






ت�����وج�����د دائ������م������ا حل��ظ��ه 

ف��ارق��ه ل��ك��ل م��ن��ا نحتاج 

ف��ي��ه��ا ل��ل��ت��وق��ف واع�����ادة 

التقييم.

لنبني  امل��ا���ض��ي  م��ن  نتعلم 

جميعاً،  لنا  اف�ضل  م�ضتقبل 

توا�ضل  ق��ن��وات  فيه  ن�ضنع 

ن��ت�����ض��ارك خ��ال��ه��ا اأف��ك��ارا 

مع  بها  نتوا�ضل  وا���ض��ح��ه 

الآخ����ري����ن، ل��ن�����ض��ع دائ��م��اآ 

اأنف�ضنا مكان الطرف الآخر 

من  ال�ضوره  روؤي��ه  حماولني 

منظور خمتلف .

فى  ك��ان��ت  اأه���داف  لنحقق 

املا�ضي بعيدة.

واثقني  ثابتة  بخطي  نتقدم 

ب���اهلل ال��ع��زي��ز ال��ق��دي��ر اأن 

يلهمنا ما فيه اخلري ل�ضركتنا 

وبادنا احلبيبة م�ضر .

واهلل املوفق ،،

املهند�س / حممد عادل فتحي

       رئي���س جم���ل�س الإدارة   

حلظة فارقة ،،
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للجم�يع الفر�صــــة،، مواتية  الفر�صة 

ن���������������������������در����س و  ن�����ص�����������������������م��ع 

و ن��خ��ط��و ل����أم�������ام م�������ًع���ا،،

خال م�ضرية عملي بال�ضركة والتي 

تابعتها  ع��دي��دة  ل�ضنوات  ام��ت��دت 

تتقدم بخطوات ثابتة حتى اأ�ضبحت 

فى  ال��رائ��دة  ال�ضركات  من  واح��دة 

�ضوق التاأمني امل�ضري.

خال  جميًعا  نتلم�س  ونحن  والآن 

ه���ذه ال��ف��رة ط��ري��ق اخل����روج من 

اأزمة انت�ضار فريو�س كورونا لع����ودة 

احل����ياة ل�ض����وق التاأم����ني ب���وج�����ه 

من  خا�س  بوجه  و�ضركتنا  ع����ام 

خال تعاونا جميًعا 

ب�داأه�ا  التي  امل�ض���رية  لإ�ضتكم���ال 

ونحقق  عليها  لن�ضيف  اأ�ض�������افنا 

اجلماعي  بالعمل  اإل��ي��ة  نطمح  م��ا 

املخل�س وطرح اأفكاراً جديدة توؤدي 

اىل تطوير العمل .

مل  اجلميع  مع  قريبة  لقاءات  ولنا 

ظ��روف  ب�ضبب  تنفيذها  ا�ضتطيع 

ال��ت��ب��اع��د الج��ت��م��اع��ي، ن��ت�����ض��ارك 

املختلفة  النظر  لوجهات  ون�ضتمع 

بالربيد  ر�ضائلكم  ا�ضتقبال  وميكن 

الإلكروين  مع التاأكيد على اهتمامي 

بجميع الأفكار وتقديري لها.

ب��اب  .. و  ال��ك��ث��ري  م��ن��ك��م  اأن��ت��ظ��ر 

امل�ضاركة مفتوح للجميع .. 

�صريف حممود الغمراوي

ع�ضو جمل�س الإدارة املنتدب
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الـرؤيـة والهـدف

 روؤيتنا

   ت�ضعى �ضركة قناة ال�ضوي�س للتاأمني ان ت�ضبح ال�ضركة الرائدة فى جمهورية 

م�ضر العربية فى جمال التاأمني من خال حتقيق التوافق املثايل بني اخلربة 

ال�ضركة  وتلتزم  التكنولوجية  واحللول  املهنية  والكفاءة  الأعمال  جمال  فى 

وال�ضرعة  الي�ضر فى ال�ضدار  بتقدمي خدمات متميزة لعمائها من خال 

فى �ضرف التعوي�ضات.

