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اأهمية العمل اجلماعي

وقيمة  وقاية  الداخلية  املراجعة 

م�صافة ل�صناعة التاأمني

التغريات االقت�صاية و�صرط الن�صبية

2اإلفتتاحيـة
التكنولوچيا الرقمية 

عامل جديد

)املهند�س / حممد عادل فتحى(



التكنولوجيا الرقمية هي احلا�شر و امل�شتقبل فقد حتول كل �شيء حولنا اإىل العامل 
الرقمي حتى حياتنا اليومية العادية كالتعليم و ال�شحة و الريا�شة و غريها ...

تطور التكنولوجيا الرقمية �شريع والتطبيقات والإبتكارات اجلديدة تالم�س حياتنا 
العمل  اأ�شاليب  ومواكبة  لدرا�شتها  القادمة  التحديات  لفهم  فيه  نحتاج  �شديد  بتعمق 
امل�شتقبلية لأننا فى ال�شابق كنا نهتم بتعلم اإ�شتخدام التكنولوجيا لكن الإهتمام الآن هو 

اإ�شتخدام التكنولوجيا  من اأجل التعليم . 
املهند�س / حممد عادل فتحي

رئيــ�س جمـــل�س الإدارة   

التكنولوجيا الرقمية

      . . .  عـامل جـديد
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 حممد ح�سن فرغلى

ع�ضو جمل�س الإدارة املنتدب

فعندما  وال�شركات،  املوؤ�ش�شات  جميع  فى  للعاملني  اجلماعي  العمل  اأهمية  فى  �شك  ل 
يجتمع العاملني للعمل ب�شكل جماعي �شيتم تقدمي اخلربة والكفاءه املهنية، وينعك�س 
اإجتماعيه متعاونه،  هذا الأمر علي حتقيق الأه��داف املرجوة امل�شرتكة من خالل بيئة 
الأف��ك��ار  ت��ن��وع  ح�شب  الأم��ث��ل  ال��وج��ه  علي  امل��ج��ه��ودات  ك��اف��ة  باإ�شتغالل  كفيل  فالتعاون 
العمل  �شلبيات  والبعد عن  الإيجابيه  للممار�شة  اأف�شل  نتائج  للح�شول علي  الإبداعية 
العمل وت�شجيع  اإنتاجية  تعزيز  اإيل  ليوؤدي  العمل اجلماعي  و  الرتكيز  يزداد  و  املنفرد، 

الإبتكار و زيادة الأفكار الإيجابية.

اأهمية العمل اجلماعي
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أرشف عبد الرحيم
رئيس قطاع املراجعة املالية

تعازي
م���ؤم��ن��ه  الأمل  و  احل����زن  يعت�سرها  ب��ق��ل���ب  

وفاة  بال�سركة  العامل�ن  اإ�ستقبل  اهلل  بق�ساء 

الزميل ال�ساب/ حممد خطاب باإدارة احل�ادث 

اأن  ن�����س��األ اهلل جميعًا  امل��ر���س  بعد م��ع��ان��اه م��ع 

يجعلها مبيزان ح�سناته باإذن اهلل كان مت�هج 

ب����الإح����رام  م��ت��م��ي��زا  ل��ع��م��ل��ه  دوؤوب  ال��ن�����س��اط 

والتقدير من جميع زمالوؤه قد فقدنا زمياًل 

من خرية ال�سباب والطباع املالئكية.

رحيل  ع��ل��ى  اأي����ام  ب�سعة  مت�سى  ومل 

الزميل حممد خطاب وتفاجئنا ب�فاة 

الأ�ستاذ/ فتح اهلل اإبراهيم رئي�س قطاع 

من  قليلة  اأي���ام  بعد  الإ�سماعيلية  ف��رع 

اهلل  والأ���س��ت��اذ فتح  امل��ع��ا���س  �سن  بل�غه 

رح��م��ة اهلل ع��ل��ي��ه خ��ا���س رح��ل��ة العمل 

م����ع ت���اأ����س���ي�������س ف�����رع ال�������س���رك���ة مب��دي��ن��ه 

الإ�سماعيلية فى ثمانيات القرن املا�سى 

ح�سن  ال  بال�سركة  عملة  ف��ره  ط����ال  ل��ه  للمغف�ر  ن��رى  ومل 

اخللق والهمه فى العمل ومل تكن الإبت�سامة تفارق حمياه ولن 

يتعامل  وكان  بالعمل  لالإرتقاء  واإ�سهاماته  اأب��ًدا جه�ده  نن�سي 

اإعجابهم  والتي جعلته حمط  الإيجابية  ب��ال��روح  زم���الوؤه  مع 

وتقديرهم وحمبتهم جميعا .

