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 . ي
وىف �د اإلل��ت ي هذە مع موظف�كم الذين ال �ستط�عون الوصول إ� ال�ب

وىف �د اإلل��ت  القادة: ير�ب مشاركة رسالة ال�ب

 
ي جم�عا

 أعزائئ
 

وس كورونا لقد مرت ثالثة أشهر منذ أن أحست أعمالنا باآلثار األو� ل ا الستجابتنا باإلضافة إ� COVID-19(  ف�ي ) وأود أن أقدم تحديث�
ي المجموعة. 

 التطورات المهمة األخرى �ف
 

ي نعمل فيها ح�ث تقوم الضوابط الموضوعة للحد من انتشار  ي العد�د من البلدان اليت
وس بعملها، وتؤدي إ�  هناك أنباء إ�جاب�ة �ف الف�ي
 الجد�دة.  COVID-19تقل�ل عدد إصابات 

 
ا خطة من ثالث خطوات لتخف�ف بعض قيودها.  ي عدد اإلصابات وأعلنت الحكومة مؤخر�

ا �ف ال�ا انخفاضا كب�ي  سجلت أس�ت
 

وس وقدرت ا لطب�عة الف�ي ا نظر� ف دائم� ي ع� الرغم من هذە التحسينات، نحن بحاجة إ� أن نكون �قظني
ه ع� إعادة تأس�س نفسه ��عة �ف

ي تخفف من الضوابط قبل أوانها.   المجتمعات اليت
 

 COVID-19أول��اتنا مع 
 

ي أ�شأناها كجزء من فرقة العمل الخاصة بـ  ف أن األهداف الثالثة اليت ي حني
ال تزال قائمة، فإن استجابتنا اآلن تركز ع� األول��ات  COVID-19�ف

 التال�ة: 
ي أف��ق�ا ،تغي�ي العمالة الو  •

 افدة لدينا �ف
ي المكاتب إ� أما�ن عملهم (بما يتما�ش مع اللوائح والقيود الخاصة بكل بلد)، و •

ف �ف ف العاملني  عودة الموظفني
اماتنا الثالثة المنقذة للح�اة: ممارسة النظافة الج�دة؛ إبقاء المسافة الخاصة بك؛ متوعك  • ف ل.  -الحفاظ ع� ال�ت ف ي الم�ف

 ابق �ف
 

ف ا� الوطنضمان عودة المغ �ني  �ت
 

ي البلد لدعم األعمال وعمل�ات عمالئنا. 
ي أف��ق�ا والهند وكندا لتمد�د خدمتهم �ف

نحتاج إ�   تط�ع العد�د من القوى العاملة الوافدة لدينا �ف
ف لضمان استمرار العمل�ات ل  عمالئنا. التأ�د من قدرتهم ع� العودة إ� د�ارهم بأمان مع ضمان المرور اآلمن للوافدين البد�لني

 
ي تعتمد ع� الدعم من قبل العد�د م ف ع� أول��ة العمل المعقدة والصعبة لوجست�ا، واليت ف العاملني ن لدينا اآلن ف��ق من األشخاص المتفرغني

 . كات التأج�ي ان و�ش كات الط�ي تغي�ي  بدأت هذە العمل�ة خالل عطلة نها�ة األسب�ع مع ا�تمال أول  الحكومات والعمالء وكذلك العد�د من �ش
ي م�، مع الم��د من الدول لتحذو حذوها. 

 للطاقم �ف
 

ي لم �سبق لها  ات الطواقم اليت ي الذي �عمل لساعات ط��لة لتنف�ذ تغي�ي
، وكذلك للف��ق المتفائف ف �ني مث�ال أود أن أ�رر تقديرنا لموظفينا المغ�ت

 شكرا ل�م.   ع� اإلطالق. 
 