هدفنا

   نلتزم بتحقيق ما يفوق توقعات عمائنا من خال ك�ضب م�ضتوى عال من 

الثقة ور�ضا العماء والعمل على �ضمان ا�ضتمرار النمو وال�ضفافية من خال 

اأ�ضاليب اإدارية حديثة ومتطورة.
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 AM Best العاملية

 »BB-« متنح �ضركة قناة ال�ضوي�س للتاأمني ت�ضنيف اإئتماين 

الإئت�م���اين  الت�ضن����ي�ف  وك����ال�ة  اأع��ط��ت 

AM Best �ضركة قناة ال�ضوي�س للتاأمني 
(sci) ت�ضنيفاً واأكدت على ت�ضنيف القوة 
املالية عند -B جيد والت�ضنيف الإئتماين 

BB- للم�ضدر طويل الأجل عند

امليزانية  ق��وة  الت�ضنيفات  ه��ذة  وتعك�س 

 AM ت�ضنفها  والتي  لل�ضركة،  العمومية 

Best  على اأنها قوية، ف�ضًا عن اأدائها 
الأعمال  تعريف  وملف  الكفي،  الت�ضغيلي 

املوؤ�ض�ضية   امل��خ��اط��ر  واإدارة  امل���ح���دود 

(ERM)  الهام�ضية

ويعت�مد تق��ي�يم ق����وة ال�ميزان��ية العمومية 

ل� SCI من خال الر�ضملة املعدلة بح�ضب 
املخاطر عند م�ضتوى قوى للغاية، كما مت 

قيا�ضها وفقاً لن�ضبة كفاية راأ�س مال. 

ويوؤثر تقييم قوة امليزانية العمومية اأي�ضا 

�ضافى  لتغطية  ال�����ض��رك��ة  �ضيولة  ع��ل��ى 

اعتماد  عن  ف�ضًا  الفنية،  املخ�ض�ضات 

ال�����ض��رك��ة ال��ك��ب��ري ع��ل��ى ع��م��ل��ي��ات اإع���ادة 

التاأمني، بالرغم من اأن املخاطر الئتمانية 

ت��ت��م اإدارت���ه���ا اإىل ح��د ك��ب��ري م��ن خ��ال 

م�ضتقرة   تاأمني  اإع��ادة  عمليات  ا�ضتخدام 

ذات جودة ائتمانية جيدة.

ال�ضركة  اأن  اإىل   AM Best واأ���ض��ارت 

الت�ضغيلي  الأداء  فى  حافل  ب�ضجل  تتمتع 

الكفى، والذي اأظهرة متو�ضط العائد على 

�ضنوات  خم�س  خ��ال  امل�ضاهمني  حقوق 

(2015 – 2019) بن�ضبة 14.9 فى املئة .

اأداء  ي�ضتمر  اأن   AM Best وت��ت��وق��ع 

التح�ضن  فى  املتوقع  الإكتتابية  العمليات 

مع تنفيذ SCI  للمبادرات الإ�ضراتيجية، 

مبا فى ذلك التغيريات فى هيكل عمليات 

اإعادة التاأمني اخلا�ضة بها وزيادة الركيز 

على الإكتتاب املن�ضبط والنمو املربح. 

لأعمال  ال�ضخ�ضي  امللف  تقييم  ويعك�س 

التاأمني  اأكرب �ضركات  ال�ضركة كواحد من 

�ضافى  خ���ال  م��ن  م�ضر  ف��ى  اخل��ا���ض��ة 

الأق�ضاط املكتتبة، بح�ضة �ضوقية فى فرع 

التاأمينات العامة بلغت حوايل 5 فى املئة 

 AM Best فى نهاية العام 2019، وتتوقع

التح�ضينات  من  مزيد  اإىل  ال�ضركة  توجة 

فى اإطار اإدارة املخاطر املوؤ�ض�ضية

ــمــقــاالت الـــ
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ل نخفى �ضعادة جميع العاملني 

بال�ضركة ب�ضدور العدد الأول من 

جملة قناة ال�ضوي�س للتاأمني فى 

مبجلة  وذكرتنا  م�ضيئة  خطوة 

فا�س والتي �ضدرت فى مطلع 

الت�ضعينات بالقرن املا�ضي والتي 

الداخلي  بال�ضاأن  تهتم  ك��ان��ت 

لل�ضركة وها نحن فى عام 2020 

املتوالية  بالأحداث  املفعم  العام 

جائحة  ت��داع��ي��ات  ويت�ضدرها 

الكورونا والتاأثريات الإقت�ضادية 

عن  ف�ضًا  امل�ضاحبة  الرهيبة 

املحيطة  ال�ضيا�ضية  الأح���داث 

ب��وط��ن��ن��ا ال���ع���رب���ي، وب��ال��ط��ب��ع 

ت���اأث���ري الم����ر ع��ل��ى ال��ن�����ض��اط 

اإنخفا�س  توقعنا  فقد  التاأميني 

العدد  األول ...