وامل��غ��ف��رة  ب��ال��رح��م��ة  لفقدينا  ال��دع��اء  ال  ي�سعنا  ل  واأخ�����رًيا 

واأن نت�جه باأحر التعازي لأ�سرتيهما داعيني اهلل عز وجل اأن 

يلهمهم ال�سرب و ال�سل�ان .

اأ/ فتح اهلل اإبراهيم 

اأ/ حممد خطاب 
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املراجعة الداخلية وقاية وقيمة م�صافة ل�صناعة التاأمني
اإن�ضاء  الأخــرة  الآونــة  احلبيبة هذه  م�ضرنا  ت�ضهد 

منا  يتطلب  مما   2030 وروؤيــة  اجلديدة  اجلمهورية 

جميعاً �ضناع التاأمني اإعادة النظر فى تطوير ال�ضناعة 

ودعم الإقت�ضاد واأ�ضبحت احلاجة لنظام �ضليم لأحكام 

الرقابة الداخلية �ضرورة واجبة حيث تطورت احلاجة 

اىل املراجعة الداخلية كما يلى :

دائما واأبدًا احلاجة اأم الإخراع :

فى  العاملية  الأزمــة  كانت   1933/1929 فرتة  منذ 

هذه  من  العديد  تعر�ضت  املتحدة  والــوليــات  ــا  اأوروب

ال�ضركات فى تلك الدول لالإفال�س مما اإقت�ضى وجود 

مراجعة فعاله ت�ضمن وجود نظم للرقابة الداخلية مالئمة وجيدة وهذه املراجعة هي املراجعة الداخلية التي ت�ضتطيع من خالل 

فح�ضها وتتبعها امل�ضتمر جلميع ن�ضاطات امل�ضروع و اإعالم الإدارة بحقيقة اأو�ضاع امل�ضروع، وتزويدها بالنتائج والتو�ضيات التي 

تهدف اىل معاجلة اأى خلل اأو حت�ضني اأى عمل يتطلبه تنظيم امل�ضروع كله .

ونتيجة لذلك مت تاأ�ضي�س معهد املراجعني الداخليني الأمريكي، Institute Internal auditing( IIA) فى عام 1941 منذ 

اأكرث من ثمانون عاماً يتوىل املعهد املهام التية :

� تعريف و تط�ير ممار�سة مهنة املراجعة الداخلية .

�� تدريب العاملني باملراجعة الداخلية عامليًا .

� اإ�سدار معايري وبح�ث ومنح �سهادات عاملية متعلقة باملراجعة الداخلية له ال�سبق والريادة فى اإ�سدار اأول تعريف للمراجعة 

الداخلية واأول قائمة ملهام املراجع الداخلي بعن�ان م�سئ�ليات املراجع الداخلي. 

  :(Institute Internal auditing( IIA اأول تعريف للمراجعة �ضدر عام 1947 من معهد املراجعني الداخليني الأمريكي

املراجعة الداخلية هي ن�ضاط تقييمي م�ضتقل يوجد فى منظمة الأعمال ملراقبة العمليات املحا�ضبية واملالية، والعمليات 

الأخرى، من اأجل تقدمي خدمات وقائية وعالجية لالإدارة، و هي نوع من الرقابة هدفة فح�س وتقييم فاعلية و�ضائل الرقابة 

الأخرى، وهذا النوع من املراجعة يتعامل اأ�ضا�ضاً من الأمور املحا�ضبية و املالية، ولكنه قد يتعامل ب�ضكل ما مع بع�س الأمور 

ذات الطبيعة الت�ضغيلية.

