعدة العريضة من المشتركين الذين
يعتبرون رأس مال الشركة ،فقد أولت شركة يمن
موبايل مشتركيها إهتمام كبير ،وعناية واسعة
فيما يتعلق بفيروس العصر الكورونا ،خصوصاً ما
يتعلق بعوامل الوقاية واإلحتراز ،حيث إتخذت
الشركة إجراءات وتدابير الوقاية والسالمة للحد من
مخاطر إنتشار جائحة فيروس كورونا (كوفيد)19 -
تجاه مشتركيها ،من خالل العديد من اإلجراءات،
أهمها تمكين المشتركين من تفعيل الخدمات التي
تقدمها الشركة عن بعد ،من خالل المجيب االلي
 ،IVRوضاعفت كادر خدمات المشتركين للرد على
االستفسارات والمعامالت من قبل الجمهور ،على
مدار  24ساعة.
كما عملت الشركة على تطوير خدمة الريال
موبايل(خدمة التحصيالت االليكترونية) التي
تمكن المشتركين من تسديد وتفعيل جميع
الخدمات ،من خالل التطبيق الخاص بالخدمة ،أو
عبر اإلتصال على الرقم ( )6000وإتباع التعليمات
الصوتية ،دون الحاجة لزيارة مقار وفروع الشركة،

أو أستخدام العمالت الورقية ،للحد من إنتشار أي
أمراض ،ضمن اإلجراءات الوقائية ،للحفاظ على
سالمة المواطنين.

الشركة مشتركيها ميزة أخرى ،تمثلت بإطالق خدمة
جديدة للبقاء في البيت  ،وهي الخدمة التي يحصل
المشترك -من خاللها -على  15%رصيد مجاني عند
اإلشتراك في جميع الباقات (مزايا ،هدايا ،موبايل
نت ،)3Gترغيبا منها وتشجيعا للمشتركين للبقاء
في منازلهم كجزء من اإلجراءات اإلحترازية الهامة
للوقاية من الفايروس ،وتقديمها لخدمات مجانية
تسهل عليهم عملية البقاء والزام منازلهم.

التوعية والتثقيف
المجال التوعوي والتثقيف المجتمعي يمثل جزء
هام من برنامج شركة يمن موبايل ،حيث أولته
إهتمام كبير ،إيماناً منها بأهمية اإلسهام في توعية
المجتمع وتثقيفه وتنويره بكل ما يتعلق بفيروس
الكورونا بشكل خاص ،وبرامج التوعية الصحية
بشكل عــام ،حيث عملت الشركة على تعزيز
التوعية لدى المواطنين من خالل إرسال رسائل
قصيرة (إس إم إس) للتعريف بإجراءات السالمة
والوقاية من األمراض واألوبئة خاصة مرض كورونا،
وذلك بالتعاون مع وزارة الصحة واللجنة الوزارية
العليا لمكافحة األمراض واألوبئة ،وتفعيل خدمة
النغمات الصوتية التوعوية للمتصلين وهي نغمات
مختصرة ومبسطة وسهلة ،كما أصدرت العديد من
البرشورات والملصقات التوعوية الهادفة والمهمة،
ناهيك عن الرسائل التوعوية المصورة والتي
عممتها عبر وسائل التواصل اإلجتماعي المختلفة،
والمواقع اإللكترونية العامة ،والموقع اإللكتروني
الخاص بالشركة ،إلى جانب صفحاتها ومجموعاتها
عبر الفيس بوك والواتس اب وتويتر والتليجرام
وغيرها من الوسائل والتقنيات الحديثة والمتطورة
السريعة واألكثر جماهيرية وواسعة اإلنتشار.

والوقائية لمواجهة الكورونا عند برامج اإلجراءات
اإلدارية المتخذة داخل الشركة تجاه موظفيها ،أو
األنشطة التوعوية في أوساط المجتمع بمختلف
الوسائل ،أو برامجها الفاعلة وأنشطتها الواسعة
خدمة لمشتركيها وعمالئها ،أو تبني خدمات
مجانية جديدة للمشتركين فحسب ،بل تجاوزت
ذلك إلى ما هو أكبر وأبعد وأوسع ،حيث بادرت
بدعمها إلنتاج الكمامات الوقائية في مصنع الغزل

مليون ريال واكثر
قدمتها الشركة
لمواجهة كورونا
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وزير اإلتصاالت :قطاع اإلتصاالت مساهم فاعل
في مواجهة فيروس كورونا

وزير الصناعة :مبادرة يمن موبايل تأتي في
سياق اإلصطفاف الوطني لمواجهة كورونا

يعتبر قطاع اإلتصاالت خط الدفاع األول في مواجهة جائحة فيروس كورونا من خالل الدعم السخي
واألنشطة المتنوعة التي قام وال يزال يقوم بها هذا القطاع ،وفي هذا السياق يؤكد وزير اإلتصاالت وتقنية
المعلومات المهندس مسفر عبدالله النمير حرص قطاع اإلتصاالت اليمنية على المساهمة الكبيرة والفاعلة
في مواجهة فيروس كورونا ..وأشار إلى أن اتخاذ اإلجراءات االحترازية لمواجهة هذا الفيروس مسئولية
مجتمعية ،ما يتطلب تضافر الجهود لحماية اليمن من هذه الجائحة.
وث ّمن الوزير النمير ،دور قطاع اإلتصاالت وشركات الهاتف النقال في التوعية الصحية عبر شبكاتها وفقاً
لتوجيهات المجلس السياسي األعلى وقرارات حكومة اإلنقاذ واللجنة الوزارية العليا لمكافحة األوبئة.
وأك ّد وزير اإلتصاالت حرص قطاع اإلتصاالت على اإللتزام بكافة اإلجراءات الوقائية ،وتنفيذ الخطوات
اإلحترازية لمواجهة الفيروس ،ومنع دخوله اليمن.

ثمن وزير الصناعة والتجارة عبد الوهاب الدرة ،دعم شركة يمن موبايل لمصنع الغزل والنسيج
ّ
لتشغيل خط اإلنتاج الثاني ،وإنتاج الكمامات الطبية للمستشفيات والمرافق الصحية.

واإلنساني والوطني في العمل واإلسهام واإلستجابة
ونشر رسائل اإلرشـــادات الصحية والتوعوية،
وتسخير شبكات اإلتصاالت وخدماتها في خدمة
المجتمع في سبيل التصدي لفايروس كورونا.

مساهمة فاعلة
رئيس مجلس إدارة شركة يمن موبايل األستاذ
عصام الحملي ،تحدث قائ ًال :ونحن نعيش أحداث
فايروس ُكورونا الذي يجتاح العالم ،نعمل في
شركة يمن موبايل على اإلسهام الفاعل في مواجهة
هذا الفايروس ،وحماية مجتمعنا ووطنا منه والذي
اليزال بفضل الله تعالى بعيداً عنه ،ولم تسجل فيه
أي حالة إصابة حتى اللحظة ،وهذه منة عظيمة
من الله تعالى بها علينا ،وينبغي علينا أن ال نقف
مكتوفي األيدي وموقف المتفرج ،بل البد من
السعي الجاد والحثيث لعمل الالزم والواجب تجاه
هذه الجائحة ،وبما يحمي ويؤمن مجتمعنا ووطننا
منه إن شاء الله ،حيث سجلت الشركة الوطنية
للهاتف النقال يمن موبايل ،دورها الوطني البارز
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بــدوره ،أوضــح المدير التنفيذي لشركة يمن
موبايل المهندس عامر هزاع :أن هذا العمل يأتي
إنطالقاً من دور الشركة وواجبها تجاه المجتمع،
والمسؤولية اإلجتماعية التي تشارك فيها الشركة
مع المجتمع في مختلف المجاالت والقضايا
المجتمعية عامة ،وقضايا القطاع الصحي والطب
العالجي على وجه الخصوص ،خصوصاً في ظل ما
تعيشه بالدنا من ظروف حرب وحصار منذ مايزيد
عن خمس سنوات.
وأضاف المهندس هزاع قائ ًال :أوجدت الشركة الوطنية
للهاتف الن ّقال (يمن موبايل) ومنذ تأسيسها قبل ما
يربوا على عقد ونصف العقد ،أوجدت تح ّو ًال جذرياً
في مفهوم المسؤولية المجتمعية للشركات ،وذلك
من خالل إنتقالها من مجرد المساهمة في األنشطة
الخيرية ،إلى إطالق مبادرات تنموية مُحكمة التنظيم

ودعا إلى اإلقتداء بهذه المبادرة من الشركات والقطاع الخاص وتضافر الجهود في تنفيذ اإلجراءات
اإلحترازية لمواجهة كورونا.
على المستوى الوطني.
وإختتم حديثه بالقول :وعلى الرغم من كون
مفهوم المسؤولية اإلجتماعية ،مفهوم تطوعي ،فيه
إلتزام أخالقي غير مكتوب ،تتعدى فيه مسؤولية
الشركة المفهوم الربحي إلى أن تكون مؤثرة في
المجتمع والبيئة المحيطة بها ،إ ّال أن يمن موبايل،
ُتسابق باقي الشركات الوطنية ،في ماراثون

المسؤولية المجتمعية من أجل تحويل مبادراتها
إلى واقع ملموس يعمل على تحسين حياة الناس،
وبناء البنى التحتية للتنمية المستدامة.

