السادة احلضور
ً
ً
إنه ملن دواعي رسوري أان ألقامك جمددا وأنمت يف أمت الصحة والعافية يف اجامتعنا الس نوي لهذا العام لنس تعرض سوية أمه احملطات اليت مرت هبا سرييَتل خالل العام
املايض.
نلتقي اليوم أهيا األخوة يف ظل ظروف اترخيية متر هبا البالد ،نلتقي والغيوم السوداء تغطي سامءان لتحجب عن وطننا نعمة األمن واألمان ولتسلب احلياة من أهلنا
وأطفالنا ولتغتال إرثنا احلضاري وهويتنا الثقافية وتعيدان آالف الس نني إىل الوراء.
لكنين مل أملح يف ثنااي تكل الغيوم ادلاكنة إال نور مشس املس تقبل ،ذكل النور اذلي يش ّع يف عيون عائليت الكبرية ،عائةل سرييَتل ،هذه اللوحة الفس يفسائية الباقة
اليت متثل اجملمتع السوري ،واليت أخفر لك الفخر بشاابهتا وش باهبا اذلين جتري يف عروقهم أصاةل الشعب السوري ومصوده.
لقد أثبتوا مرة أخرى بأهنم خري مثال ُيتذى يف قدرهتم عىل تذليل العقبات اليت تعرتض اس مترار العمليات يف سرييَتل عىل الوجه املطلوب وضامن حصول الزابئن
عىل اكفة اخلدمات برسعة وجودة عالية ،مدفوعني بوفاهئم وإخالصهم لوطهنم.
ً
جمل
لي
هنيئا ً لسرييَتل هبؤالء املبدعني اذلين يقدمون لك ما دلهيم من تضحيات وطاقات متكن ا متع من التواصل والتفاعل ابلشلك األمثل وهنيئا لسورية ببناة املس تقبل.
الس يدات والسادة
لت
مل ت َعد سرييَتل مجرد مشغل لش بكة الهاتف اخلليوي يف سورية ،إن سرييَتل اليوم يه دعامة أساس ية من دعامئ ادلوةل السورية ومؤسسة وطنية ابمتياز تعمل منية
الاقتصاد وتطوير اجملمتع.
حيث قامت سرييَتل خالل الس نة املاضية برفد اخلزينة العامة لدلوةل حبوايل  33مليار ل.س ،هذه ادلوةل ،واليت عىل الرمغ من احلرب املدمرة ادلائرة ،ما زالت تقوم
بواجباهتا ادلس تورية والوطنية جتاه شعهبا بلك إخالص من خالل تأمني لقمة العيش بأسعار زهيدة جداً ،أولها مادة اخل،زب ،وإيصال الكهرابء للمواطن بسعر يقل
عن لكفة إنتاهجا بكثري ،وتوفري مس تلزمات العملية الرتبوية والتعلميية وتقدمي الرعاية الصحية اجملانية ودمع املواد المتوينية واملش تقات النفطية ،وتأمني مراكز اإليواء
وادلمع املادي املبارش وتوزيع السالل الغذائية للمواطنني اذلين اضطروا إىل ترك منازهلم نتيجة اإلرهاب ،لك ذكل عدا عن اللكفة الباهظة والعبء اجلس مي اذلي
تتكبده ادلوةل محلاية األرايض السورية من أعداهئا وإرساء األمن والاس تقرار.
ومتاش يا ً مع ادلور اذلي تقوم به ادلوةل ،خصصت رشكة راماك للمشاريع التمنوية واإلنسانية اكمل أرابهحا يف سرييَتل ،واليت جتاوزت  5.2مليار ل.س ،وما نسبته
 %25من األرابح الصافية املوزعة يف العام املايض ،خصصهتا لألعامل اخلريية واإلنسانية ،من خالل تقدمي املعوانت املادية والعينية لألرامل واأليتام والتكفل بعالج
عرشات اآلالف من املرىض احملتاجني وإجراء العمليات اجلراحية هلم  ،ومساعدة املترضرين من األحداث وذوي الشهداء بتضميد جراهحم وإعادة بناء منازهلم
وإطالق أعامهلم ملتابعة حياهتم من جديد ،وما زالت هجودان مس مترة هبمة عالية لضامن اس مترار معل تكل املنظومة التمنوية اإلنسانية.