لزيادة  التطورات احلديثة  مع  امل�ضروعات  للحفاظ على  زيادة احلاجة  الأزمنة مع  التعريف على مرور  تطور هذا  وقد   

الأعمال وتنوعها، وكان اأكرثها تعدياًل تعريف عام 1999م و تعديالته عام  )2003 - 2004 - 2006) :

اإ�ضت�ضاري ومطمئن يهدف اىل زياده قيمة عمليات املن�ضاة وحت�ضينها وت�ضاعد  الن�ضاط حمايد مو�ضوعي  »املراجعة هى 

املخاطر  اإدارة  اإجــراءات  فعالية  لتقييم وحت�ضني  منتظم  اأ�ضلوب  املن�ضاة عن طريق  اأهــداف  فى حتقيق  الداخلية  املراجعة 

والرقابة واحلوكمه«. 

- كما �ضدر عن مركز املديرين امل�ضري بالهيئة العامة للرقابة املالية عام 2016م اآخر اإ�ضدار لتعريف 

املراجعة الداخلية :

ال�ضركة  اأداء عمليات  قيمة وحت�ضني  لإ�ضافة  م�ضمم  ومو�ضوعي،  م�ضتقل  ن�ضاط  الداخلية  »املراجعة 

لي�ضاعدها على حتقيق اأهدافها من خالل تبني اأ�ضلوب منهجي ومنظم يهدف اىل تقييم و�ضائل ونظم 

الرقابة الداخلية واإجراءات اإدارة املخاطر فى ال�ضركة، والتاأكد من �ضالمة تطبيق قواعد احلوكمه بها على 

نحو �ضليم فيما يخ�س كافة الإدارات والأن�ضطة التنفيذية واملالية و القانونية«.

واأخراً ولي�س اأخراً ب�ضفه عامة �ضلوك فطرى ميار�س مبعرفة الأن�ضان الراغب فى جناح و التميز فى 

املهمة امللقاة على عاتقة اياً كانت طبيعتها و نوعها و نتذكر قول �ضيدنا عمر بن اخلطاب »ر�ضى اهلل عنه«    

حني تولية اخلالفة  »اإذا رايتم فى اأعوجاجا فقومونى«. 

 أ / أنهـار قنـديل
رئيس قطاع التفتيش 

واملراجعة الداخلية
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اأهمية اناقة املظهر فى مكان العمل

تعريف املظهر اخلارجى:

هو اإنعكا�س لل�ضخ�ضية وميكن بداية من املظهر التعرف على الأ�ضخا�س، حيث يعتمد 

النا�س دائما عند اأخذ اأول انطباعاتهم على الأ�ضخا�س من املظهر، فاإذا كان املظهر جيد 

مييل النا�س لالإجنذاب لهوؤلء الأ�ضخا�س، وعلى العك�س تقل ثقة النف�س فى الأ�ضخا�س 

اأن جميع النا�س حتب كل ما هو جميل  الذين يتمتعون مبظهر �ضعيف، ومن الطبيعى 

واأنيق لذلك فاأن للمظهر دور كبر فى ك�ضب حب النا�س وثقتهم. اإذا اأردنا احلديث عن 

اأ�ضياء  املظهر ل ميكننا التحدث عنه ب�ضكل عام لأن مظهر الإن�ضان يتوقف على عدة 

الذى ميكن  جوهرة  وحتى  اجل�ضد  ولغة  الكالم  وطريقة  والثياب  ال�ضخ�ضية  كالنظافه 

يتوافق  اأن  الإن�ضان  يراعى  اأن  يجب  لهذا  �ضهوله،  بكل  عنه  يعرب مبظهره  ان  لالإن�ضان 

مظهره مع جوهرة.

للمظهر اجليد العديد من التاأثرات على حياة الإن�ضان، فى هذا املو�ضوع نتحدث عن 

اإيجابيات املظهراحل�ضن: 

ي�ضاعد على القدرة على الإقناع بجانب الثقة فى النف�س.- 1

يعطى م�ضداقية اأكرب عن غرهم.- 2

ي�ضاعد على ك�ضب عالقات كثرة، وتو�ضيع دائرة املعارف اخلا�س باأى �ضخ�س.- 3

ي�ضاعد ب�ضكل كبر فى امل�ضتقبل املهنى وفى احلياة ب�ضكل عام.- 4

ي�ضاعد فى زيادة الإجنازات.- 5

ي�ضاعد دائما على احل�ضول على وظيفة ب�ضكل �ضريع، جميع املوؤ�ض�ضات واأماكن - 6

العمل املرموقة تطلب اأ�ضخا�س بذوق عاىل فى املظهر اخلارجى.