تكاتف وتالحم
األخ نور الدين وهــاس -رئيس قسم العالقات
العامة بالشركة -قال :مما ال شك فيه ،أن أزمة
فيروس كورونا العالمية التى ضربت كافة أنحاء

العالم ،أثبتت ضرورة تعضيد التكاتف والتالحم
بين المؤسسات والشركات واألجهزة الحكومية،
ومساهمتهما معاً لتجاوز المخاطر.
وأضاف وهاس :ففي ظل الظروف اإلستثنائية التي
تحيط بالعالم لمواجهة فيروس كورونا (كوفيد -
 )19تظهر الحاجة الماسة إلى تكاتف جميع شرائح
المجتمع من أفراد ومؤسسات من أجل حماية
المجتمع ،وتحقيق اإلستقرار له ،كونها تشكل اللبنة
األساسية فى تعاضد وتكامل المجتمع وإستقراره.
وتابع قائ ًال :إذ أن دور المؤسسات والشركات من
منطلق مسؤولياتها اإلجتماعية الكبرى دور رئيس
ومكمل للدور الذى تبذله أجهزة الدولة فى حماية
المجتمع وأبنائه.
وأوضــح :ومن هذا المنطلق ،تبنت شركة يمن
موبايل حزمة من األنشطة والبرامج وعوامل
الدعم المالي لبعض الجهات الرسمية ،فيما يصب
في مواجهة فيروس الكورونا ،وبما يعكس مدى
إهتمام الشركة بالجانب الصحي توثيقا للتعاون
اإليجابي بين يمن موبايل ،والمؤسسات الصحية
الرسمية ومؤسسات المجتمع الخيرية وغيرها،
ضمن مشاركتها المجتمعية لمساندة القطاع
الصحي فى مواجهة فيروس كورونا.

مسؤولية كاملة
من جانبه ،أكد األخ عبدالرحمن الزيادي -مسؤول
اإلعالم بالشركة -بقوله :سخرت شركة يمن موبايل
جزء من إمكاناتها وطاقاتها لتنفيذ توجيهات
القيادة الرشيدة في إطار إلتزامها التام بمضامين
المسؤولية المجتمعية؛ وفي ترجمة واضحة للفئة
المتقدمة التي نالتها رسمياً على هذا الصعيد،
الفتاً إلى أن الشركة إقتنصت فرصة التحدي في
مواجهة تداعيات «كــورونــا» في إظهار الوجه
المشرق إلنتمائنا للوطن ،وتحلينا بالمسؤولية
الكاملة تجاه مجتمعنا وخدمته ،جنباً إلى جنب
مع باقي مؤسسات الــدولــة ،لنواصل مواجهة

التحديات في وقت قياسي ،واإلستمرار في تقديم
الخدمات للجمهور بسهولة أكثر وسرعة وكفاءة
أكبر بفعل التوسع في التسخير المبكر لتكنولوجيا
العصر ،وهي صورة حضارية تعكس مدى التفاعل
بمسؤولية مع الظروف الراهنة وسرعة إتخاذ
اإلجراءات التي تستهدف حماية سالمة المجتمع
أو ًال وأخيراً.
وأضاف الزيادي قائ ًال :إن دور المؤسسات والشركات،
وفي مقدمتها شركة يمن موبايل ،يأتي من منطلق
مسؤولياتها اإلجتماعية الكبرى ،ويمثل دوراً رئيسياً
ومكم ًال للدور الحيوي الذي تبذله الحكومة في
حماية المجتمع ،في ظل الظروف اإلستثنائية التي
تحيط بالعالم لمواجهة وباء كورونا ،الفتاً إلى أن
ذلك سينعكس إيجاباً على تعزيز مكانة الدولة،
حيث تعتبر المسؤولية اإلجتماعية للمؤسسات
جز ًء ال يتجرأ من إطار عمل إستراتيجية المؤسسة،
وهي تتجسد في طريقة تعامل الشركة مع موظفيها
وعمالئها والمجتمع والبيئة.

الزيادي :مواجهــة
تداعيات كورونا تمكننا
من إظهار الوجه المشرق
إلنتمائنا للوطن
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وهــاس :تعضيد
التكاتف والتالحم بين
المؤسسات والشركات
واألجهزة الحكومية

والكبير في هذا المضمار ،من خالل المساهمة
الفاعلة في عدد من األنشطة والبرامج اإلحترازية
والوقائية من خالل تكثيف التوعية والتثقيف
بأعراض المرض وطرق الوقاية ،ومساندة الجهات
الرسمية واللجنة العليا لمكافحة االوبئة ووزارة
الصحة والمجتمع عامة في مواجهة هذا المرض
والعمل على تعزيز وتكثيف التوعية في أوساط
المجتمع.
وأضاف الحملي :شركة يمن موبايل كانت وال تزال
وستظل قريبة من المجتمع والمواطن وإلى جانب
الجهات الرسمية والشعبية في مختلف الظروف،
وهذه هي عادتها كما هو معهود منذ أكثر من عقد
ونصف.
وأك ّد رئيس مجلس إدارة شركة يمن موبايل :إن
هذه المبادرات ،وتلك االنشطة ،جاءت في إطار
المسئولية اإلجتماعية للشركة والتفاعل مع قضايا
الوطن ،مبدياً اإلستعداد لمواصلة تقديم الدعم ألي
أنشطة خيرية أو إجتماعية.
تحوال ً جذري ًا

وأشار الوزير الدرة -خالل لقائه رئيس مجلس إدارة يمن موبايل عصام الحملي -إلى أن مبادرة
الشركة ،تأتي في سياق اإلصطفاف الوطني الرسمي وموسسات األعمال والشعب اليمني لمواجهة
الوباء ،مشيداً بما تقوم به الشركة من جهود في جميع المجاالت اإلنسانية واالجتماعية ودعم
المبادرات االقتصادية ومختلف األنشطة.
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مستخدمة أحدث التقنيات لتقديم خدماتها بالنظام اآللي

إنضباط عال وحرص كبير على
خدمة المشتركين

حصاد :خاص
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وزير اإلتصاالت ..إشراف
مباشر

أك ـ ّد وزيــر اإلتصاالت وتقنية المعلومات

خدمة العمالء بأحدث
التقنيات العالمية

خالل الزيارة ،إستمع الوزير النمير من رئيس
مجلس إدارة الشركة عصام الحملي والمدير
التنفيذي المهندس عامر هزاع ،إلى شرح عن
آلية تقديم خدمة العمالء والنظام اآللي الذي
يستخدم أحدث التقنيات العالمية ،بداية
من إستقبال إستفسارات ومعامالت وشكاوى
المواطنين ،ومـــروراً بتسجيل الطلبات
والتعامل معها وإدخالها في نظام آلي حتى
اإلستجابة لها ومعالجتها أو حلها من قبل
اإلدارات المختصة.
وأشــارا إلى أن خدمة العمالء ،تتعامل مع
أي استفسارات أو شكاوى أو طلبات من

المواطنين بشكل إيجابي وسريع ،وبنظام آلي
حديث يتابع كل طلب على حدة ،والرد عليه
بكل شفافية.
وأك ّد الحملي وهزاع تجاوب إدارة الشركة
ومراكز خدمات الجمهور مع أي مشترك
يرغب في إستخراج فاتورته التفصيلية
لمراجعة أسعار الباقات والتأكد من صحة
وسالمة اإلجراءات الحسابية ألنظمة الشركة
التي تثبت للمشترك حجم اإلستهالك الفعلي
والقيمة بدقة متناهية.
وب ّينّا :إن الشركة تتعامل وفق نظام األسعار
الثابت والمعلن منذ سنوات طويلة دون
وجــود أدنــى تغيير يذكر ،مــؤكــدان :إن
ذلك يأتي إستشعاراً من الشركة بدورها
اإلجتماعي والوطني تجاه كل أبناء الشعب
وفــي مختلف محافظات الجمهورية،
وتحديداً خالل هذه الفترة التي يم ّر فيها
الوطن بظروف إستثنائية.
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ّ
مكنت شركة (يمن ُموبايل)
المواطن اليمني ،من
اإلستفادة من أحدث تقنيات
العصر ،ومواكبة كل ما هو
جديد في عالم اإلتصاالت،
مع مراعاة القدرة الشرائية
لمختلف فئات المجتمع ،حيث
تنطلق (يمن ُموبايل) من
موقعها ونشأتها ،كشركة
وطنية تهدف إلى خدمة
المواطنين أوال ً وقبل كل
شيء.

وق ـدّمــت الشركة ،خدماتها المتن ّوعة،
المشتركين -طوال
و ُمنتجاتها الرائدة ،لجُ مهور ُ
الفترات الماضية وخصوصاً سنوات األخيرة-
بالطابع التنموي ،وبما يكفل إستفادة أكبر
عدد ممكن من الجمهور من خدمات الهاتف
النقال.
ولعل إدارة خدمة العمالءُ ،تع ّد من أبرز
اإلدارات التي يقع على عاتقها مسؤوليات
كبيرة تجاه العمالء ،لتقديم كل ما يتعلق بهم
وتلبية إحتياجاتهم ورغباتهم كأهم ما تضعه
الشركة وقياداتها على رأس إهتماماتها.