ظل  فى  التعوي�ضات  مطالبات 

ولكن  الإق��ت�����ض��ادي  النكما�س 

الإقت�ضادية  الأزم����ة   ظ��ل  ف��ى 

على  التكالب  اىل  العماء  جلاأ 

لدي  م�ضتحقاتهم  كافة  ت�ضوية 

اأدي  ما  وه��و  التاأمني  �ضركات 

كافة  �ضيولة  علي  التاأثري  اىل 

ال�ضركات بالإ�ضافة اىل �ضعف 

الظروف  ب�ضبب  التح�ضيات 

ال��راه��ن��ة ل���ذا ف����اإن الح����داث 

ال�ضركة على  و�ضعت  امل�ضتجده 

حم��ك ال��ت��ح��دي��ات وب����اإذن اهلل 

ب����اإدارة  اهلل  مب�ضيئة  ق����ادرون 

ال�ضركة و بالعاملني على جمابهة 

الظروف القا�ضية ل�ضوق التاأمني 

واهلل امل�ضتعان ،،،
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بداأ ن�ضاط التاأمني البحري فى 

فريو�س  تداعيات  من  التعافى 

كورونا امل�ضتجد (كوفيد-19).

حيث اإن اأق�ضاط الن�ضاط تاأثرت 

اجلزئي  الإغ���اق  بفرة  �ضلباً 

وانخفا�س حركة ال�ضترياد فى 

املوانئ امل�ضرية .

ف����اإن ح��رك��ة ال��ن��ق��ل ال��ب��ح��ري 

تعد  مل  ال��ت��ج��اري  وال���ت���ب���ادل 

لطبيعتها كما كانت قبل فريو�س 

كورونا لكنها اأف�ضل حالياً عما 

كانت عليه منذ 4 �ضهور م�ضت، 

ذروة  �ضهدت  التي  الفرة  وهى 

عاملياً  كورونا  فريو�س  انت�ضار 

ما  التخوفات  ف��اإن  حملياً،  و 

زالت قائمة فى ظل تاأثر بع�س 

انت�ضار  مب��وج��ة  ال��ع��امل  دول 

مل  ح��ني  ف��ى  للفريو�س،  ثانية 

تنح�ضر املوجة الأوىل متاماً فى 

احلكومة  اأن  اأخ��رى حيث  دول 

مع  ب��ن��ج��اح  تعاملت  امل�����ض��ري��ة 

ت���داع���ي���ات ف���ريو����س ك���ورون���ا 

معدلت  حتقيق  وا�ضتطاعت 

باأقل  واخل����روج  ايجابية  من��و 

اأخرى  بدول  مقارنة  اخل�ضائر، 

�ضلبية  من��و  م��ع��دلت  حققت 

التأمني البحري يتعاىف تدريجاً من تداعيات فريوس كورونا

واأدي ذلك اىل اأن تاأمني النقل 

ورواج��ا  انتعا�ضا  �ضهد  ال��ربى 

حركة  انتعا�س  ظل  فى  حالياً 

النقل الداخلي بني املحافظات 

فى  الإنتاج  لعودة حركة  نتيجة 

ويتم  طبيعتها،  اإىل  امل�ضانع 

ال�ضحنات  ه��ذه  على  التاأمني 

�ضمن وثيقة النقل الربى . 

كما اأن �ضركات التاأمني تراهن 

احلايل  امل��ايل  العام  ي�ضهد  اأن 

ورواجا  انتعا�ضا   2021/2020

فى الن�ضاط لتعوي�س التداعيات 

ال�����ض��ل��ب��ي��ة ل��ف��ريو���س ك���ورون���ا 

وتاأثريها علي نتائج العام املايل 

امل��ا���ض��ي 2020/2019وال����ت����ي 

مازالت ال�ضركات تر�ضد نتائجه 

حتى الآن.