له اآثار قوية على ال�ضحة النف�ضية لالأ�ضخا�س،بالثقة بالنف�س والإتزان بالإ�ضافه - 7

اإىل ال�ضعادة وذلك لأن كل الفوائد التى ياأتى بها املظهر اجليد ت�ضبب  ال�ضعادة.

واأخًرا اأحب اأن اأ�ضر اىل ان ما ينطبق على الفرد ينطبق على املوؤ�ض�ضات وخ�ضو�ضا 

املوؤ�ض�ضات التى تقدم خدمه .
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املعلومات  مــركــز  مــديــر 

ودعم اتخاذ القرار 



التغريات القت�ساية و�سرط الن�سبية

اأدت التغرات القت�ضادية الآخرة 

اىل تغير فى اأ�ضعار ال�ضلع  وبالتاىل  

للممتلكات  الفعلية  القيمة  تغر فى 

مثل ال�ضيارات وغرها.

والقيمة الفعلية تعنى املبلغ النقدى 

الذى يدفعه ال�ضخ�س ل�ضراء �ضيارة 

املوجودة  ال�ضيارة  موا�ضفات  بنف�س 

معه بعد التغرات. 

لل�ضيارة ب�ضكل مفاجى وزيادتها عن مبلغ  الفعلية  القيمة  اإرتفاع  واأن 

التامني  ل�ضركة  ي�ضمح  احلــادث  وقوع  وقت  بالوثيقة  املذكور  التاأمني 

بتطبيق �ضرط الن�ضبية والذى يعنى حتمل �ضركة التاأمني جلزء )ن�ضبة) 

من التعوي�س وحتمل العميل للجزء الباقى )الن�ضبة) حيث يعترب موؤمن 

لدى نف�ضه باجلزء الذى يتحمله، حيث يعترب �ضرط الن�ضبية اأحد اآليات 

تطبيق مبداء امل�ضاركة فى التعوي�س.

تطبيق  لتفادى  عمالئها  توعية  على  �ضركتنا  من  واإهتماماً  وحر�ضاً 

على  احل�ضول  وبالتاىل  ل�ضياراتهم  حادث  وقوع  عند  الن�ضبية  �ضرط 

قيمة التعوي�س بالكامل فقد مت خماطبة جميع ال�ضادة املنتجني واأي�ضا 

التاأمني  جميع عمالء ال�ضركة لإبالغهم مبراجعة �ضركتنا لزيادة مبلغ 

لي�ضبح م�ضاوى للقيمة الفعلية لل�ضيارة.

التاأمني  مبالغ  مراجعة  فتم  بال�ضركة  العاملني  لل�ضادة  بالن�ضبة  اأما 

ل�ضياراتهم وزيادتها وفقا للقيم الفعلية ب�ضكل تلقائى. 

وننا�ضد ال�ضادة املنتجني بالتى: 

توعية العمالء و�ضرح �ضرط الن�ضبية واآثره على التعوي�س واأن تفاديه 

يتطلب اأن يكون مبلغ التاأمني بالوثيقة مطابق للقيمة ال�ضوقية لل�ضيارة 

حتى اآخر يوم بالوثيقة.

عدم تخفي�س مبلغ التاأمني عند جتديد وثائق العمالء لتخفي�س الق�ضط  

واأنه �ضيتم تطبيق �ضرط الن�ضبية )اإن وجد) اإعتبارا من 2022/06/01 

فى حالة ل قدر اهلل وقوع حادث لل�ضيارة املوؤمن عليها.
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�سيا�سة اإدارة املخاطر و دور م�سئول اخلطر

�ضيا�ضة اإدارة املخاطر باأى �ضركة هى ال�ضيا�ضة املنوط بها و�ضع منهج وميول ال�ضركة جتاه املخاطر 

وكذلك منهجها فى اإدارة املخاطر ب�ضكل عام. كما يجب على هذه ال�ضيا�ضة حتديد امل�ضئوليات جتاه 

اإدارة اخلطر داخل ال�ضركة كلها. بالإ�ضافة لذلك، يجب اأن ت�ضر اإىل اأى متطلبات قانونية فيما 

يخ�س �ضيا�ضة ال�ضركة مثل مراعاة قانون العمل وقوانني ال�ضحة وال�ضالمة.