المهندس مسفر عبدالله النمير ،أهمية
تجويد وتحسين نظام خدمات الجمهور في
شركة يمن موبايل ،وشركات إتصاالت الهاتف
النقال األخرى.
وشدّد وزير اإلتصاالت -خالل إحدى زياراته
التفقــدية لمركــز خدمة العمــالء ومركـز
المبيعات في شركة يمن موبايل -شد ّد
على أن الوزارة ستقوم بتقييم أداء خدمات
الجمهور ،ولن تسمح بأي قصور من أي شركة
إتصاالت حيال خدمات المواطنين ،والتجاوب
مع إستفساراتهم وشكاواهم.
وأشاد بمستوى خدمات الجمهور التي تقدمها
شركة يمن موبايل ،داعياً شركات اإلتصاالت
إلى أن تحـذو حذوها في الخــدمات التي
تقدمها لجمـهورها في مختلف محــافظات
الجمهورية.

قدمت الشركة،
المتنوعة،
خدماتها
ّ
ومنتجاتها الرائدة،
لجمهور المشتركين
ُ
بالطابع التنموي
وبما يكفل إستفادة
أكبر عدد ممكن من
الجمهور من خدمات
الهاتف النقال
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خالد البرطي  -مدير ادارة المبيعات:

2019

عام مبيعات بإمتياز

2.203.857

رقم بيعي جديد
خالل العـام
2019
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ُيعد النشاط البيعي واحدا ً من أهم االنشطة حساسية وفعالية
في نجاح الشركات ،نظرا ً إلتصال هذا النشاط مباشرة مع
العميل ،ومدى قدرة موارده وخصوص ًا موظفي البيع من
كسب رضاء العميل واقناعه وعقد صفقة البيع على اسس من
تقديم الخدمة المميزة للعميل الحالي والمرتقب.
وفي إطار أهمية العالقة بين جمهور العمالء وشركة يمن
موبايل ،سعت قيادة الشركة إلى إطالق خطة إستراتيجية
شاملة تضمنت مصفوفة من األهداف النوعية التي تهدف
بمجملها إلى تحقيق أعلى قيمة وإشباع للعميل من خدمات
الشركة.

ذلك ما اوضحه االخ خالد البرطي _ مدير ادارة
المبيعات في الشركة،
والـــذي اضــاف قائال  :على ضــوء األهــداف
اإلستراتيجية للشركة ،فقد عرفت المبيعات خالل
العام المنصرم 2019م ،نجاحاً باهراً على مستوى
األنشطة المنفذة والهدف البيعي المحقق ،ويعد
العام 2019م ،عام مبيعات بإمتياز.
موضحــا ان الشـركة وضـمن نشـاط إدارة

المبيعات ،سجلت عدد ( )2.203.857رقم
بيعي جديد خالل العام 2019م ،بنسبة زيادة
عن العام 2018م تصل إلى  18,50%وهو
مؤشر يعكس نوعية القدرات البيعية التي
تمتلكها الشركة ،وحجم الجهود المبذولة من
قبل قيادة الشركة وإدارة المبيعات والجهات
المرتبطة بها من الوكالء وفــروع المؤسسة
العامة لإلتصاالت ونقاط البيع ،واشار مدير
المبيعات الى ان هذا اإلنجاز يأتي في ظل
ظروف إستثنائية واجهت النشاط والشركة
بشكل عام.
وبصدد هذه النجاحات ،فإن تحقيق الهدف
البيعي ،لم يأت من فراغ ،بل جاء نتاج سلسلة
من البرامج والمشاريع التي أنجزتها إدارة
المبيعات ،ومنها -على سبيل الذكر ال الحصر-
إطالق خدمة التسديد لخدمات الشركة عبر
منظــومة ريال موبايل ،وتوسعــة الشاحن

الفوري والبحث على مواقع لفتح عدد مركزين
جديدين لتقديم خدمات الشركة في كل من
إب وصعدة ،وفتح عدد مضاعف من اليوزرات
البيعية الجديدة والتي وصلت إلى  55يوزر
بيعي جديد عبر الوكالء وفتح عدد ( )115مركز
ومعرض بيع رسمي ،باإلضافة إلى وجود ما
اليقل عن  55000نقطة بيع.
كما حققت الشركة ،زيادة في عدد مبيعات
كبار العمالء وصلت إلى  70شركة جديدة،
ضمن خدمة مجموعة العمل ،كما تم إتخاذ
وتنفيذ سلسلة من القرارات والمقترحات
والجهود تمثلت بعمل آلية تقييم ألداء
مقدمي خدمات الشركة من الوكالء والموظفين
وغيرهم ،ضمن معايير دقيقة وآليات تحفيز
مشجعة ،وكــذا تنفيذ خطط نــزول ميداني
وبشكل دوري لمعاينة السوق وضبط األسعار
والرفع بالتقارير الالزمة حيال ذلك ،ووضع آلية
إستقطاب موظفي بيع عبر وسيط بالمشاركة
مع اإلدارات ذات العالقة ،وتنفيذ سلسلة
من دورات التأهيل لموظفي البيع والوكالء،
ومتابعة تراخيص فتح فئات جديدة من األرقام
وضخها في السوق ،وتوفير الدعم الــازم
لها والمشاركة في تدشين صناديق شكاوي
المشتركين.
كما أنجزت اإلدارة ،مشروع األرشفة اإللكترونية
للمشتركين ،وعمل آليات جديده تضمن إدخال
البيانات وإسترجاعها بطريقة صحيحة وسليمة.
واختتم البرطي حديثه بتقديم الشكر لكل من
ساهم في تحقيق هذا النجاح من موظفي
الشركة ،ومقدمي خدمات البيع ،والله نسأل أن
يوفق الجميع.
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أكثر من  69برنامج تدريبي وتأهيلي إستفاد منها قرابة  400موظف
بالشركة وقرابة  300موظف من موظفي وكالء الشركة وموظفي فروع
المؤسسة العامة لالتصاالت العاملين في مراكز خدمات يمن موبايل
للعمالء ،بتكلفة إجمالية بلغت  112.157.000ريال :

مستمرون في تطوير الكادر البشري
وتعزيز قدرات كافة منتسبينا
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مدير الموارد البشرية

112.157.000
تكلفة اكثر من
 69برنامج تدريبي
وتأهيلي

مايو 2020

في صناعة مستقبل الشركة والوطن ،وهذه
مسؤولية تتطلب من الجميع العمل الجاد
واإللتزام واإلبداع.
وتؤمن قيادة الشركة إن العنصر البشري هو
أساس النهضة والتطور المادي للمجتمع ،لذلك
فإن سياسات التنمية اإلقتصادية واإلجتماعية
الناجحة هي التي تقوم على حسن إستغالل
وإستثمار العنصر البشري في المجتمع ،حيث
إعتمدت الدول المتقدمة في نهضتها العلمية
والعملية على ما تمتلكه من ثــروة بشرية،
فوجهت جل إستثماراتها نحو تنمية هذه الثروة
البشرية ،وتمكينها من أدوات ووسائل العلم
النظري والتطبيق العملي المتقدم ،وهدفت
من وراء ذلك إلى رفع الكفاءة اإلنتاجية وتمييز
هذه الثروة البشرية التي حققت هدفها والواقع
خير دليل على ذلك.
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ال تزال الشركة الوطنية للهاتف ّ
النقال (يمن
ُموبايل) ماضية في تطوير الكادر البشري التابع
ومستمرة في رفع ُقدرات كافة ُمنتسبيها،
لهاُ ،
وبما ُيسهم في تعزيز إنتاجية الشركة ،ورفع
مستويات األداء والتناغم الوظيفي فيها ،بإعتبار
أن العنصر البشري هو حجر الزاوية ،وأساس أي
التميز
نجاح ،وعماد نهضة الشركة في رحلة
ّ
واإلبداع.

المطلق بضرورة
وإنطالقاً من إيمان الشركة ُ
التدريب والتطوير المستمر للموظف ،وحرصها
أي الشركة -على مواكبة التحوالت المتسارعةالتي يشهدها عالم اإلتصاالت والمعلومات،
فقد عمدت إيالء الجانب التدريبي والتأهيلي
إهتمام كبير ،ورصـــدت -فــي سبيل ذلــك-
الميزانيات المالية لمواجهة متطلبات تنفيذ
البرامج والــدورات وورش العمل التدريبية،
بُغية رفع كفاءة الموظفين ،وإكسابهم مختلف
المهارات بأفضل السبل المتاحة.
وأظهرت إحصاءات رسمية ،إن دائرة الموارد
البشرية بالشركة الوطنية للهاتف الن ّقال،
نظمت -خالل العام الماضي 2019م -أكثر
ّ

من  69برنامج تدريبي وتأهيلي إستفاد
منها قرابة  400موظف بالشركة وقرابة
 300موظف من موظفي وكــاء الشركة
وموظفي فروع المؤسسة العامة لالتصاالت
العاملين في مراكز خدمات يمن موبايل
للعمالء  ،بتكلفة إجمالية بلغت مائة وإثني
عشرة مليوناً ،ومائة وسبعة وخمسون ألف
 112.157.000ريال.
المتدربون
وطبقاً لإلحصاءات ذاتها ،فقد تلقى ُ
في  7.860ساعة تدريبية -مهارات مُخت ّلفة،حيث تقدم إدارة الشركة ،دورات متميزة
في مجال التدريب واإلستشارات اإلداريــة
والفنية والتسويقية لجميع العاملين في
مختلف اإلدارات ،و ُتسخر في سبيل ذلك كافة
اإلمكانيات المادية والبشرية ،لتحقيق التدريب
الذكي والف ّعال لتنمية الموارد البشرية كونها
تمثل أحــد أهــم روافــد التنمية المستدامة

للشركة ،حيث أن التدريب يُع ّد خياراً إستراتيجياً
ألي جهة تتطلع إلى إعداد كوادر بشرية قادرة
على تلبية إحتياجات الشركة األساسية ،ومواكبة
التطورات والتغيرات السريعة التي تحدث في
مجاالت العمل ،كما يعتبر مسانداً ومدعماً
لقدرات الموظفين ،ما يكفل لهم التوافق مع
هذه التغيرات.
وتعتمد (يمن مُوبايل) في أداء برامجها
التدريبية ،على مبدأ تكوين عالقة مستمرة
ومثمرة مع المجتمع ،وبناء جسور التواصل بين
مختلف اإلدارات ،لتأسيس مقومات النجاح
للمتدربين ،وتسعى لوصولهم إلى تكامل
الخبرة ،تكامل المعرفة ،وتكامل الشخصية،
عن طريق تعزيز المعارف التي يتلقوها نظرياً،
وربطها بالواقع العملي ،وتأهيلهم ليكون لهم
أدواراً مشرقة في أعمالهم وحياتهم تتناسب
مع خبراتهم العملية والعلمية وللمشاركة
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التسـويق ..