الأجراءات الواجب اتباعها ل�صمان و �صرعة 

ت�صوية تعوي�صات النقل البحرى

البحرى (ب�ضائع) من  التاأمني  عقد 

مبوجبه  وال���ذى  التعوي�س  ع��ق��ود 

له  امل��وؤم��ن  بتعوي�س  امل��وؤم��ن  يتعهد 

بالب�ضائع  تلحق  التى  الأ�ضرار  عن 

املغطاه  الرحلة  اثناء  عليها  املوؤمن 

وطبقاً لل�ضروط املتفق عليها وذلك 

فى حدود مبلغ التاأمني

 ما يجب اتباعه ل�صرف التعوي�س:-

اولأ : الأخطار باحلادث

1- تن�س وثيقة التاأمني على ان من 

واجب املوؤمن له عند علمه بحدوث 

تلف او �ضرر بالب�ضائع املوؤمن عليها 

التاأمني  �ضركة  ب��اأخ��ط��ار  يقوم  ان 

اخ��ط��ار مكتب م��راق��ب��ة و  واي�����ض��اً 

و�ضول  مبيعاد  الب�ضائع  معاينة 

ذلك  و  ال��و���ض��ول  مبيناء  ال�ضفينة 

الب�ضائع و حتديد اخل�ضارة  ملعاينة 

بالر�ضالة  حلقت  التى  الأ�ضرار  او 

الأج����راءات حلفظ  كافة  ات��خ��اذ  و 

على  بالرجوع  التاأمني  �ضركة  حق 

املت�ضبب

الداخلية (الربية)  الرحلة  اأثناء   -2

انه فى حالة  له  املوؤمن  يتعني على 

الداخلية  الرحلة  اثناء  وقوع حادث 

عمل حم�ضر �ضرطة لأثبات احلالة

يتعني على املوؤمن له اخطار �ضركة 

�ضاعة   24 خال  باحلادث  التاأمني 

من وقت وقوع  احلادث

ويتعني على املوؤمن له فى حالة وجود 

�ضرر او فقد لاأ�ضياء املوؤمن عليها 

والتحفظات  الأجراءات  كافة  اتخاذ 

الازمة جتاه الناقل الداخلى والتى 

املت�ضبب  م�ضئولية  اإثبات  �ضاأنها  من 

(ال��غ��ري)  وحفظ ح�ق  امل��وؤم��ن  له  

للرجوع  على  الغري.

الت�ضدير  ر���ض��ائ��ل  ح��ال��ة  ف��ى   -  3

فى  ل��ه  امل��وؤم��ن  على  يتعني  للخارج 

املوؤمن  للب�ضائع  �ضرر  حدوث  حالة 

املعاينة  خ��رباء  احد  بتكليف  عليها 

التاأمني  بوثيقة  املحدد  و  املعتمدين 

ط��ب��ق��اً ل�����ض��روط امل��ع��اي��ن��ة ب��اخل��ارج 

لأثبات التلف .

امل�صتندات املطلوبة فى  اأه��م   : ثانيًا 

حالة  وجود  تعوي�س

1 -  النقل البحرى :-

�ضند  ا�ضل   / الر�ضالة  فاتورة  ا�ضل 

الأحتجاج  خطاب  �ضورة  ال�ضحن/ 

اذن  �ضورة   / املاحى  التوكيل  على 

الأف����راج اجل��م��رك��ى / ���ض��ورة اذن 

الت�ضليم .

2 - النقل الداخلى :-

ال�ضرطة  ر�ضمية من حم�ضر  �ضورة 

/�ضورة  الأ�ضتام  حم�ضر  �ضورة   /

من رخ�ضة القيادة و رخ�ضة ال�ضيارة 

ال�ضخ�ضية  اث��ب��ات  م��ن  ���ض��ورة   /

/ الر�ضالة  فاتورة  /ا�ضل  لل�ضائق 

/ الداخلى  ال�ضحن  بولي�ضة  ا�ضل 

فاتورة بقيمة التلفيات.
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ت������اأث������رت ����ص���ن���اع���ة ال���ت���اأم���ن 

ال�����ت�����اأم�����ن خ�����ل  اإع������������ادة  و 

ال��ظ��روف الأخ����رة والأزم����ات 

الإق����ت���������ص����ادي����ة ال����ت����ي ح��ل��ت 

ب���ال���ع���امل اج���م���ع ب�����ص��ك��ل ع��ام 

وامل���ن���ط���ق���ة ال���ع���رب���ي���ة ب�����ص��ك��ل 

خا�س كاأى �صناعة لها دورها 

فى الأقت�صاد الوطني

 ب��ع��د ال��ت��ب��اط��وؤ امل��ل��ح��وظ فى 

تبعه  ما  و  الإقت�ضاد  موؤ�ضرات 

من اإنخفا�س اأق�ضاط بع�س فروع 

التاأمني  بجانب املناف�ضة ال�ضديدة 

للح�ضول  التاأمني  �ضركات  بني 

وهنا  اك��رب،  �ضوقية  ح�ضة  على 

يظهر دور �ضركات اإعادة التاأمني 

ال��ع��رب��ي��ة و اأه��م��ي��ة دوره����ا فى 

العجز  ل�ضد هذا  الراهن  الوقت 

رغم غياب بع�س هذه ال�ضركات 

فى الفرة املا�ضية نظراً ملواجهة 

اإنخفا�س  اأو  ال��ت��ح��دي��ات  بع�س 

وحم��اول��ة  الإئ��ت��م��اين  ت�ضنيفها 

الحتفاظ بهذه ال�ضتثمارات داخل 

املنطقة العربيه دون خروجها اىل 

اأ�ضواق اأخري.