كما تر�ضم ال�ضيا�ضة اخلطوط العري�ضة لت�ضل�ضل عملية اإدارة املخاطر و جمموعة الأدوات والتقنيات 

التى يتم ا�ضتخدامها فى املراحل املختلفة للن�ضاط ودور كل طرف فى هذه العملية.

 ولتنفيذ هذه ال�ضيا�ضة ب�ضكل فعال، تتطلب عملية 

اإدارة اخلطر :

- اإهتمام الرئي�س التنفيذي و اإدارة ال�ضركة العليا.

- توزيع امل�ضئوليات داخل ال�ضركة.

- تخ�ضي�س املوارد املالئمة لتدريب وتطوير الوعي 

باخلطر.

�ضوابط  و�ضع  وحتى  ر�ضد اخلطر  من  بدءاً  املخاطر  اإدارة  ل�ضر عملية  اآلية  بو�ضع  ذلك  ويتم 

حمددة ملعاجلته ومراقبة فاعلية هذه ال�ضوابط كما �ضبق و ذكرنا بالأعداد ال�ضابقة، و ت�ضر هذه 

الآلية فى قناة ال�ضوي�س للتاأمني وفقا لل�ضكل التايل بدءاً من ر�ضد م�ضئول اخلطر خلطر ما، حتى 

تقدمي الأخطار بعد حتليلها اإىل جمل�س الإدارة مع و�ضع �ضوابط مقرتحة ملناق�ضتها واإعتمادها اأو 

و�ضع �ضوابط اأخرى اأكرث منا�ضبة و توجيهها لإدارة املخاطر بال�ضركة ملتابعة تطبيقها.

وكما نالحظ فاإن دور م�ضئول اخلطر هو الأهم والأخطر فى عملية اإدارة اخلطر حيث يتم حتديد 

م�ضئول للمخاطر )Risk owner) داخل كل اإدارة ليكون هو نقطة الإت�ضال امل�ضئولة عن خماطر 

اإدارة هذه  اإدارته، والذي يقوم بتن�ضيق اجلهود مع خمتلف الأفراد امل�ضئوليني عن  ال�ضركة داخل 

اأي�ضا م�ضئول عن حتديد ومراقبة املخاطر وتنفيذ ال�ضوابط عند  املخاطر داخل ال�ضركة.  وهو 

النوعي  التحليل  اإجراء  وفى  ال�ضوابط  املخاطر فى حتديد  م�ضئول  ي�ضاعد  ما  وغالًبا  احلاجة.  

والكمى للمخاطر التى قام بتحديدها و رفعها لالإدارة امل�ضئولة عن اإدارة املخاطر لت�ضجيلها مب�ضجل 

املخاطر ورفع تقارير بها لالإدارة العليا. 

ون�ضتكمل فى الأعداد القادمة باإذن اهلل دور كٍل من الأطراف الأخرى فى 

عملية اإدارة املخاطر. 

فى اإنتظار ارائكم واإ�ضتف�ضاراتكم على اآمييل اإدارة املخاطر: 

Risk.management@sci-egypt.com
هبة اهلل عادل م��سى

رئي�س ق�ضم

اإدارة املخاطر املوؤ�ض�ضية
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دور املراأة فى التنمية امل�ستدامة

اإدماج املراأة فى الإقت�ضاد الوطني وفى التنمية امل�ضتدامة له اأثر كبر على التنمية 

ال�ضاملة، وهو نهج ل يتطلب النظر اإىل ق�ضايا املراأة باإنفراد، بل الرتكيز على العالقات 

واألقت  والتنمية،  الإنتاج  عملية  فى  الإثنني  و�ضع  حت�ضني  يُحقق  ما  اجلن�ضني،  بني 

