السادة مسامهي رشكة سرييتل الكرام
امسحوا يل يف البداية ابمسي وابلنيابة عن السادة أعضاء جملس ادارة رشكة سرييتل موابيل تيليكوم أن أرحب بمك يف اجامتع الهيئة العامة العادية
لرشكة سرييتل موابيل تيليكوم لهذا العام ،واذلي يتيح لنا الفرصة لنس تعرض مع ًا نتاجئ رشكة سرييتل لعام  5102وما حققته من اجنازات ونتاجئ
تؤكد عىل كفاءة ادارهتا وفريق معلها يف مواهجة الظروف الاس تثنائية الصعبة اليت متر عىل بدلان احلبيب سورية.
لقد أثبتت سرييتل بعد  5س نوات من هذه الزمة الغامشة اليت عصفت ببالدان أهنا قادرة عىل الصمود والبداع ،واس مترت بتحقيق أفضل النتاجئ
املالية وتفوقت عىل نفسها يف هذا العام ،فبأداء ادارهتا وجبهود موظفهيا وتفانهيم من أجل حتقيق أفضل النتاجئ اس تطاعت رشكة سرييتل أن تبقى
الرشكة السورية الوىل والرائدة لقطاع التصالت يف سورية.
وهذه النتاجئ يه دليل واحض عىل قدرة سرييتل عىل العطاء املس متر وعىل حصة الاسرتاتيجية اليت رمسهتا ،وقد اكن من أمه الصعوابت اليت واهجت
رشكتنا هذا العام يه جهرة الش باب وخسارة العديد من الكوادر ،ولول حتصني رشكتنا لنفسها ابلعديد من الطاقات الشابة املؤمنة بوطهنا وسعهيا
ادلامئ لس تقطاب الطالب اجلامعيني املتفوقني وتدريب الجيال الشابة ورفد أقساهما بشلك مس متر ابملوظفني املدربني واملؤهلني ملتابعة أعامهلم بنجاح
لكنا تأثران بشلك أكرب بتكل الزمة .واس تطاعت سرييتل أن حتافظ عىل ماكنهتا كفضل بيئة معل يف سورية ،من خالل الثقة اليت حازهتا من
موظفهيا ومن الباحثني عن فرص معل عىل حد سواء.
أيهتا الس يدات أهيا السادة
ً
ً
ش
عىل الرمغ من احلصار اجلائر املفروض عىل بالدان واذلي جعل من اس ترياد التجهزيات الرضورية لتطوير بكتنا أمرا صعبا للغاية ،فقد اتبعت رشكة
سرييتل هجودها لتطوير ش بكة التصالت والعمل عىل اس تعادة التغطية يف املناطق اليت تعرضت لنقطاع اخلدمة بعد أن مت حتريرها عىل يد سواعد
اجليش العريب السوري ،كام اس مترينا خبطتنا لالس تفادة من مصادر الطاقة البديةل اكلطاقة الشمس ية وطاقة الرايح لتأمني اس تدامة معل الش بكة،
فقد أصبح عدد حمطات التغطية اليت تعمل عىل الطاقة البديةل أكرث من  021حمطة.
ومع هناية عام  5102تقوم سرييتل بتوفري خدمة التصال اخللوي لكرث من  8مليون مواطن ابلضافة للعديد من اخلدمات املمزية اليت تضايه كربى
رشاكت التصالت العاملية ،ومع زايدة عدد الزابئن تكرب مسؤولينا يف احلفاظ عىل رضامه و تقدمي الفضل هلم.
منذ البداية اكن خياران وما زال أن نكون عو ًان وس ند ًا لبدلان احلبيب سورية وأن نسعى لرفع عمل بالدان عالي ًا وذكل من خالل رعاية ودمع العقول
الشابة السورية يف مسابقة أبدع لعام  5102وأوملبياد الروبوت العاملي .أما شهداؤان "أكرم من يف ادلنيا وأنبل بين البرش" فهم أحياء يف ذاكرتنا ولن
ننىس تضحياهتم اجلليةل اليت لولها ما مصدت سورية حيث اس مترينا ابلعمل عرب مبادرات (أرس الشهداء أمانة يف أعناقنا) من خالل دمع أرسمه
الكرمية ان اكن ماد ًاي أو معنو ًاي عرب عدة نشاطات اكلراتب الشهري ،أو فرص العمل برشكة سرييتل ،وختصيص أسهم لبناء وأخوة الشهداء حيث مت
ختصيص ألف طفل مل تتجاوز أعامرمه  02س نة مببادرة السهم سيشاركون سرييتل مبسريهتا عرب الاستامثر بأسهمها لتمنية ثقافة الاستامثر والادخار
دلهيم.