الأزمة القت�صادية العاملية و تاأثرها على   

                            قطاع التاأمن و اإعادة التاأمن

مت��ك��ن��ا م���ن حت��ق��ي��ق اأرق�����ام 

اإي��ج��اب��ي��ه وت��خ��ط��ي اإج��م��اىل 

الق�ضاط املليار جنيه رغم كل 

التحديات والظروف املحيطه 

وه��ن��ا ن��ق��در ال���دور ال��ري��ادي 

بال�ضوق  املالية  الرقابة  لهيئة 

�ضبط  وحم���اول���ة  امل�����ض��ري 

ناحية  م��ن  امل��ح��ل��ي  ال�����ض��وق 

الت�ضدد  اأو  املتدنية  ال�ضعار 

ع��ل��ى اإج��������راءات الك��ت��ت��اب 

ب�ضكل �ضحيح و الرقابة على 

العمليات  فى  الو�ضطاء  دور 

الكتتابيه والتنوع فى التعامل 

م��ع ع��دد م��ن ا���ض��واق اإع���ادة 

املحفظة  تركز  التاأمني وعدم 

فى اأحد ال�ضواق على حده.



اإدارة الـمـخـــاطــــــر

مع  التعامل  اإىل  ال��ي��وم  املنظمات  ت�ضطر 

حتديات داخلية وخارجية متعددة. وقد اأدت 

اللوائح الأكرث �ضرامة، ومتطلبات المتثال، 

واملناف�ضة ال�ضارية اإىل زيادة ال�ضغط على 

املنظمات مما يرك لها م�ضاحة اأقل لتحقيق 

الربحية. ويربز ذلك وجود م�ضتوى عال من 

عدم اليقني، مما يزيد من تعر�س  املنظمة  

للمخاطر.

فى  النظر  اإع��ادة  اإىل  املنظمات  حتتاج  لذا 

على  ق��ادرة  لتكون  نظرها  ووجهات  نهجها 

اإدارة املخاطر التي ل ميكن جتنبها بطريقة 

فعالة متكن من التحكم بها و ال�ضيطرة عليها 

اأ�ضرع  قرارات جتارية  اتخاذ  اإىل  بالإ�ضافة 

واأف�ضل. ولتحقيق ذلك، يجب على املنظمات 

ا�ضتباقية مع القدرة  اأن تكون  اأن تركز على 

على الإ�ضتب�ضار لتحديد املخاطر امل�ضتقبلية، 

بدل من اأن تكون جمرد رد  الفعل.

يتزايد  املخاطر  ب��اإدارة  الإهتمام  ب��داأ  وقد 

ب�ضكل كبري فى الأونة الأخرية ب�ضبب الأزمة 

املالية العاملية وما �ضبقها من اإخفاقات لعدد 

من ال�ضركات البارزة فى جميع اأنحاء العامل 

اأهمية  اأك��رث  املخاطر  اإدارة  اأ�ضبحت  كما 

لاأ�ضباب التالية:

•زيادة توقعات اأ�ضحاب امل�ضالح فى ال�ضركة 
والتقدم امل�ضتمر فى تي�ضري و�ضائل الت�ضال 

و املعلومات.

•تعزيز الإدارة اجليدة ملوارد ال�ضركة.
•اأنها واحدة من متطلبات وكالت الت�ضنيف.

امل��خ��اط��ر ف���ى جم��ال  اإدارة  ت��ع��ري��ف  ومي��ك��ن 

الأعمال باأنها التنبوؤ وتقييم املخاطر املالية 

اأو  لتجنب  املنا�ضبة  الإج��راءات  مع حتديد 

اأو  عملية  وهى  املخاطر.  هذه  تاأثري  تقليل 

منهج يت�ضمن:

• حتديد جميع املخاطر ذات ال�ضلة.
• تقييم / ت�ضنيف تلك املخاطر.

• معاجلة املخاطر ح�ضب الولوية.
• مراقبة املخاطر واعداد تقرير عن اإدارتها
اإدارة  خطط  م��ن  خمتلفة  اأن����واع  وه��ن��اك 

املخاطر  من  للتحجيم  امل�ضتخدمة  املخاطر 

التى تواجه ال�ضركة على اإختاف انواعها، 

ما اإذا كانت:

•املخاطرال�ضائعة املتعلقة مبكان العمل مثل 
احلوادث، الكوارث الطبيعية اأو احلريق.

اجلهات  تدخل  مثل  القانونية  •املخاطر 
الرقابيه، والحتيال وال�ضرقة.

مثل  العمل  مبمار�ضة  املرتبطة  •املخاطر 
البيانات،  تخزين  ال�ضوق،  ا�ضتقرار  ع��دم 

وحماية  الئتمان،  خماطر  امل�ضاريع،  ف�ضل 

ال�ضجات

املرافق  حماية  على  ت�ضاعد  املخاطر  اإدارة 

املادية، وتاأمني املعلومات وحماية اأي اأ�ضول 

كما  ال�ضركة  متلكها  اأو  ت�ضتخدمها  مادية 

مثل  املعنوية  الأ�ضول  حماية  على  ت�ضاعد 

وت��دار  التجارى.  ال�ضم  و  ال�ضركة  �ضمعة 

من  ال�ضركة  ف��ى  �ضحيح  ب�ضكل  املخاطر 

بكل  املرتبطة  العواقب  على  التعرف  خال 

لها  منا�ضبة  وو�ضع خطة  على حدى  خطر 

التوا�ضل  على  كبري  ب�ضكل  ذل��ك  ويعتمد 

الفعال داخل ال�ضركة.