الأدبيات القت�ضادية من �ضرقية وغربية اآراءها عن اأهمية املراأة فى الإنتاج ال�ضناعي 

واخلدماتي والتكنولوجي والتجاري ولكل املهن ومبختلف الدول، وناق�ضت اإنعكا�ضات 

م�ضاركة املراأة فى هذا امل�ضمار، اإل اأن هذه الأدوار تختلف من دولة لأخرى بخططها 

وباإدماج املراأة ب�ضكل اأف�ضل فى م�ضاريعها املتنوعة وبنظرتها ال�ضاملة نحو املراأة.

واأن�ضاأ “برنامج الأمم املتحدة الإمنائي” )UNDP) �ضعبة خا�ضة للمراأة فى التنمية، 

لتعزز م�ضاركة املراأة، وقد اأقرت الأمم املتحدة الورقة التي اأ�ضدرتها عدد من الن�ضاء 

حول “اإ�ضرتاتيجية التنمية الدولية للعقد الثالث لالأمم املتحدة” فى 1980م، الداعية 

للن�ضاء دور ن�ضط فى جميع القطاعات الإنتاجية واخلدمية، و�ضاند ذلك  لأن يكون 

التقرير الذي قدمه مركز التنمية )OECD) فى 1985م ب�ضاأن نهج الإقت�ضاد املنزيل 

والرتكيز على الأن�ضطة الن�ضائية املدرة للدخل كمدخل مل�ضاريع التنمية.

الإهتمام التنموي باملراأة ل يُعترب �ضفقة ول عطًفا واإح�ضاًنا، فاملراأة تُعد طرًفا مهًما فى 

عملية الإنتاج، ول يقل دورها عن دور الرجل، واأكدت على ذلك كل الأديان ال�ضماوية، 

اأهداف التنمية امل�ضتدامة لعام 2030م على “حتقيق  كما ن�س الهدف اخلام�س من 

دور  دون  تتحقق  ل  فالتنمية  والفتيات”،  الن�ضاء  كل  ومتكني  اجلن�ضني  بني  امل�ضاواة 

فاعل للن�ضاء لإحداث التغير الذي من �ضاأنه الق�ضاء على التمييز وحتقيق امل�ضاواة 

بني اجلن�ضني، فاملراأة نواة املجتمع، واإحداث التغير الإيجابي م�ضئولية م�ضرتكة بني 

الرجل واملراأة، ودورهما متكامل ولي�س منف�ضال.

اإن حقوق الإن�ضان حقوق جامعة للمراأة والرجل، ول ميكن التفريق بينهما، فالإميان 

بدور املراأة بتحقيق التنمية امل�ضتدامة يتطلب اأن تكون لها اأدوار موؤثرة ومهمة فى خمتلف 

الأعمال، ومعاجلة جميع ق�ضايا املراأة الجتماعية والقت�ضادية وال�ضيا�ضية واحلقوقية 

مبثابة وقود لتحقيق التنمية الإقت�ضادية، واإدماج املراأة وبناء قدراتها املتنوعة.
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كرمت اإحتفالية   LEADERS 2021 – يوم الأحد 30 يناير 2022 - �ضركة قناة ال�ضوي�س للتاأمني 

بجائزة الأكرث تاأثرا فى الإقت�ضاد من قطاع التاأمني وت�ضلم اجلائزة الأ�ضتاذ/ اأحمد نور »مدير عام 

اإدارة اخلطر« نيابة عن الأ�ضتاذ/ حممد ح�ضن فرغلى »ع�ضو جمل�س الإدارة املنتدب«، وقام بت�ضليم 

درع التكرمي الإقت�ضادى الكبر الدكتور فخري الفقي رئي�س جلنة اخلطة واملوازنة مبجل�س النواب 

واملهند�س عبد ال�ضالم اجلبلي رئي�س جلنة الزراعة مبجل�س ال�ضيوخ

فى  املوؤثرة  وال�ضركات  ال�ضخ�ضيات  لتكرمي    “THE LEADERS  “  2021 اإحتفالية  وجــاءت 

الإقت�ضاد امل�ضرى وفقا لقواعد موؤ�ض�ضية ومو�ضوعية وعلي عدة مراحل.