ي مكاتبنا
 العودة إ� العمل �ف

 
ال�ا، أقرت الهيئة التنف�ذ�ة لمجموعة  ي أس�ت

ا مع اإلعالنات الحكوم�ة الف�درال�ة وحكومات الوال�ات �ف خطة  Perenti Groupتماش��
ي سب�ل العودة إ� مكاتبنا. 

ل �ف ف ف الذين كانوا �عملون من الم�ف  مدروسة وآمنة للموظفني
 

 . ف ستكون كل   س�كون هذا بمثابة إعادة تدر�ج�ة ومتداخلة لموظفينا إ� مكان العمل بدً� من تار�ــــخ ثابت للعودة ال�املة لجميع الموظفني
ISG  .ف   وكل مجموعة وظ�ف�ة مسؤولة عن تطبيق التوجيهات وتوص�ل المعلومات ل�ل مكان عمل �جب أن تتوافق التوجيهات للموظفني

ال�ا مع أي لوائح ومتطلبات محل�ة. الذين �عملون خارج   أس�ت
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نا  ل للعد�د من األشخاص، وقد أبرز هذا بعض التحد�ات، ول�ن األهم من ذلك أنه حدد  Covid-19أج�ب ف ع� تنف�ذ نظام العمل من الم�ف
ي ذلك خ�ارات العمل المرنة. 

ي ط��قة  بعض اإل�جاب�ات الحق�ق�ة، بما �ف
 عملنا.  سيتم دمج هذە اإل�جاب�ات وتضمينها �ف

 
 نحافظ ع� قوتنا المال�ة

ا ع� األعمال التجار�ة من جائحة  Perentiتواصل مجموعة  ا ماد�� � ، و�ينما ال نزال نرى تأث�ي ي ، �جب أن نكون COVID-19أداءها اإل�جائب
ي جميع أنحاء العالم، وذلك ع� المدى الط� 

وس ع� االقتصادات وأسعار المواد الخام �ف ف لتأث�ي الف�ي ي آخر تحد�ث �ي   �ل. مت�قظني
ذكرت �ف

ي حالة تدهور ظروف المجموعة بأي شكل من األشكال. 
 بأننا خططنا للعد�د من السينار�وهات واستعددنا لتنف�ذ خططنا �ف

 
نة للسنة المال�ة  ف ا دورة تخط�ط األعمال والم�ي تتضمن هذە العمل�ة مراجعة  ، وذلك ع� مستوى المجموعة كلها. 2021بدأنا مؤخر�

ات�جيتنا لعام  وتحد�ث ي تحقيق أهدافنا لعام  ISGومن ثم مواءمة خطط  2025اس�ت
ا" �ف ووظائف المجموعة لضمان أننا "أذ� مع�

ان�ات وخطط األعمال   . 2025 ف ي أواخر يونيو عندما يوقع المدير التنف�ذي للمجموعة ومجلس اإلدارة ع� الم�ي
ستبلغ هذە العمل�ة ذروتها �ف

ات�جيتنا لعام   للسنة المال�ة القادمة.  ي تم تحديثها وخطط وأهداف أعمال السنة المال�ة  2025بمجرد الموافقة عليها، سيتم إبالغ إس�ت اليت
 ع� مستوى المجموعة كلها.  2021

 
، وعمل�ة تخط�ط األعمال ومن COVID-19كما �علم الجميع، هناك قدر كب�ي من العمل �حدث ع�ب المجموعة، من استجابتنا المستمرة لـ 

ما زلت   و�الن�ابة عن مجلس اإلدارة والمدير التنف�ذي للمجموعة، أود أن أتقدم بالشكر الصادق لموظفينا.   �شطة التجار�ة المعتادة. األ 
ي العمل الذي �قومون به. 

ي أسمعها عن موظفينا الذين يتخطون واجباتهم و�ع�شون مبادئنا �ف  سع�دا من القصص الملهمة اليت
 

ي أمان. شكرا ل�م وأرجو أن تبقو 
 ا �ف

 
، ي

 مع تح�ائت
 