السادة املسامهون
ثقوا متام ًا بأن استامثرمك يف سرييتل يف أمان اتم حيث أن الاستامثر يف سرييتل قد يكون أفضل استامثر لمك ول يزال يشلك خيارمك المثل ،وحنن يف
جملس الدارة نقدر عالي ًا ثقتمك الغالية بنا فقد متزيت رشكتمك سرييتل خالل الس نوات املاضية وخباصة الس نوات الربع الخرية بتوزيع العوائد عىل
مسامههيا ابنتظام دون أي انقطاع مع حتقيق زايدة ملحوظة بنس بة التوزيعات يف لك س نة وهذه سابقة تسجل لرشكتنا .و قد انعكس ذكل أيض ًا
عىل سعر السهم حيث مل حيقق سعر سهم سرييتل خالل هذا العام أي اخنفاض بل اس متر ابلصعود التدرجيي منذ بداية الس نة ليغلق عىل
سعر 5011لرية سورية مع هناية العام ،وحنن يف جملس الدارة نعمل جاهدين للمحافظة عىل استامثرمك ومدخراتمك وزايدة الثقة بقدرة رشكتمك عىل
المنو والعطاء ،حيث أننا مل ندخر أي هجد خالل الس نوات املاضية لنضمن اس مترارية العمل وازدهاره خصوص ًا يف ظل الظروف الصعبة اليت متر عىل
بدلان احلبيب سورية ولعل من أمه الجنازات حصول سرييتل عىل رخصة مدهتا  51عام ًا قابةل للتجديد لتشغيل ش بكة الهاتف اخللوي يف سورية
ابتدا ًء منذ بداية عام  5102واذلي ستنعكس نتاجئه الجيابية عىل الرشكة ومسامههيا خالل الس نوات القليةل القادمة.

أهيا احلضور الكرمي
ان الوطن مير مبرحةل مصريية وحامسة ،ولكننا كنا وس نظل ،ابلرمغ من لك احملاولت لرمس صورة قامتة ومظلمة ،ننظر للمس تقبل بلك اميان ابهلل
والوطن ونتطلع اىل النور والشمس ،وسورية يه الشمس اليت ل تنطفئ وس تخرج من هذه احملنة أقوى وأصلب عزمية وارادة مما كنا عليه بفضل
أصاةل ووحدة شعبنا وحمكة وجشاعة قيادتنا اليت هنتدي بنورها وامياهنا بأن هذه الزمة لن تزول ال بتضافر هجود السوريني الوفياء لبدلمه.
مع اطالةل عام جديد حنن متفائلون ابملس تقبل ولكنا أمل أن غدان مرشق وس يحمل الينا اخلري والسالم لوطن ل يعرف ال احملبة والتعايش بني أههل
اذلين أسس أجدادمه حضارات انسانية ،فاحلضارة ودلت هنا بأرضنا سورية وسطعت مشس أول مدينة مأهوةل ابلتارخي وأول أجبدية ابلعامل ،هنا
ودلان وسنبقى ونصمد لنبين ونعمل ونصنع مس تقب ًال زاهر ًا لبنائنا والجيال اليت س تأيت من بعدمه.
ويف اخلتام أود أن أتوجه لمك ابلشكر اجلزيل لثقتمك مبجلس ادارة رشكتمك ،فقد بدأان مع ًا العمل خبطوات اثبتة وجادة لتحقيق اسرتاتيجياتنا وأهدافنا
وسنسري بعزم وارادة صلبة عىل الرمغ من الظروف القاس ية اليت تعصف ببالدان.
ويل التوفيق والسالم عليمك ورمحة هللا وبراكته
و هللا ي
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