* باقاتنا برصيد تراكمي

بروح اإلبداع والتميز

حرص الشركة الوطنية للهاتف ّ
النقال (يمن موبايل) الدائم على تقديم أفضل الخدمات
جلي من
المتكاملة لتلبية إحتياجات ورغبات عمالءها وتحقيق تطلعاتهم ،يظهر بشكل ّ
خالل تبني برامج وأنشطة وخدمات جديدة ومطورة تستند على الخطط والبرامج التسويقية
العلمية ،والتي تأتي ضمن إطار الدراسات واألبحاث الميدانية التي حددت إحتياجات جمهور
العمالء ،وقياس مستوى رضاهم عن الخدمات والباقات المقدمة.
وإنطالق ًا من تلك الدراسات ،إتجهت الشركة من خالل كادر ادارة التسويق صوب إعداد الخطط
التسويقية للوصول إلى األهداف الموضوعة ،وتحقيق الرضا لدى العمالء ،وتعزيز المكانة
التنافسية للشركة.
وقد شهد العام الماضي 2019م ،تميزاً ملحوظاً
لشركة يمن موبايل في النشاط التسويقي ،ال س ّيما
من خالل إطالق الشركة للعديد من الخدمات
األساسية والمضافة والباقات والعروض المميزة،
والتي نالت إستحسان المشتركين ،وحققت الرضى
لديهم.
وأسهمت اإلستراتيجية التسويقية المتميزة بدور
أساسي في النجاح الذي نحتفل به الشركة اليوم،
خصوصاً عقب تقديم تلك الخدمات بصورة
إعالنية إبداعية.
* خدمات نوعية
 -ريال موبايل:

أطلقت يمن موبايل في العام 2019م ،خدمة
أساسية نوعية ومتميزة ،وهي خدمة (ريال
موبايل) ،والتي تمكن المشترك -مــن خالل
إستخدامها -تسديد فواتيره الخدمية المتعددة
(الهاتف المحمول ،الهاتف الثابت ،اإلنترنت
 ،adslالكهرباء ،الماء) ،من هاتفه ،وذلك عبر
اإلشتراك في خدمة ريال موبايل ،واالتصال عبر

تقدم يمن موبايل باقات مميزة لجميع المشتركين
هي باقات (مزايا الشهرية ،مزايا األسبوعية) للدفع
المسبق ،وباقات (هدايا الشهرية ،هدايا األسبوعية،
هدايا توفير) لمشتركي الفوترة ،حيث تم في العام
 2019إضافة ميزة تراكم الرصيد في جميع باقات
يمن موبايل ،وهو ما زاد هذه الباقات إستجابة
لدخول المشتركين فيها ،وعملت على تحقيق
رغباتهم وزيادة نسبة الرضى لديهم عن الشركة
وخدماتها.

الرقم المجاني  6000أو عبر تطبيق ريال موبايل
الموجود في  Google plyأو .App store
وتمنـح خـدمة ريال موبايل المشـترك إمكـانية
التسديد لمشترك آخر ،جديراً بالذكر ،أن يمن
موبايل ،تنفرد بإطالق مثل هذه الخدمة في سوق
االتصاالت اليمنيه التنافسية.
 -منتجات جديدة مميزة:

أطلقت الشركة في العام 2019م ،أيضاً ،منتج
جديد لمشتركي الدفع المسبق ،يحوي رصيد
تفعيل بسعر  990ريال ،وتحوي الشريحة (100
دقيقة إتصال 100 ،ميجا 50 ،رسالة .)SMS
 خدمات مضافة ومشاريعالتطوير التسويقية:

تهتم الشركة بتقديم كل ماهو جديد ،وتسعى
دوما نحو تطوير البرامج واألنظمة التسويقية
لتسهيل إشتراك العمالء بالخدمات.
وتمثلت الخدمات المضافة ومشاريع التطوير في
عدد من األنظمة والتطبيقات التي تم إنجازها
خالل العام - 2019على سبيل المثال ال الحصر:-

تطــوير خــدمة  333IVRبزيـادة الســعة
اإلستقبالية من  120قناة إلــى  240قناة،
وتجــهيز المرحلة األولى من تطبيق المشتركين،
وكذا تطوير نظام  utkفي الشرائح بإضافة
الباقات بشكل عام لتسهيل تفعيل الباقات من
جهاز المشترك.
كما طــورت الشركة خدمة  MTللخدمات
المضافة ،لتسهيل عملية االشتراك للمشتركين في
الخدمات ،باإلضافة إلى إعداد نظام خاص SMS
 BULKلتسهيل بيع الرسائل للبنوك والجهات
اإلعتبارية.
وجرى خالل العام ذاته أيضـًا ،تجهيز تطبيق
ريال موبايل ،وغيرها من األعمال والبرامج
التطويرية التي ترقى بمستوى تقديم الخدمة
للمشتركين.
* عروض جديدة متعددة:
 موبايل نت برصيد تراكميوعدم التجديد التلقائي:

حيث تميز العام  2019بإطالق عدد من الباقات

* عروض موسمية

عبدالقادر المتوكل-
مدير التسويق

اطلقت الشركة العديد
من الخدمات األساسية
والمضافة والباقات
والعروض المميزة،
والتي نالت إستحسان
المشتركين
الجديدة في خدمة موبايل نت وبرصيد تراكمي،
وهي باقات (15G-7G-5G-3G-1500M-
 )700M-450M-300M-150Mنــزو ًال عند
رغبات المشتركين ،وإهتماماً من يمن موبايل
في تعدد الخيارات المتاحة أمام مشتركيها ليختار
كال منهم ما يناسبه ويلبي إحتياجاته ،وبأسعار
منافسة.
كما تميز بإطالق باقة هدايا الشهرية ،حيث تقدم
يحصل المشترك على ( 400دقيقة إتصال داخل
الشبكة 400 ،ميجا 200 ،رسالة  )SMSبسعر 1500
ريال فقط ،شامال الضريبة.

أطلقت الشركة ،حملة دوائي الرمضانية السابعة،
والتي خصصت لدعم مرضى الفشل الكلوي.
كما أطلقت خالل العام 2019م ،عروضاً موسمية
في المناسبات الدينية واإلجتماعية والوطنية ،هي
(عرض المولد النبوي ،عرض عيد الجالء  30نوفمبر،
عرض ريال موبايل) وقدمت من خاللها أرصدة
مجانية لجميع المشتركين بنظامي الدفع المسبق
والفوترة ..وقد حازت تلك العروض على رضى
المشتركين وإمتنانهم ليمن موبايل التي تشاركتهم
أفراحهم وأعيادهم إيماناً منها بأن المشترك هو
رأس مال الشركة.
* حمالت إعالنية إبداعية

تقدم يمن موبايل خدماتها وعروضها عبر إطالق
حمالت إعالنية تتميز باإلبداع من حيث الرسالة
اإلعالنية الواضحة ،والتصميم الخالق ،وقد تم
إطالق عدد من الحمالت خالل العام 2019م وهي
(دوائي – 7أرباح  – 2018باقتك بمزاجك – ريال
موبايل – عرض ريال موبايل).
كما تم نشرها عبر مختلف الوسائل اإلعالنية
المرئية والمسموعة والمقروءة ،وعبر اإلنترنت من
خالل موقعها اإللكتروني وصفحاتها في منصات
التواصل اإلجتماعي (فيسبوك ،تويتر ،أنستجرام،
يوتيوب ،تليجرام ،ولينكدن) وذلك حرصا منها على
إيصال اإلعالنات الى جميع المشتركين لإلستفادة
مما تقدمه الشركة لهم من عــروض وخدمات
مميزة.
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األنشطة الترويجية للعام  2019م

مهرجانات ترويجية

الرعاية الصحية

ومن خالل سعيها للتواصل المباشر مع جمهورها
نفذت شركة يمن موبايل عدد من المهرجانات
الترويجية في عدد من محافظات الجمهورية
خالل العام  2019م ووزعت العديد من الهدايا
والجوائز التشجيعية وذلك في محافظة المحويت
كلية التربية وامانة العاصمة كلية الطب باإلضافة
الى مهرجان اعيادنا وحدتنا خالل أيــام عيد
األضحى المبارك في حديقة السبعين ()3
مهرجانات.

