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ون�ة مع موظف�كم الذين ال �سعه . القادة: ير�� مشاركة هذە الرسالة اإلل��ت ي
وين �د اإلل��ت  م الوصول إ� ال��

وس كورونا المستجد) COVID-19) المخصصة لـ employee portal(لمزید من المعلومات، یرجى زیارة بوابة الموظفین   (ف�ي

، ي
 أعزائئ

ي تتلقاها  ي الـ  باإلضافة إ� التحديثات اليت
ا حول  ISG�ض ا جماع�� ي تنت�ي إليها، أود أن أقدم لك تحديث� ، واألثر الذي تحدثه، COVID-19أو المجموعة الوظ�ف�ة اليت

ي نواصل اتخاذها لحما�ة موظفينا وأعمالنا، باإلضافة إ� ما �مكنك الق�ام به لدعم جهودنا.   والخطوات اليت

ا�د لـ  ن  COVID-19التأث�ي الم�ت

ض عن العمل، و�حداث  COVID-19لقد شاهدتم التأث�ي المدّمر الذي أحدثه  حول العالم، مما أدى إ� توقف بعض الصناعات وترك العد�د من الناس عاطلني
 .  فو�ض اقتصاد�ة ع� نطاق عال�ي

ي اتخذتها الحكومات حول العالم للحد من حركة األشخاص ا من اإلجراءات اليت ي م��د�
وس. شهد األسب�ع الما�ض عمل�ات إغالق   ، وذلك للحد من انتشار الف�ي

ا�دة عّرضت أعمالنا إ� تحد�ات جد�دة وتواجه عمل�اتنا انقطاعات و�غالقات مؤقتة بينما نقوم، مع عمالئنا، بالتعامل مع ا ض وس والتداب�ي الحدود الم�ت لف�ي
 المتخذة للس�طرة ع� انتشارە. 

ض �شأن اآلثار المس وس، فقد بدأنا �شهد بعض اإل�جاب�ات. ع� الرغم من عدم ال�قني الجد�دة  COVID-19ع� سب�ل المثال، انخفض معدل حاالت   تقبل�ة للف�ي
ال�ا، وذلك مع بدء ��ان مفعول تداب�ي التحكم.  ي ذلك أس�ت

ي نعمل فيها، بما �ض ي العد�د من البلدان اليت
 COVID-19من الواضح أنه ع� الرغم من أن المعركة ضد   �ض

ا، وال يزال التأث�ي الما�ي ع� المدى البع�د غ�ي معروف من جهة المدى والمدة. ستستغرق و   قت�

 حمايتك وحما�ة العمل

ي 
ض �ض ي كل أف�ع المجموعة، ومن خالل فرقة العمل الخاصة  Perenti Groupأود أن أؤكد ل�م أن الرؤساء التنف�ذيني

 (COVID-19 Taskforce)وقادة الفرق �ض
 : ي رسائ�ي السابقة، و�ي

 مستمرون بالعمل، ع� مدار الساعة، وذلك من اجل الوصول إ� األهداف الموضحة �ض

 صحة موظفينا ورفاههم أمران بالغا األهم�ة؛ •

 من •
�
ي العمل والحفاظ ع� النقد؛ و نحن بحاجة إ� أن نب�ت أق��اء مال�ا

 خالل االستمرار �ض

•  . ا إ� النهوض بأعمالنا التجار�ة بقوة بمجرد أن نجتاز هذا الحدث العال�ي  بينما نقوم ب�دارة "الظروف الراهنة"، نحتاج أ�ض�

، أو ع� صناعة التعدين ع� نطاق أوسع، ف ا ع� وضعنا الما�ي � ا كب�ي � ض أننا لم �شهد بعد تأث�ي ي حني
قد تعرضت أجزاءا من أعمالنا، بالفعل، لضغوط �شغ�ل�ة �ض

ة.  ي المست  كب�ي
ا�دة �ض ض  قبل الق��ب. نتوقع أن يتدفق التأث�ي االقتصادي األوسع إ� أسعار المواد الخام وقد تتعرض قدرتنا ع� �شغ�ل بعض مشار�عنا لضغوط م�ت

ي سينار�وهات األعمTaskforceتقوم فرقة العمل (
ا الحتماالللتأث�ي المبا�ث والمطول ع� أعمالنا، وأنا ) بالبحث الحث�ث �ض ال وخ�ارات الحفاظ ع� النقد تحسب�

م ب�طالعك �شكل كامل ع� هذە التداب�ي وك�ف �مكن أن تؤثر عل�ك.  ض  مل�ت

 ما �مكنك الق�ام به للمساعدة؟

ض موظفينا  و   -أود أن أ�رر أهم�ة التباعد االجتما�ي بني ي اإلل��ت ي رساليت
، فإن أفضل ط��قة للتواصل مع األشخاص اآلخ��ن �ي أن كما قلت �ض ي

ن�ة األسب�ع الما�ض
ي وسعك لتقل�ل التواصل مع اآلخ��ن. 