وبعيداً عن لغة األرقام ،ولنثبت أننا نس تطيع أن نكون عو ًان لبدلان ابلعمل والتفكر وليس ماد ًاي فقط ،اتبعت سرييَتل تنفيذ اسرتاتيجيتنا الرامية إىل الاعامتد عىل الطاقة
املتجددة وترش يد الاس هتالك وحامية البيئة ،حيث ما زال العمل قامئا ً عىل أمه مشاريعنا الاسرتاتيجية ابستبدال حمطات التغطية بأخرى تعمل عىل مصادر الطاقة
املتجددة اكلرايح والشمس ،وبذكل نكون قد أزحنا عبئا ً هائ ًال عن اكهل ادلوةل بتحقيق وفر ملموس ابلطاقة الكهرابئية ومصادر توليدها وتأكدان من ضامن اس مترارية
معل احملطات يف حاالت انقطاع التيار الكهرابيئ ،كام تسري سرييَتل حنو إمتام معظم املعامالت واخلدمات الكرتونيا ً األمر اذلي سيسامه بضغط املصاريف وتوفري
اجلهد والوقت بشلك كبري.
وما زالت سرييَتل تقوم بتأمني فرص معل للش باب السوري الطموح ورفد سوق العمل مبهارات وكفاءات مل تتو َان يوما ً عن تدريهبا وصقل هماراهتا مضن برامج تطوير
وتدريب احرتافية عالية املس توى ،ليصبحوا أعضاء فاعلني ومنتجني يف ادلاخل ،ولريفعوا رأس لك سوري يف اخلارج.
السادة املسامهون
مضَ ت أكرث من تسع س نوات عىل رشاكتنا املمزية ،وحنن يف جملس اإلدارة نقدر عاليا ً ثقتمك الغالية بنا إلدارة وتس يري أمور الرشكة ،واليت اس متدينا مهنا العزمية والطاقة
لتحقيق تطلعاتمك وللمحافظة عىل استامثرمك ومدخراتمك ،حيث أننا مل ندخر هجداً خالل الس نوات اليت خلت لنضمن اس مترارية العمل وازدهاره بروح املسؤولية
والانامتء وخصوصا ً يف ظل أصعب ظروف مرت عىل البالد منذ عقود.
ولكّنا أمل بأن جتددوا ثقتمك بنا ومتنحوان موافقتمك عىل اس مترار اجمللس احلايل مبامرسة همامه ومسؤولياته ألربع س نوات أخرى تبدأ يف  11متوز  ،5112ونعدمك بأن
نظل عىل العهد ابقني ،وأن نبقى خملصني لعملنا ومتقنني هل كام أوصاان هللا ورسوهل ،سائلني هللا عز وجل أن يتجاوز عن سيئاتنا وأن يتقبل أعاملنا القبول احلسن.

أيهتا األخوات واألخوة
إن الوطن مير يف مرحةل مصريية حساسة ،ال ميكن أن متر بسالم إال بتضافر هجود السوريني وتعاضدمه ،وهذا ُيمت علينا أن نتحمل مجيعنا مسؤوليتنا التارخيية
ويتطلب منا إرصاراً ال يلني للعبور ابلوطن وأبنائه إىل مس تقبل أكرث إرشاقا ً.
وليك نس تطيع أن حنقق ذكل علينا أو ًال أن نرتفع عن اخلالفات وأن نتعاىل عىل اجلراح وأن ننظر إىل الصورة الاكمةل املرشقة وهنمل التفاصيل املمةل القامتة ،وأن
نعمل عىل ترس يخ مبادئ التسامح واحملبة وإرساء َقمي السالم وأسس العيش املشرتك  ،م نبدأ بتسيري قدراتنا وطاقاتنا وتقنياتنا للهنوض ابإلنسان والبنيان ولنقوم يداً
بيد بإعادة بناء سورية اليت حنمل هبا.
وحدان حنن السوريني قادرون عىل ذكل ،فكام هتشمت عىل وخوران لمالت املغول والتتار ،سنبدد أوهام أعدائنا اليوم بإرادتنا الصلبة وعزميتنا اجلبارة.
س نقاوم ونعمل ونس متر ألجل أول أجبدية وأقدم عامصة ابلتارخي ،ألجل احلضارة والثقافة واملدنية ،ألجل السالم واليامسني ،ألجل خرية هللا من أرضه ....ك
ألجكل
سورية.
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وعيون أطفالنا تش َخص إلينا ونظرات األمل يف أعيهنم ترجوان أال نذلهم ...و لن نذلهم.
أرواح شهَدائنا ترقـبنا َ
إن َ

و هللا ويل التوفيق
املهندس رايم خملوف

