
اإخوة الزماء اأعزاء،

ا يخفي علي أحد منكم الظروف الصعبة التي يمر بها العالم في هذه اأيام والتي ندعو ه أن يخلصنا منها
برحمته التي ا تنقطع أبداً. كما ا يخفي علي أحد اأثار الناجمة عن ذلك علي العالم أجمع، من إصابات لجموع
الشعوب و وفيات تتصاعد كل يوم؛ و كذلك علي اإقتصاد العالمي مع توقعات بتدهور إقتصاديات دول عظمي

و ما يستتبع ذلك من أضرار علي العديد من الشركات و المؤسسات العالمية و المحلية سواء.

و في ظل هذه الظروف الصعبة، ابد و أن نحدد أولوياتنا بوضوح لتجاوز هذه المحنه بأقل خسائر بإذن ه.

أوا: المحافظة علي صحة و أرواح العاملين بالشركة، و في هذا الصدد قد إتخذت الشركة بعض اإجراءات،
من أهمها ما يلي:

تفعيل نظام العمل عن بعد من المنزل  ”work from home“ بداية من أواخر اإسبوع الماضي، و  )1

ترتفع إن شاء ه مع بداية اإسبوع القادم إلي 70-80% للسادة الزماء العاملين بإدارات التصميم و
100% لبعض الفروع.

 العمل علي المتابعة اللصيقة لجميع أفراد فرق العمل في المواقع المختلفة و تقليص اأعداد بصورة          )2
كبيرة و العمل بالتناوب.

قامت الشركة بتوفير المعقم الكحلي إستخدام السادة الزماء و تداوم علي تعقيم المكاتب و وسائل )3

المواصات.
تم إلغاء كافة اإجتماعات و الدورات التدريبية، و تم اإستيعاض عنها بإستخدام سبل التكنولوجيا )4

كبديل لها، و ذلك فضا عن حزمة من القرارات و التوعية الصحية التي من شأنها الحفاظ علي صحة
و سامة زمائنا اأعزاء و ذويهم، كم بالمنشور الذي تم تداوله في 17 مارس )مرفق صورة

للتذكرة(.

ثانياً: الحفاظ علي الكيان الذي نعتمد عليه كلنا و الذي هو مصدر رزقنا جميعاً علي المدي المتوسط و البعيد،
حتي نعبر من هذه اأزمة. و قد إتخذت الدولة بالفعل العديد من اإجراءات التي من شأنها تخفيف اأعباء
علي القطاع الخاص آجل؛ و كلنا ثقة في أن الدولة لن تتهاون في إتخاذ أية إجراءات أخري من شأنها

الحفاظ عل القطاع الخاص الذي هو عماد اإقتصاد القومي، و ذلك بالطبع حسب اإمكانيات المتاحة.

هذا، و قد تقدم بعض العاملين بالشركة بمبادرة لتخفيض المرتبات بنسب تتراوح من ٥-٢٥٪ كمساهمة منهم في
تخفيض اأعباء علي الشركة و مساعدة الشركة للوفاء بإلتزاماتها لتجاوز هذه اأزمة.

و إدارة الشركة إذ تشكر جميع العاملين بها علي هذه المبادرة و التي تظهر اإحساس بالمسؤولية و التضامن
مع إدارة الشركة للعبور بها إلي بر اأمان، فإنها لن تلجأ إلي تفعيل هذه المبادرة المقترحة منكم، إا لو إزدادت
ً خال اأسابيع القادمة، و هو ما نأمل أا يتحقق لنتجنب اللجوء إلي مثل هذه المبادرات أو أية اأمور سوءا

إجراءات أخري.

و أنتهز هذه الفرصة وأتمنى لكم بوافر الصحة و العافية. حفظكم ه من كل مكروه.
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