اإن اإدارة املخاطر اإذا ما نفذت بفعالية ميكن 

اأن ت�صاعد فى دفع امليزة التناف�صية، ف�ص� 

عن �صمان ال�صتدامة و النمو.
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كن دقيقاً فى اأعمالك، جميعنا معر�ضون للخطاأ، ولميكن لأحد اأن يوؤدي اأعماله دون اأن يقع فى بع�س 

الأخطاء، لكن تنظيم املهام والأعمال من �ضاأنه اأن يقلل احتماليات اخلطاأ الب�ضري. وتاأكد دائماً اأنك 

تقوم مبراجعة اأعمالك ثاث مرات على الأقل، وتاأكد اأنك تفهم املهمة املوكلة اإليك ب�ضكل دقيق قبل 

اأدائها، ول تخجل من ا�ضت�ضارة الآخرين باأمور العمل، فهدفك اأن تقدم اأف�ضل اإجناز ممكن ملوظف 

مثايل

التزم باملواعيد قدر املمكن، فمن �ضفات املوظف املثايل التي توؤخذ بعني العتبار اأنه ملتزم باملواعيد، 

اأن  التنويه  بد من  املهمات، وهنا ل  ت�ضليم  العمل والن�ضراف منه، ومواعيد  اإىل  مواعيد احل�ضور 

الإدارة قد تكون �ضبباً فى بع�س احلالت فى تاأخري اأداء الأعمال كتحميل املوظف اأكرث من طاقته اأو 

تغريات مفاجئة وكثرية فى خطط العمل، وهنا يجب اأن تتعلم متى تقول »ل« فى العمل.

حاول ال�ضتفادة اإىل اأق�ضى درجة من خطوط التوا�ضل املتاحة مع امل�ضتويات الإدارية املختلفة، وكن 

على ات�ضال دائم بالإدارة للتاأكد اأنك تقوم باملطلوب، ول تردد فى طلب امل�ضاعدة واحل�ضول على 

ال�ضت�ضارة من اأ�ضحاب اخلربة.

حاول اأن تقوم باأعمالك بطريقة غري تقليدية، اجتهد فى البحث عن احللول، وفكر كيف ميكن اأن 

جتعل العمل اأكرث فاعلية، لكن فى نف�س الوقت جتنب اإدخال تعديات فى طبيعة الأعمال وطريقة 

اأدائها قبل الرجوع اإىل الإدارة.

اأخرياً... تقول القاعد الإدارية امل�ضهورة »املهام تفوَّ�س لكن امل�ضوؤولية ل تفوَّ�س«، لذلك كن دائماً على 

قدر امل�ضوؤولية وتاأكد اأن املهام املوكلة اإليك حتى واإن كلفت بها غريك �ضتبقى اأنت امل�ضوؤول عنها دائماً، 

لذلك اعتمد على الآخرين باأداء الأعمال لكن تاأكد اأنك م�ضوؤول عن جودة الأعمال التي يقومون بها 

اأمام الإدارة.

كيف تؤدي عملك بشــكل مثايل؟
معلومات عامة
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لها  يتعر�س  ال��ت��ى  املخاطر  ملواجهة  »و�ضيلة 

حياته  فرة  اأثناء  اأمواله  اأو  كيانه  فى  الإن�ضان 

فى �ضبيل التخفيف من وطاأتها« هذا هو املفهوم 

املتعارف عليه لكلمة »تاأمني«، التى مت ابتكارها 

التى  واملخاطر  الأح���داث  وط��اأة  من  للتخفيف 

نتعر�س لها.

الأخطار  تطور  مع  ظهرت  التى  الو�ضيلة  هذه 

الأ�ضياء  اأو  بنف�ضه  الإن�ضان  لها  يتعر�س  التى 

التى ميلكها، لها اأكرث من �ضكل ولكن ما هى اأول 

وثيقة تاأمني واأين ومتى ظهرت؟.

يعرف التاأمني البحرى على اأنه اأول اأنواع التاأمني 

ظهورا فى القرن الرابع ع�ضر، وذاع �ضيته بعد 

املدن  بني  وانت�ضارها  البحرية  التجارة  ازده��ار 

الإيطالية ودول حو�س البحر املتو�ضط.