وفي الجانب الصحي شاركت الشركة في رعاية عدد
من الموتمرات والفعاليات الصحية في مجاالت
طب األطفال والفشل الكلوي وطب الطوارئ
والكبد في عدد من محافظات الجمهورية وكذلك
المخيم الطبي العالجي والجراحي بمديرية بني
الحارث  -مستشفى الروضة ( )7أنشطة.

االهتمام بالمرأة

واهتمت الشركة برعاية عــدد من األنشطة
النسائية والمناسبات الخاصة بالمرأة كاليوم
العالمي للمرأة وميالد فاطمة الزهراء رضوان
الله عليها وعيد االم ومعرض البستنة والزهور
ورائدات االعمال اليمنيات ( )6أنشطة.
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مع التطور السريع للتكنولوجيا وأدوات االتصال الحديثة ،برز الترويج
اإللكتروني كأحد أهم القطاعات نمواً وطلباً في عالم األعمال ،ال س ّيما في
ّ
ظل ثورة اإلتصاالت والتطور التكنولوجي المتسارع الذي حدث في السنوات
األخيرة ..ويعد الترويج اإللكتروني أحد أهم األسس التي يعتمد عليها في
نجاح الشركات ووصولها إلى الجمهور وزيادة المبيعات ،والتحسين من
أداءها ،وخصوصاً حال وجود ثغرات في منتجات الشركة ،التي تصل عبر
ردات فعل الجمهور المتفاعل.
وفي الوقت الحاضر ،تحتاج جميع الشركات والمؤسسات والمنظمات -سواء كانت
صغيرة أو متوسطة أو كبيرة -للترويج اإللكتروني ،باإلضافة إلى األفراد للتسويق
اإللكتروني ،وبما يعزز النشاط التجاري ،ويسهم في زيادة نسبة المبيعات.
تطوير مستمر

رافد أساسي لقطاع التعليم

وفي الجانب التعليمي تكفلت الشركة بدعم
عدد من المؤسسات التعليمية من خالل شراء
منظومات الطاقة الشمسية كالمعهد الصحي
بالمحويت وكلية التربية وكذلك مدرسة جمال
عبدالناصر للمتفوقين كما شاركت الشركة
بتكريم أوائل الجمهورية لخريجي الثانوية العامة
لالعوام  2018 – 2017م ورعاية مسابقة القرآن
الكريم لمكتب التربية بامانة العاصمة ودعم

تجسيد ثقافة الترويج اإللكتروني

عبدالمؤمن الغزالي
قسم الترويج

المواهب في مدارس العاصمة ( )10أنشطة.
معارض وملتقيات

اما في الجانب التنموي فقد ساهمت الشركة
برعاية العديد من األنشطة والفعاليات حيث
تكفلت برعاية الملتقى السياحي األول ومعرض
الطاقة الشمسية الثاني ومهرجان زبيد للتراث
والفنون وفعاليات الصم والبكم والعديد من
الفعاليات األخرى ( )25فعالية.

مايو 2020

وساهمت الشركة في دعم طالب الجامعات
الحكومية واألهلية من خالل رعاية عدد 370
حفل تخرج في مختلف محافظات الجمهورية.

الفيس خدمة متكاملة

حرصنا منذ الوهلة األولى على تأهيل صفحة الفيس بوك،
لتكون رديف مهم ،وقناة تواصل أخرى لخدمة العمالء،
حيث تتولى إستقبال إستفسارات ومقترحات جمهور
الشركة ،والرد عليها ،وتذليل أية صعوبات قد يواجهها
عبدالواحد سلمان
التواصل االجتماعي
المشتركين أثناء إستخدام خدماتنا وعروضنا المختلفة،
الترويج االلكتروني
وخصص لهذه المهمة فريق مؤهل من إدارتي التسويق
كما حرصنا على اإلستفادة من خدمات السوشال ميديا،
وخدمة العمالء ،يتولى خدمة العميل لي ًال ونهاراً ،وهذا
لما لها من دور فعال على تشكيل سلوك الجماهير ،حيث بادرنا منذ وقت
بعيد بإنشاء وتفعيل عدد من منصات التواصل اإلجتماعي ،مثل( :الفيس بوك ،األمر ترك إنطباع إيجابي لدى المشترك ،كونه إستطاع اإلستفادة من خدمات
وعروض الشركة المميزة بسهولة ويسر.
وتويتر ،اإلنستجرام ،التلجرام ،اليوتيوب ،اللينكدان).
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القطاع الطالبي وخريجي الجامعات

ومن هذا المنطلق ،عملنا -طوال الفترة السابقة -على تأسيس مداميك الترويج
اإللكتروني بمختلف أساليبه وأدواته ،وتجسيد ثقافته ومفاهيمه ،فكرا وسلوكا ،كما
سعينا بصفة مستمرة ودؤوبه على التحديث والتفعيل لتلك األدوات واألساليب،
حيث شهد الموقع االلكتروني العديد من العمليات
التطويرية والتحديثية المتواصلة في الشكل والمضمون،
ليظهر بحلة جديدة ،عقب قيام معالي وزير اإلتصاالت
وتقنية المعلومات المهندس مسفر عبدالله النمير ،ومعه
األخ عصام الحملي -رئيس مجلس إدارة يمن موبايل-
بتدشينه ،حيث أكـدّا أهمية اإلستفادة من تكنولوجيا
العصر وتطويعها لخدمة الجمهور ،موضحين :أن تدشين
الموقع ،يأتي في إطار إهتمام الشركة بزبائنها ومشتركيها
الكرام ،وتلبية لرغباتهم وتطلعاتهم ،وسعيها الحثيث إلى
تقديم أفضل الخدمات بكل يسر وسهولة ،ومن خالل
إستخدام الوسائل التكنولوجية الحديثة ،ومواكبة التطورات
المتسارعة في عالم تكنولوجيا اإلتصاالت واإلنترنت.

ونكثف جهودنا حالياً من أجل بناء قاعدة جماهيرية لتلك المنصات ،بهدف
تمكين الشركة من إيصال رسالتها وتعزيز صورتها الذهنية اإليجابية لدى
جماهيرها ،وكذلك نشر أنشطتها اإلجتماعية ،وحمالتها التسويقية والترويجية،
وكذلك عوضها وخدماتها.
فعلى سبيل المثال ال الحصر ،بلغ عدد جمهور صفحة
الفيس بوك (  ) ٨٦٤, ٢٤٥حتى اآلن ،باإلضافة إلى التعاون
المشـترك مـع المـواقع اإلخـبارية والتقـنية والرياضـية
الناشطة على الساحة اليمنية ،بهدف إيصال رسالة الشركة
أهدافها وخدماتها وعروضها وأنشطتها على أوسع نطاق.
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نتاج تبنيها لمبادئ اإلدارة اإلستراتيجية الحديثة:

اإلستثمار والمخاطر ..جديد الهيكل
التنظيمي للشركة
يمثل االستثمارأهمية بالغة ألي بلد في تحقيق التنمية االقتصادية واإلجتماعية
من خالل تحسين النمو االقتصادي ودعم الميزان التجاري وزيادة اإلنتاج
وتوفيرالخدمات وخفض نسبة البطالة ورفع مستوى المعيشة للمواطنين،
ويرتبط إزدهار المناخ اإلستثماري بعدد من العوامل المشجعة على اإلستثمار
والمتمثلة في السياسات اإلقتصادية المالئمة للدولة واألهداف واألولويات
الوطنية في مجال التنمية االقتصادية واإلجتماعية مع
ضرورة أن تتوافق تلك السياسات االقتصادية مع القوانين
والتشريعات المساعدة على تنفيذها وما توفره من مزايا
وتسهيالت وتهيئة البيئة المناسبة لإلستثمار -التي تشجيع
المستثمرين إلقامة المشاريع اإلستثمارية -من تخصيص
مناطق صناعية وتوفير الخدمات الالزمة لها وتبسيط
إجراءات المعامالت في نافذة اإلستثمار الواحدة.
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تكريس الجهود عقب صدور قرار إنشا َءها في األعمال التأسيسية الالزمة
لهذه الوظيفة حتى تزاول المهام الموكلة لها في إطار سياسة وإستراتيجية
واضحة حيث تم البدء في العمل على توفير متطلبات العمل الالزمة من
إعتماد هيكل تنظيمي وتعيين الكادر الوظيفي من التخصصات المتميزة
بالخبرة والكفاءة وتجهيز مكان العمل وإعداد وإعتماد الئحة سياسة
اإلستثمار الخاصة بالشركة التي تنظم أعمال هذا النشاط
كما يجري العمل على إعداد سياسة وأدلة العمل إلدارة
المخاطر باإلستعانة بأحد بيوت الخبرة.