التى مت  القطاعات  اإختيار  مهمتها  كانت   “THE LEADERS  “ ال�ضتفتاء  من  الأويل  املرحلة 

ال�ضتفتاء عليها، وقام 10 خرباء باختيار قائمة خمت�ضرة يتم ال�ضتفتاء عليها، وكذلك اختيار 100 

�ضخ�ضية من اخلرباء الإقت�ضاديني وال�ضحفيني املتخ�ض�ضني للم�ضاركة فى املرحلة النهائية لال�ضتفتاء.

وموؤ�ض�ضة  اأكرث من 70 �ضخ�ضية عامة  تكرمي  �ضهدت  اإحتفالية خا�ضة  التكرمي فى  ومتت مرا�ضم 

2021 LEADERS و�ضركة وبنك الأكرث تاأثرا فى الإقت�ضاد والتنمية فى ا�ضتفتاء

تكـــــرمي

Magazine - No.6 - April 2022Magazine - No.6 - April 2022

10



 مت  ت�قيع برت�ك�ل تعاون بني املهند�س/حممد عادل فتحي »رئي�س جمل�س اإدارة �سركة 

قناه ال�س�ي�س للتاأمني« و الدكت�ر/عا�س�ر عامرى »رئي�س الهيئة العامة لتعليم الكبار« 

لفتح ف�س�ل حم� اآميه كخدمه جمتمعية مل�سرنا احلبيبة 

 دامت قناة ال�س�ي�س للتاأمني رائده فى جميع املجالت

قناه ال�سوي�س للتاأمني

ت�سارك فى خطه التنمية  امل�ستدامة للق�ساء علي االميه
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االأخبـــار
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االأخبـــار
بروتوكول التعاون امل�سرتك

ل�سباب اخلريجني مع جامعة االأ�سكندرية

ت�قيع بروت�ك�ل التعاون امل�سرك ل�سباب اخلريجني مع جامعة الأ�سكندرية فى اإيجاد فر�س عمل 

املهنى  للتط�ير  املركز اجلامعى  والتقدمي من خالل  الذاتية  ال�سرية  تقدمي  يتم  ل�سباب اخلرجني، 

بكلية التجارة جامعة الأ�سكندرية.



مستشارك
الطبي ،،

الــربــيــع كــل الأ�ــضــيــاء  يجلب مــو�ــضــم 

الزهور  الطبيعة؛  تقدمها  التي  الرائعة 

ــراء،  ــاحــات اخلــ�ــض ــض ــ� املــتــفــتــحــة، وامل

اللطيف، ومع ذلك، يعد هذا  والطق�س 

بع�ضهم  لــدى  ــا  اإزعــاًج الأكـــرث  الف�ضل 

الأعــرا�ــس  بع�س  مــن  املــعــانــاة  ب�ضبب 

�ضيوًعا  الأمرا�س  اأكرث  اإليك  املر�ضية، 

فى ف�ضل الربيع: 

اأعــرا�ــس  ت�ضمل  الأن�����ف:  ح�سا�سية 

�ضيالن  الــعــطــ�ــس،  ــــف:  الأن ح�ضا�ضية 

الأنف، احلكة، ان�ضداد الأنف، ال�ضداع، 

وبعد فرتة من الوقت رمبا يتطور الأمر اإىل الكحة والتهاب احللق.

الرب�: مييل الربو اإىل الظهور اأكرث فى الربيع، متاًما مثل احل�ضا�ضية.

الأمرا�س الفريو�سية: تنت�ضر الفرو�ضات التي ت�ضبب ما يقرب من 50٪ من جميع حالت نزلت الربد، 

ب�ضهولة فى ف�ضل الربيع. كما هي احلال مع الإنفلونزا.

اإلتهاب امللتحمة التح�س�سي )اإحمرار العي�ن(: يحدث التهاب بالعني فى مو�ضم الربيع، فبع�س النا�س 

التح�ض�ضى. وت�ضمل  امللتحمة  اإلتهاب  ي�ضمى  اإلتهاب  املو�ضمية، فيحدث عندهم  اأعينها باحل�ضا�ضية  تتاأثر 

اأعرا�س التهاب امللتحمة التح�ض�ضي: كرثة الدموع، اإحمرار العينني، احلكة، احلرقان، ال�ضعور بعدم الرتياح، 

حكة باجلفون، الإنزعاج من ال�ضوء.