»عقد  امل�ضمى  ال��ب��ح��رى  ال��ق��ر���س  عقد  وظ��ه��ر 

عقد  اأول  اأن��ه  على  وقتها  اجل�ضيمة«   املخاطر 

واأثينا،  روم��ا  فى  �ضيته،  وذاع  للتاأمني  ر�ضمى 

على  ال�ضحنة  �ضاحب  يح�ضل  العقد  ومبوجب 

مبلغ يوفى بثمن الب�ضاعة، وتكون ال�ضفينة �ضامنة 

ل�ضرداد مبلغ القر�س وفوائده فى حال و�ضلت 

�ضاملة التزم املقر�س ِبرد مبلغ القر�س مع فائدته 

الباهظة، اما اإذا غرقت ل ي�ضرد �ضئ.

اأ�ضكاًل  وبابل  ال�ضني  فى  العقد  قبل هذا  وظهر 

ب�ضائع  توزيع  خ��ال  من  املخاطر  وت��وزي��ع  لنقل 

فى اأكرث من �ضفينة بحال غرقت اأو �ضرقت، اأما 

اليابانيون فاأن�ضاأوا نظاما تاأمينيا يحق فيه للتاجر 

يدفع  لأن  جتارته  لتمويل  مبلغا  ا�ضتلف  ال��ذى 

للدائن مبلغ اإ�ضافى لقاء �ضمانة الثانى اأن يلغى 

القر�س حال �ضاعت حمولة الب�ضائع اأو �ضرقت.

 وفى اجنلرا وباخل�ضو�س لندن ظهر اأول �ضكل 

�ضبه ر�ضمى ل�ضركات التاأمني  لأهميتها كمركز 

كملتقى  »ل��وي��د«  مقهى  وُع��رف  وقتها،  جت��ارى 

جلميع العاملني فى التجارة وال�ضحن، والراغبني 

بتاأمني ب�ضائعهم و�ضفنهم.

و يبدو اأن هذه البدايات �ضاعدت على تاأ�ضي�س 

با�ضم  وقتها عرفت  ر�ضمية  ائتمانية غري  �ضوق 

»لويدز لندن«، و�ضدرت وقتها قرارات حكومية 

لتنظيم هذا النوع من التاأمني.

كان  الذى  التاأمني �ضد احلريق  بعد ذلك  ظهر 

موجود فى بريطانيا على �ضكل نقابات تعاونية 

اإعانة لأع�ضائها فى حال احراق  كانت تعطى 

اأماكهم، وفى منت�ضف القرن ال�ضابع ع�ضر اأخذ 

به  �ضدرت  طابًعا جتارًيا  احلريق  �ضد  التاأمني 

البلدان،  اأو�ضاع  باإختاف  تختلف  اإداري��ة  نظم 

ب�ضبب حريق لندن الكبري وما تبعه.

كما ظهرت اأول وثيقة التاأمني على احلياة عام 

1583م فى بريطانيا اأي�ضا، وبداأ ب�ضكله النظامى 

احلاىل عام 1774.

الكثريين  اإقبال  فى  ال�ضناعية  الثورة  وت�ضببت 

الآلت  تطور  وم��ع  احلياة  على  التاأمني  على 

ب�ضبب  احل���وادث،  �ضد  التاأمني  فكرة  ظهرت 

الآلت  هذه  ت�ضببها  كانت  التى  القتل  ح��وادث 

مكتب  اأول   1848 �ضنة  اجنلرا  فى  وتاأ�ض�س 

ل��ل��ت��اأم��ني ���ض��د احل�����وادث ال��ت��ى ي��ت��ع��ر���س لها 

بطاقات  وكانت  احلديدية،  بال�ضكة  امل�ضافرون 

تطورت  ثم  ال�ضفر،  بطاقات  مع  تباع  التاأمني 

احل��وادث  �ضد  التاأمني  �ضملت  حتى  الفكرة 

ال�ضخ�ضية وكافة الأمرا�س.

وظهر بعد ذلك التاأمني �ضد خيانة الأمانة، 

نتيجة  امل�����ض��وؤول��ي��ة  ال��ت��اأم��ني ع��ل��ى  وظ��ه��ر 

التى  وال��ت��ط��ورات  القت�ضاديَة،  التغيريات 

اأدت اإليها الثورة ال�ضناعية، وانت�ضار الآلت 

امليكانيكية، وال�ضيارات، وو�ضائل النقل الربى 

والبحرى واجلوى.
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اأثبتت اأخر درا�ضات علمية عن فريو�س كورونا امل�ضتجد عن طريق 

لكي  اأنه   »CDC« الفريو�س  فى  والتحكم  للوقاية  المريكى  املركز 

حتدث الإ�ضابة بالفريو�س لبد اإن ي�ضل للجهاز التنف�ضي للمري�س 

عن طريق الفم و الأنف و العني 1000 جزء من الفريو�س وقد مت 

تق�ضيم العدوى اىل :

 1 -   خطورة قليله مع التنف�س العادي 20 جزء من الفريو�س اأي�ضا 

الكام ل ينقل اأكرثمن 200 جزء من الفريو�س مع ارتداء املا�ضك .