اهتمام ورعاية دعم وتشجيع
إيمانا بمكانة المرأة ودورها في المشاركة إلى جانب أخيها الرجل في
شتى المجاالت..
ونظرا إلى أهمية تنمية وتأهيل المرأة من أجل بناء جيل متسلح
بالعلم والمعرفة قادر على مواجهات التحديات.
تولي شركة يمن موبايل المراة اهتماما كبيرا سواء المرأة العاملة في اطار
الشركة كموظفة وادارية او المرأة في المجتمع اليمني بشكل عام من
خالل التكريم والدعم والتحفيز وكذا تبني مشاريع تنموية واجتماعية،
كما وتحرص الشركة على دعم كافة األنشطة التأهيلية في مختلف
المجاالت خاصة تلك التي تتعلق بتحسين مهارات المرأة التي تعتبر
نصف المجتمع لتتمكن من أداء دورها التنموي بالمستوى المطلوب.
واهتمت الشركة برعاية عدد من األنشطة النسائية والمناسبات
الخاصة بالمرأة كاليوم العالمي للمرأة وميالد فاطمة الزهراء رضوان
الله عليها وعيد االم ومعرض البستنة والزهور ورائــدات االعمال
اليمنيات.
ً
كما تولي الشركة عناية خاصة للمرأة من أجل تمكينها إقتصاديا ودعمها،
خاصة في مجال المشروعات الصغيرة والمتوسطة وبرامج التمكين
للتخفيف من آثار الفقر ،ورعاية األسر األقل دخ ًال ،والمجتمعات
األكثر تضرراً نتيجة الحرب في مختلف مناطق الجمهورية.
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على ضوء األهداف اإلستراتيجية للشركة التي إعتمدها مجلس
اإلدارة مطلع العام 2019م كخارطة طريق رسمت اآلفاق
المستقبلية للشركة نحو التوسع والتطوير والتحديث ومواكبة
أحدث التقنيات بما يعزز من مكانة الشركة ويدعم مركزها
المالي فقد تم إعداد وإعتماد خطة المشاريع اإلستثمارية
تعتبر شركة يمن موبايل للهاتف النقال (ش .م .ي)
التي تنوي الشركة تنفيذها بغرض تنويع اإلستثمارات وتطوير
عامة ،أحد المشاريع اإلستثمارية العمالقة على مستوى
اعمال الشركة في كافة المجاالت التي تحقق أهدافها وتساند
الجمهورية اليمنية والتي حققت نجاح باهر وسمعة طيبة
وتكمل النشاط الرئيسي واألنشطة األخرى التابعة لها ،كما
أعادت الثقة لدى المستثمرين من كافة فئات وشرائح
تم إعتماد خطة إدارة المخاطر المرتبطة باألهداف بما يكفل
المجتمع سواء في إقامة مشاريع إستثمارية في شكل
نجاح التنفيذ لتلك المشاريع  ،وخالل الفترة السابقة تم إنجاز
شركات مساهمة أوالمساهمة والدخول في شراكة مع
عبداهلل الصرابي
مستويات مختلفة في سبيل تنفيذ تلك المشاريع اإلستثمارية
الدولة إلقامة مشاريع إقتصادية تخدم االقتصاد الوطني
المستهدفة وفق خطوات ومراحل العمل المعتمدة في الخطة
 ،كما تعتبر شركة يمن موبايل أحد ركائز االقتصاد اليمني
وبحسب طبيعة اإلجراءات التي تتطلب تنفيذ تلك المشاريع
التي تساهم في رفد خزينة الدولة باإليرادات والضرائب
من البحوث والمسح ودراســات السوق وإعــداد جدوى إقتصادية وأعمال
والرسوم األخرى وتحقيق أفضل العوائد للمساهمين من فئات المواطنين األفراد
تأسيسية الزمة لها.
والمتقاعدين والشركات والجهات المساهمة األخرى  ،كما ساهمت في توفير
فرص عمل لشريحة كبيرة من أبناء المجتمع الذين يعملون في توزيع وبيع
وفي الجانب اآلخر من نشاط إدارة اإلستثمار والمخاطر فقد تنفيذ إعداد خطة
خدمات الشركة من خالل مراكز التوزيع ونقاط البيع المنتشرة في جميع مناطق
إدارة المخاطر بمشاركة جميع اإلدارات والمستويات اإلدارية المشرفة عليها وتم
محافظات الجمهورية.
الرفع بها إلى اإلدارة العليا وإلى لجنة التدقيق والمخاطر وتم البدء بالتنفيذ وفق
العمليات والمراحل الواردة في الخطة كما تم إنجاز عدد من الدراسات وإبداء
إن شركة يمن موبايل مثلها مثل أي مؤسسة إقتصادية تواجه تحديات كبيرة في
الرأي واإلستشارة بشأن عدد من عمليات المخاطر.
ظل األوضاع الراهنة التي تمر بها البالد من عدوان وحصار ودمار وما الحقته
الحرب من خسائر وأضرار على الممتلكات ورغم كل تلك التحديات إال أن
كما تجدر اإلشارة هنا إلى التحديات والمعوقات التي تواجه اإلستثمار بشكل
الشركة مستمرة في أداء الدور المناط بها في تقديم أفضل الخدمات ومحافظ ًة
عام في ظل االوضاع والظروف الحالية وتنفيذ المشاريع االستثمارية للشركة
على مكانها الريادي في سوق االتصاالت اليمنية محقق ًة أفضل النتائج كما
بشكل خاص والتي يتطلب معها تظافر جهود الجميع للتغلب على تلك
تسعى إلى التوسع وتطوير أنشطتها لمواكبة متطلبات السوق من الخدمات
التحديات والصعوبات كما يتطلب من الدولة والحكومة تقديم الدعم لتجاوز
التكنولوجية والحلول الرقمية والقيام بدورها الوطني لإلسهام في التنمية
تلك الصعوبات ومنح المزايا والتسهيالت الالزمة وتحديث القوانين والتشريعات
االقتصادية واإلجتماعية وفي هذا الصدد ولما توليه قيادة الشركة من إهتمام
التي تكفل توفيربيئة مالئمة إلقامة مشاريع إستثمارية تسهم في تحقيق التنمية
وتوجه في تبني اإلدارة اإلستراتيجية الحديثة بهدف التطوير والتحديث وتبني
االقتصادية للدولة اليمنية الحديثة.
تطبيق مبادىء الحوكمة الرشيدة في اإلدارة فقد تم إتخاذ عدد من القرارات
وأخيرا نتقدم بالشكر والتقدير لكل الجهود المخلصة التي تبذل في سبيل
التي تترجم التوجه بما في ذلك إستحداث عدد من الوظائف الالزمة ومنها
إستمرار وإزدهار هذا الصرح االقتصادي الشامخ الذي يعود نفعه على وطننا
إنشاء وظيفة جديدة تعني بإدارة إستثمارات الشركة ووظيفة أخرى تعني بإدارة
الغالي وعلى أبناء الشعب اليمني كافة.
المخاطر وتم دمج اإلدارتين في الهيكل التنظيمي تحت منصب واحد بمسمى
إدارة اإلستثمار والمخاطر كوضع مؤقت.
* مدير إدارة اإلستثمار والمخاطر
وكون وظيفة إدارة اإلستثمار والمخاطر جديدة على الشركة فقد تم

المرأة..
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لدعم وصقل مواهبهم وتعزيز روح اإلبداع لديهم:

يمن موبايل تتبنى عدد من األنشطة
والبرامج في صفوف موظفيها
حصاد :متابعات
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عامر هزاع:
هدفنا إسعاد الموظف
بشتى السبل وبما يسهم
في إعادة الحيوية له
وعلى كافة األصعدة:

مايو 2020

قال المدير التنفيذي لشركة يمن موبايل
المهندس عامر هزاع :أن هدف الشركة في
عمل األنشطة الرياضية هو إسعاد الموظف
بشتى السبل التي من شأنها أن تسهم

49
مايو 2020

تبنت شركة (يمن موبايل) عدد من البرامج والخطط الهادفة إلى اإلرتقاء باألنشطة
ّ
تنظمها الشركة لموظفيها ،وتشارك بها على مستويات
والفعاليات الرياضية التي
ّ
عالية ،تعزيزا ً لنشاطهم الرياضي وتحقيق ًا ألهداف إستراتيجية الشركة - 2019
2023م ،والمتمثلة في (تطوير مواهب تركز على تعزيز رضا المتعاملين) ،وذلك
ضمن اإلهتمام البالغ والكبير الذي توليه الشركة لكوادرها وموظفيها.

وهدفت يمن موبايل ،من وراء نشر وتعزيز
النشاط الرياضي في صفوف موظفيها
لإلرتقاء بأدائهم الوظيفي ،لما تعكسه
الرياضة من أثر إيجابي على الموظف،
من حيث تحسين اإلنتاجية ،والحفاظ على

جسم سليم وصحة جيدة ،األمر الذي يسهم
في زيــادة حرصهم على التط ّور والتم ّيز
واإلبداع ،وذلك إقتداء بنهج القيادة الحكيمة
للشركة التي تؤكد على اإلهتمام بالمجال
الرياضي ،وتحرص على توفير كل سبل الدعم
والرعاية للرياضة والرياضيين من موظفيها
من الجنسين..
وحرصت الشركة على تبنّي المواهب
الرياضية المتميزة بين موظفيها ،والعمل

عــلــى دعــمــهــا وصقلها
وتطويرها مــن خالل
تنظيم تلك البرامج
والنشاطات الرياضية
المتنوعة ،وتحت
إشــــــراف لــجــان
متخصصة ،وذلك
ضمن إطار إلتزامها
بدورها كمؤسسة
مسؤولة مجتمعياً
تــجــاه موظفيها
وكوادرها.
ويــتــضــمــن بــرنــامــج
وخطة الشركة العديد
من الفعاليات واألنشطة
التي تسهم في إبراز المواهب
الرياضية ضمن كادرها الوظيفي،
وتخصص
وفق رؤية واضحة وطموحة،
ّ
للفائزين فيها جوائز وهدايا ق ّيمة ،منطلقة
من كون إستثمار مواردها البشرية في
المجال الرياضي يُع ّد من أهم الوسائل
لتحقيق األهداف التي تسعى إليها ،نظراً
لفاعلية الرياضة في تحقيق النمو الفردي
والمؤسسي ورفع الروح المعنوية لديهم،
كما وتندرج هذه البرامج واألنشطة في
أجندة الشركة إنطالقاً من حرصها على
تنظيم األنشطة التي تعزّز التواصل الداخلي
وخلق األلفة وروح الفريق بين الموظفين
لتحفيزهم وتشجيعهم على ممارسة األنشطة
الرياضية.
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في إعادة الحيوية للموظف ،وعلى كافة
األصعدة.
وأكد هزاع :أن النشاط الرياضي خلق أجواء
كبيره من المرح والسعادة في نفوس
الموظفين ،ال س ّيما والبالد تعاني ظروفاً
عصيبة وصعبة ،وأن ممارسة الرياضي ينسينا
مرارة التعب.
وأضاف :إنطالقاً من القول السائد (العقل

السليم في الجسم السليم) عكفت الشركة
على تثبيت النشاط الرياضي بشكل موسمي،
وحرصت أن يكون تقليد سنوي تتميز به
الشركة عن غيرها ،ومشيرا -في الوقت ذاته-
إلى أن الشركة تنظم مثل هذه األنشطة
إلخراج الموظفين من روتين العمل الممل
وتحفيزهم على ممارسة الرياضة وتجديد
النشاط للعودة إلى العمل بحيوية وإبداع
متجدد.