اإلتهاب املعدة والأمعاء: ت�ضمل اأعرا�ضها؛ اآلم املعدة، والت�ضنجات، والغثيان، والإ�ضهال، والقيء، وعادة 

ما ت�ضتمر ملدة يوم اأو يومني فقط، وامل�ضابون عادة ما يكونون معديني ملدة 3 اأيام بعد انح�ضار الأعرا�س. 

كيفية ال�قاية من اأمرا�س ف�سل الربيع:

هذه الن�ضائح لتجنب الإ�ضابة باأي من اأمرا�س ف�ضل الربيع:

- احلر�س على عدم مغادرة املنزل فى الأيام اجلافة التي ت�ضهد حركة �ضديدة للرياح.

- خلع املالب�س التي ترتدى فى اخلارج والإ�ضتحمام ل�ضطف حبوب اللقاح املوجودة على اجللد وال�ضعر. 

- جتنب ن�ضر املالب�س املغ�ضولة خارج املنزل، فقد تعلق حبوب اللقاح باملالءات واملنا�ضف. 

- اإرتِداء قناًعا للحماية من حبوب اللقاح، عند الوجود فى الهواء الطلق. 

- اإ�ضتخدام مكيف الهواء فى املنزل وال�ضيارة. 

- اإ�ضت�ضارة الطبيب املخت�س لي�ضف واحًدا اأو اأكرث من الأدوية لل�ضيطرة على الأعرا�س.

األمراض الشائعة المرتبطة
بفصل الربيع والوقاية منها
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- ل توجد و�ضفة �ضحرية للنجاح، و اإمنا النجاح هو الو�ضفة ال�ضحرية 

لنجاح اأكرب )اأني�س من�ضور).

- ف�ضيلة العدالة تتلخ�س فى الإعتدال الذي ت�ضنعة احلكمة. )اأر�ضطو)

- اأعظم الأ�ضباب لدفع اإ�ضاءة امل�ضئ عنك، اأن تن�ضى اإ�ضائتة اإليك )�ضولون)

- عزة النف�س لي�س ل�ضاًنا �ضاخًرا وطبًعا متكرًبا عزة النف�س هى اأن تبتعد 

عن كل ما يقلل من قيمتك. )م�ضطفى حممود)

- اأول العلم ال�ضمت، والثاين ح�ضن الإ�ضتماع، والثالث حفظه، والرابع 

العمل به، واخلام�س ن�ضره. )م�ضطفى املنفلوطى)

اأقـــوال مـاأثـــورة
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مناذج من االأخطاء ال�سائعه فى املخاطبات
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حفل تكريم الجهاز اإلنتاجي  و الفروع  للعام المالي 2021-2020
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المراكز األولي للعام المالى 2021
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كما مت تكرمي الأ�ضتاذ / م�ضطفي احمد حافظ » الإدارة القانونية« مبنا�ضبة ح�ضولة علي درجة املاج�ضتر 

فى القانون الإداري.

 تهنئة خا�ضة من املهند�س حممد عادل فتحي “رئي�س جمل�س الإدارة” و الأ�ضتاذ / حممد ح�ضن فرغلي “ع�ضو 

مبنا�ضبة  اإيل الأ�ضتاذ / وليد كمال بديع “مدير عام م�ضاعد التاأمينات الهند�ضية”  جمل�س الإدارة املنتدب” 

”Charted of property and casualty underwriter “ح�ضولة علي زمالة املعهد التاأميني القانوين باأمريكا

الــتــكــرمي



Magazine - No.6 - April 2022Magazine - No.6 - April 2022

20



Magazine - No.6 - April 2022Magazine - No.6 - April 2022

21



Magazine - No.6 - April 2022Magazine - No.6 - April 2022

22



Magazine - No.6 - April 2022Magazine - No.6 - April 2022

23



Magazine - No.6 - April 2022Magazine - No.6 - April 2022

24