وس فعال، وأن تفعل كل ما �ض  تت�ف كما لو كان لد�ك الف�ي

هو أن عملهم تغ�ي بط��قة أو بأخرى �سبب  الواقع، بالنسبة للعد�د من موظفينا،  المجال اآلخر الذي أود أن أتطرق إل�ه هذا األسب�ع هو رفاه�ة موظفينا. 
COVID-19ي المكاتب الذين �عملون من ال

ض �ض ض العاملني ا العد�د من الموظفني ض ورد�ات أطول بينما لدينا أ�ض� ض التشغ�ليني ل. ، و�عمل العد�د من الموظفني ض  م�ض

ض قد �شعرون بالقلق ف�ما يتع ي �قدمها الموظفون، وأن الموظفني ي نحن ندرك التضح�ات اليت
ي   . COVID-19لق بتف�ث

ا االنتباە إ� زمالئكم �ض أطلب منكم جم�ع�
 العمل والبقاء ع� اتصال خالل هذە األوقات غ�ي المسبوقة وغ�ي المؤكدة. 

) " ض ض ع� استخدام خدمات "برنامج مساعدة الموظفني المتاح لهم، و�ي توفر المعلومات  EAP (Employee Assistance Programكما أشجع الموظفني
ي ذلك العزلة واالتصال ومكان العمل والمشقة المال�ة، وأفضل السبل لدعم الصحة العقل�ة لألحباب. COVID-19النصائح حول التعامل مع و 

�مكن العثور   ، بما �ض
ي بوابة الموظف

 . )Employee Wellbeing(ضمن باب "رفاه�ة الموظف"  employee portal ع� معلومات االتصال الخاصة بهذە الخدمات �ض
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 ما الذي �جب عل�ك فعله إذا احتجت الم��د من المعلومات؟

ي المقام األول. 
ي قمنا   إذا كانت لد�ك أسئلة أو استفسارات، ير�ب التحدث مع مديرك المبا�ث �ض ض المخصصة اليت ي بوابة الموظفني

ا الم��د من المعلومات �ض هناك أ�ض�
ي باإلضافة إ�، employee portal ب�عدادها 

وئض �د اإلل��ت  ISGالذي �مكنك إرسال االستفسارات إل�ه أو من خالل بروتوكوالت الـ  email address عنوان ال�ب
 الخاصة بك. 

ا ع� مشاركة عنوان  ي مع عائالتكم حيت ي URLأشجعكم جم�ع�
وئض �د اإلل��ت  لـ للبوابة وعنوان ال�ب

ً
ومن أجل  COVID-19تمكنوا من رؤ�ة ما نقوم به استجابة

 تزو�دهم بمعلومات مهمة. 

ي يبذلها موظفينا خالل هذە األوقات غ�ي المسبوقة.  ي أن أ�ون أ��� فخرا بالجهود والتضح�ات اليت ي الختام، ال �سعيض
أينما نظرت ع�ب أعمالنا، أرى أمثلة ع�   �ض

ي ما نقوم به. األشخاص الذين يتجاوزون حدود واجب
ا �ض ا حق�ق��

�
 هم و�ع�شون مبادئنا و�حدثون فرق

ي وضع ج�د لمستقبل مزدهر. 
ي الوقت المناسب ستخ�ج المجموعة من هذە األوقات غ�ي المؤكدة �ض

إن مجلس اإلدارة والمدير التنف�ذي   أنا واثق من أنه �ض
ض العال�ي  ي مواجهة عدم ال�قني

ا لجهودكم المستمرة �ض . للمجموعة شا���ن حق�   ال�ب�ي

ي االتجاە الصعود
ي وسعنا لرعا�ة موظفينا، والحفاظ ع� األعمال التجار�ة ووضعنا �ض

ض الجميع بأننا نفعل كل ما �ض  ي. مرة أخرى، أود أن أطمنئ

 شكرا لدعمكم المتواصل والحفاظ ع� صحتكم. 

، ي
 مع تح�ائت

Mark Norwell 
Group Managing Director 

E   mark.norwell@perentigroup.com 
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