ولفت إلى أن النشاط الرياضي لم يشمل كرة
القدم فحسب ،بل هناك ألعاب كالشطرنج
والطائرة وتنس الطاولة؛ موضحاً بأن االوضاع
لو كانت مطمئنة ،لكنا قد إنتقلنا أيضاً
أللعاب أخرى ،وأثرينا المنافسة فيها.
وفيما يتعلق ببطولة يمن موبايل لكرة القدم،
أشار هزاع إلى أن البطولة حققت نجاحاً
كبيراً في التنظيم والمشاركة والتنافس،
وبروح رياضية كبيرة.
وإستطرد بالقول :خمس سنوات من النجاح
لم تأتي من فراغ ،إنما جاءت من التحلي
بــروح المسؤلية ،والعمل بــروح الفريق
الواحد ،والحب الذي يكنه الجميع للرياضة
لتعزيز روابط اإلخاء والمحبة بين الموظفين.
معين الينضب

فيما قال مسؤول العالقات العامة في
شركة يمن موبايل األخ نور الدين وهاس:
أن يمن موبايل دوماً هي السباقة لدعم
كافة األنشطة الرياضية في مختلف ربوع
الوطن.
وأضـــاف وهـــاس :دعمنا ليس للنشاط
الرياضي الداخلي فحسب ،وإنما لمختلف

وهاس:
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النشاط
الرياضي إنتصار
للموظف
هزيمة للروتين
الممل
األنشطة الرياضية التي تقيمها الشركة في
مختلف المحافظات ،وفي العاب عدة
كالسلة في عدن ،ورعاية بعض األندية،
ودعم األنشطة في الحواري والمنظمات
والمبادرات ،معتبراً أن ذلك هدفاً من
أهــداف يمن موبايل لدعم الشباب في
المجال الرياضي.
ولفت إلى أن البالد تعاني من اإليقاف
القسري ألنشطتها الرياضي لخمس سنوات
نتيجة العدوان الجائر على البالد ،وتدمير
المنشأت الرياضية ،إ ّال أن يمن موبايل تبقى
المعين الذي ال ينضب للرياضيين ،والرافد
الدائم لألنشطة الرياضية وتزويدها بالدعم
الالزم.
وعن نشاط يمن موبايل الداخلي ونجاحه
ووصوله للمستوى الخامس ،أوضح وهاس:
أن هذا النجاح جاء بفضل التناغم الكبير

رياضة لكل موظف
من جانبه ،وصــف نائب رئيس اللجنة
المنظمة لبطولة يمن موبايل الرياضية
الداخلية ،ورئيس اللجنة اإلعالمية للبطولة
عبد الرحمن الزيادي ،النشاط الرياضي
الذي تقيمه الشركة سنوياً ،بأنه إنتصار كبير
للموظف ،وهزيمة للروتين الممل.
وأشار الزيادي ،إلى أن مثل هذه األنشطة
الرياضية ،تأتي لكسر الروتين ،وتغيير
األجواء ،والدخول في مصالحة مع الروح
والجسد ،ألن الجسد يحتاج إلى عناية،
والرياضة هي من تتكفل بذلك حد
تعبيرة.
وإعتبر :أن الرياضة جزء ال يتجزأ من
أهداف الشركة ،مؤكداً :أن شعار الشركة،
هو رياضة لكل موظف حتى يشعر بالراحة
والسعادة.
وتابع قائ ًال :النجاح لخمس سنوات مبعث
فخر وإعتزاز ألنه جاء بعمل وجد ومصداقية
وجهود مضنية توجت هذا العمل بالنجاح،
مثمناً دعم رئيس مجلس إدارة الشركة
والمدير التنفيذي ،ومتابعتهم للنشاط
الرياضي بإهتمام وحرص كبيرين.
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يمن موبايل
سباقة لدعم
ّ
كافة األنشطة
الرياضية

الزيادي:

بين قيادات الشركة والموظفين ،وأن الهدف
تحقق في سبيل إراحة الموظف ،وممارسته
للرياضة بشكل أسبوعي ،والبطوالت بشكل
موسمي.
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537

رغــم القصــف والحصــار

االتصاالت والبريد..

منشأة تضررت
بقطاع االتصاالت
والبريد ،منها 351
منشأة تم تدميرها
كلي ًا و 216منشأة
دمرت بشكل
جزئي

 5أعـوام صمـود
وتواصـل واتصـال

تقرير :غمدان الشوكاني
على الرغم من رهانات قوى العدوان ووحشية
أالت القصف والدمار التي يمتلكها  ،فقد حافظ
قطاع االتصاالت والبريد اليمني على مدى خمس
سنوات مرت على التواصل في تقديم خدمات
اإلتصال والتواصل دون توقف.
لقد حقق قطاع االتصاالت على الرغم من تضرر
بنيته التحتية بقصف طيران تحالف العدوان
السعودي األمــريــكــي ،على مــدى السنوات
الماضية نجاحات كبيرة في مسارات الصمود
والبناء وإسقط رهانات العدوان ومساعيه إيقاف
خدمات االتصاالت.
اتخذت وزارة االتصاالت وتقنية المعلومات
والقطاعات والشركات التابعة لها ،إزاء تلك
الممارسات العدوانية ،جملة من التدابير
واإلجـــراءات لتجاوز التحديات والتداعيات
الكارثية بفعل القصف والتدمير الممنهج
لشبكاتها ومنشآتها منذ بداية العدوان.
وأوضح تقرير صادر عن وزارة االتصاالت وتقنية
المعلومات تلقته وكالة األنباء اليمنية (سبأ) -أن

قطاع االتصاالت والبريد تعرض الستهداف مباشر
من قبل طيران العدوان بـ  1548غارة طالت
مواقعه ومنشآته وبنيته التحتية.
وأشــار إلــى أن  537منشأة تضررت بقطاع
االتصاالت والبريد ،منها  351منشأة تم تدميرها
كلياً و 216منشأة دمرت بشكل جزئي.
وأكــد التقرير أن قطاع االتــصــاالت وإزاء ذلك
سارع إلى إيجاد الحلول الفنية والبدائل المبتكرة
للحيلولة دون توقف خدمات االتصاالت واإلنترنت
وتأمين استمرارها في مختلف المدن والمحافظات.
ولفت التقرير إلى أن قطاع االتصاالت والبريد
اعتمد برامج وخطط إستراتيجية للمساهمة في
البناء والتطوير المؤسسي ،انطالقا من مصفوفة
الرؤية الوطنية لبناء الدولة اليمنية الحديثة
ومشروع الرئيس الشهيد صالح الصماد “يد
تحمي ويد تبني”.
ووفقا للتقرير سارعت وزارة االتصاالت والجهات
التابعة لها في تنفيذ مشاريع إنشاء وتشييد األبراج
والمحطات وتوسعة الشبكة النحاسية داخل
المدن والمحافظات األكثر ازدحاماً مما أهلها ألن

2019 - 2004

تكون أكثر القطاعات االقتصادية ريادة في تقديم
خدماتها ورفد الخزينة العامة باإليرادات.
وأشار التقرير إلى أن الــوزارة تبنت مشاريع
التطوير والتحديث المؤسسي والمهني ،تصدرها
اإلعــان عن تنفيذ مشروع هيكلة المؤسسة
العامة لالتصاالت ،وتنفيذ برنامج الدبلوم الفني
التأهيلي التخصصي الذي تخرج منه مئات من
موظفي المؤسسة.
واستمرت وزارة االتصاالت والقطاعات والشركات
في تقديم خدماتها باألسعار السابقة رغم األعباء
والنفقات المالية اإلضافية التي تحملها هذا
القطاع والتداعيات التي فرضها العدوان من
تراجع سعر العملة الوطنية وتوقف خدمات
الكهرباء وارتفاع أسعار الوقود التي يعتمد عليها
قطاع االتصاالت في تشغيل السنتراالت واألبراج

والمحطات لضمان استمرار الخدمة.
ولفت التقرير إلى ما تعرض له قطاع االتصاالت
والبريد من مخططات تدميرية تشطيرية طالت
الشبكة الوطنية وشركاتها في محاولة للمساس
بالسيادة الوطنية  ..مؤكدا أن هذا القطاع نجح
في امتصاص اآلثار السلبية الناجمة عن مخططات
العدوان واستطاع التغلب عليها وإفشالها.
واستمر قطاع االتصاالت والبريد رغم مؤامرات
قوى العدوان والمرتزقة بإيقاف خدماته في
تغذية المحافظات الشرقية والجنوبية الواقعة
تحت االحتالل بخدمات اإلتصاالت واإلنترنت
والبريد إلى جانب عمله في العاصمة صنعاء
وبقية المحافظات ،فضال عن تزويد فروعه
بالدعم المالي والفني واللوجستي ألعمال
الصيانة وتشغيل الخدمات.