 2 -  خطورة �ضديدة مع الكحة و العط�س حيث ينقل 200 مليون 

جزء من الفريو�س و ميكن اإن تظل معلقة باملكان ملده �ضاعات فى 

الأماكن قليلة التهوية اأو املغلقة .

جناح العدوى ياأتي من كمية الفريو�س و مدى التعر�س له وبالتايل 

الريا�ضة و امل�ضي و ركوب الدراجات فى اأماكن مفتوحة يعترب اأقل 

التجارية خطورة متو�ضطه مع مراعاة  خطورة والأ�ضواق واملحات 

و�ضائل الوقاية .

پ الأماكن املغلقة مثل املكاتب واأماكن العبادة وال�ضينمات وامل�ضارح 

اجلامعات  و  املدار�س  فى  الطاب  الريا�ضية وجتمعات  وال�ضالت 

كلها ذات اخلطورة عاليه .

ابق فى اأمان ...

16

مستشارك الطبي ،،



ــــواحــــة الـــــ
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اأقـــوال مـاأثـــورة

ستيف جوبز

أفالطـون

غـانـدي

غـانـدي

والت ديزين 

18

الناس تحكم عليك من خالل أدائك ، لذلك  ركز عىل مخرجاتك و أجعل 

الجودة و األتقان هي مقاييس أعاملك وال تنظر اىل الكم ولكن اىل الكيف.

إن تعبت ىف الخري فإن التعب سيزول و الخري سيبقى و إن تلذذت باآلثام 

فإن اللذة ستزول و األثام ستبقى.

أعرتف بخطئك رسيعاً و بكل تواضع فالناس تعرف أنك أخطأت بالفعل 

ولكنهم سيقدرون حسن خلقك.

القوة ال تأيت من األشياء التي تستطيع فعلها بل من األشياء التي اعتقدت 

يوماً أنك لن تستطيع التغلب عليها.

ميكننا تحقيق كل أحالمنا إذا كان لدينا القناعة الكاملة أننا نستطيع ذلك.



االأخبـــار

پ  الإ�ضراف الكامل على فروع ال�ضركة

پ  الإ�ضراف على اإدارة متابعة كبار العماء واأعمال  �ضركات 

الو�ضاطه

پ اأ�ضبح نطاق عمل الأدارة مع كافة اإدارات و فروع ال�ضركة 

پ للمراجع الداخلي احلق فى الأطاع على كافه 

  امل�ضتندات مبا يتنا�ضب و اإجراء املهام املكلف بها  

حممد ح�صن فرغلي
)رئي�س قطاع احلريق و ال�صطور(

اأنــهـــــــار قـنـــــديـل 
)رئي�س قطاع التفتي�س واملراجعة الداخلية(
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ـــرمي ـــتـــكــــ ال

عـــــالء حـــ�صــــام

رئي�����س ق�����ط�����������اع 

تعوي�ضات ال�ضيارات 

 جمــال حــ�صــن حممد

رئي����س م�ج�م�����وع�ة  اأ 

فرع العا�ضر من رم�ضان

 م�صطفى احمد حممد

عام�ل خدم�ات مم�تاز اأ 

ال�م�رك����ز الرئي���ضي 

 رم�صان احمد حممد

ع�ام��ل خدم��ات ثان

ف������رع ال�مع������ادي

العظيم عــبــد  ـــروت  ث  

م���راق���ب ع����ام 

ف���رع �ض���ربا 

  �صـــيـرين فــــــوؤاد

نائب م��دير ع��ام

ف�رع الإ�ضماعيلية  

 �صامل عبد ال�صبور 

رئي���س ق�ط���اع

ف����رع القاهرة 

20

پ كلامت الشكر ال توفيكم ولو جزءا بسيطاً من حقكم، و ذلك تقديراً لعطائكم 

الدائم و املستمر يف سبيل رفعة مؤسستنا والسري بها نحو األفضل و نتمنى 

لكم التوفيق يف املرحلة القادمة من حياتكم .



الـمــركز األول
للجهاز الت�صويقي لكل اأنواع التاأمن فى 2020/6/30
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إدارة الحريق والسطو 

فرع رجال األعامل 
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تحية للعاملني باإلدارة عىل جهودهم التي لـمسناها من تطوير العمل خالل العام املايض.

شكرا جميع العاملني بالفرع ملا تحقق هذا العام من »حجم أقساط« متمنني لهم استمرار التقدم

شكر وتقدير
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فرع تريومف
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فرع القاهرة
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