ونفذت المؤسسة العامة لالتصاالت مشاريع
االنتقال إلى شبكة الجيل ( ،)NGNوتوسعة
البوابة الدولية لإلنترنت ،وترقية طبقة التجميع
لشبكة إلى ( )G10وتوسعة شبكة النفاذ لـ
 292ألف خط ،واالنتقال إلى اإلصدار السادس
من عناوين اإلنترنت ( ،)IPV6ومسح وإدخال
البيانات في نظام المعلومات (.)GIS
وأدخــلــت المؤسسة سعات دولــيــة جديدة
لإلنترنت لمواجهة االستخدام المتزايد للخدمة
وتنفيذ أعــمــال صيانة شبكاتها ومحطاتها
والسنتراالت والتي أسهمت في تحسين وتجويد
الخدمة ،حيث ارتفعت السعات الدولية في
اليمن من  Gbps 37.69إلى  Gbps 117.61مع
نهاية 2019م .
وفيما يتعلق بخدمات الهيئة العامة للبريد

والتوفير البريدي استمرت الهيئة في تقديم
خدمات تحصيل الهاتف الثابت ،اإلنترنت،
الهاتف النقال ،الكهرباء ،المياه ،بما يعزز
الشراكة مع القطاع الخاص في تقديم الخدمات
للجمهور.
وأطلقت هيئة البريد خدمة سداد الزكاة عبر
مكاتب البريد وتدشين خدمة تحصيل الرسوم
الجامعية وتنفيذ الربط اآللي بين كل من هيئتي
البريد والزكاة ،وكذا الربط اآللي بين الهيئة
العامة للبريد ومركز تقنية المعلومات الخاصة
بوزارة التعليم العالي.
وعززت الهيئة العامة للبريد خدماتها بإيجاد
خدمة البريد الــنــاطــق( )APRعبر الدفع
اإللكتروني وتدشين خدمة صرف مساعدات
الزكاة للمستفيدين عبر النظام اآللي.
وشكل قطاع االتصاالت على مدى الخمس السنوات
الماضية درع ـاً منيعاً أفشل مخططات تحالف
العدوان ومؤامراته للنيل من مقدراته ومكتسباته
التي تعد ملكا للشعب اليمني دون استثناء.
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عام حافل باإلنجازات
مسك الختام

م .عامر هزاع
المدير التنفيذي

إ ّن ُه لمن دواعي الفخر واإلعتزاز ،أن أتحدث مع اإلخوة المساهمين في شركة يمن موبايل  ،هذه الشركة الوطنية التي تمت ّد
تغطيتها وخدماتها من أقصى اليمن إلى أقصاه.
لقد ح ّق ْ
قت الشركة -على مدى السنوات األخيرةُ -نم ّواً ملحوظاً ُبمخت ّلف مُؤشرات األداء ،نتيجة سعينا الدؤوب والمتواصل
المتزايدة لعُ مالئنا  ،األمر الذي أسهم في تعزيز ثقة العُ مالء
نحو تقديم حُ زمة خدمات وحلول مُتم ّيزةُ ،تلبي اإلحتياجات ُ
للمشتركين ،مُقارنتة بالفترات السابقة.
جلي عند النظر إلى العدد المتزايد ُ
بالشركة ،وكسب عُ مالء جُ دد ،ويظهر ذلك بشكل ّ
كما ح ّق ْ
قت شركة يمن مُوبايل -وخالل فترات قياسية -إنجازات غير مسبوقة في سوق اإلتصاالت اليمنية ،لتحتل بذلك،
مكانة مرموقة في سوق اإلتصاالت اليمنية  ،ولتُصبح واحدة من أهمّ شركات المساهمة العامة.
والفضل في إستمرار هذه المسيرة الرائدة وتطويرها ،بعد فضل الله -سبحانه وتعالى -يعود إلى الجهود الكبيرة المبذولة
من العاملين في الشركة وايمانهم بأنه كي نتمكن من تحسين حياة عمالؤنا ،فإنه ينبغي علينا أن نعكس ثقافتنا الداخلية
في كافة أعمالنا ،وأن نحقق وعودنا بخلق إنجازات من رحم المعاناة والظروف القاسية التي يمر بها الوطن ،نتيجة الحرب
والحصار المفروض على بلدنا الحبيب ُ
منذ ما يزيد عن خمسة أعوام.
منذ إنشاء الشركة  ،شهدنا تحوالت وتغيرات تكنولوجية كبيره  ،وقد أدت هذه التحوالت إلى إندثار صناعات بأكملها مع
تطور األعمال ،لذا فإن المرونة والسالسة التشغيلية تعتبر بالغة األهمية بالنسبة لنا من أجل اإلستمرار في مواكبة سرعة
التغيير ،وتحديد إتجاهات مجاالت األعمال.
دائماً ما يأتي عمالؤنا في المقدمة ،لذا فإن تحديد احتياجاتهم ورغباتهم ،يمثل قوة دافعة لنا بتقديم خدمات مبتكرة
وعروض تسويقية متنوعة تالئم تطلعات مشتركينا وتلبي إحتياجاتهم وطموحهم.
وإستمراراً للنجاح والمحافظة على الصدارة التي تليق بمكانة الشركة وثقة مساهمينا ،إتخذت شركة يمن موبايل منذ
البداية ،لنفسها موقعاً متميزاً في سوق المعلومات واإلتصاالت اليمني ،والمبني على نهج اإلستثمار في خدمة العمالء
وتقديم الخدمات لهم بحرفية وجودة على أرقى المستويات.
حيث تضع الشركة نصب عينيها دوماً مصلحة العميل وكيفية تمكينه من الحصول على الخدمات العالية الجودة التي
تتناسب مع إحتياجاته ،وتتوافق مع خصوصياته في العمل ،وتسهم بشكل واضح في حصوله على المردود الملموس في
تحقيق أهدافه
وبفضل الله أصبحت جميع فرق العمل بمختلف إدارات الشركة تتفهم -وبوضوح -أن الكيفية التي نعمل بها ،تتساوى في
أهميتها مع ما نحققه من إنجازات ،وأننا لن نستطيع تحقيق أهدافنا اال من خالل روح العمل الجماعي ،والشعور القوي
بالمسؤولية وااليمان بالرؤى المستقبلية التي وضعتها قيادة الشركة بالتعاون مع جميع العاملين فيها،
كما ال يفوتني هنا ان اتوجه بالشكر الجزيل إلخواني أعضاء مجلس اإلدارة على جهودهم وعملهم الدؤوب والمتواصل
معنا في هذه المرحلة البالغة األهمية من عمر الشركة ومساندتهم المستمرة لكافة الرؤى والمقترحات التي نرفعها اليهم
وتسخير كافة اإلمكانات لبلوغ االهداف المرسومة والتي انعكست نتائجها على مستوى األداء العام للشركة .
وبما اننا نعمل معاً يداً بيد  ،فإننا سنمضي في رحلتنا كي نتصدر طليعة المسيرة في بيئة أعمالنا التي تتسم بسرعة التغيير
وقوة المنافسة ،وسنظل نعمل على تحقيق رؤيتنا التي وضعت في الخطة االستراتيجية .2023 - 2019
ولكوننا في يمن موبايل نتعامل دوماً مع إحتياجات عمالئنا بالمهنية والحرفية العالية التي يتمتع بها فريق عمل الشركة
في مختلف اإلدارات  ،والذين إكتسبوا أفضل األسس والمهارات العلمية والتدريبية طيلة سنوات عملهم  ،باإلضافة للخبرات
العملية والميدانية التي عززت قوة ومكانة الشركة ومنحتها قيمة اضافية نعتز بها جميعاً .
فإننا في قيادة الشركة نعمل دوماً على تقويم وتحفيز موظفينا ،وصقل مواهبهم وتطوير مهاراتهم وخبراتهم المهنية
والتقنية ،وتحسين طرق خدمتهم للعمالء واإلصغاء لهم واإلهتمام بآرائهم ومقترحاتهم والعمل على تحقيق تطلعاتهم قدر
اإلمكان .
وسنسعى دوماً وبتعاون كل المخلصين لنكون الشركة السباقة والمقتدرة على الكشف عن الفرص الكامنة في إحتياجات
السوق اليمني ،والرائدة في توفير متطلبات الحلول والخدمات الحديثة عالمياً ،والتعريف بها  ،وتنمية الطلب عليها بما
يعود بالنتائج المرجوة.

ختـــاماً

نعتز ونفخر بثقة مشتركينا ومساهمينا الكرام في مختلف المناطق اليمنية  ،ألنهم الحافز األكبر لنا للتطوير واإلبداع ،
وتقديم كل ما هو جديد  ..ومعاً نحو المزيد من التألق والنجاح والريادة .

