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الإلتزام فى العمل
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القوة الب�شرية

)املهند�س / حممد عادل فتحى(



املهند�س / حممد عادل فتحي

رئيــ�س جمـــل�س الإدارة   

مقـاالت

 القــــــوة الب�شـــــرية

العلمية  وقدراتهم  اإدراك��ه��م  وم��دى  مواطنيه  ق��درات  فى  اأ�سا�ساً  تكمن  احلقيقية  املجتمع  ث��روة 
والتكنولوجية حيث يكون العن�سر الب�سرى هو حجر الزاوية لهذا الكون، لأن العقل واجلهد الب�سرى 
هو مفتاح التطور والتقدم ملا يقوم به من توفري راأ�ص املال اأو اإ�ستغالل املوارد املتاحة و خلق الفر�ص 
املنا�سبة باأق�سى كفاءة اإقت�سادية ممكنة، لذلك فاإن القوة الب�سرية هي الدافع و املحرك الرئي�سي لأى 

تقدم فهي قاطرة التنمية لكافة العنا�سر الأخرى .

الأن�سان القوى تعليماً و تاأهياًل ي�ستطيع من خالل قدراته و كفاءته التغلب على جميع املعوقات 
التي تواجهه .
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 حممد ح�سن فرغلى

ع�ضو جمل�س الإدارة املنتدب

امل��ايل اجلديد  العام  امل��ايل 2021/ 2022 و بدء  العام  اإنتهاء  اأنتم جميعا بخري مبنا�سبة  و  كل عام 
. 2023 /2022

اأتقدم بخال�ص ال�سكر و الإمتنان جلميع زمالئي العاملني بال�سركة ملا قدمتموه ل�سركتنا من جهد 
وعطاء خالل العام املايل املنق�سى وحر�سا من اإدارة ال�سركة واإميانا منا باأن جناح ال�سركة يكمن فى 
الأق�ساط  زي��ادة حجم  �ساأنها  التي من  الفكار  و  بالراأي  العاملني  العمل اجلماعي وم�ساركة جميع 

وتعظيم الربحية.

اأملني بذل املزيد من اجلهد  ال��دوام  لذا اأمتنى من اجلميع م�ساركتنا بتلك الفكار و الأراء على 
والعمل للو�سول ب�سركتنا الغالية اإىل اأعلى درجات الرقي و التقدم و الأزدهار.

�شـــــكـر ..اإمـتـنان ..مـ�شـــاركة
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بينما ي�ستعد العاملون بال�سركة لإ�ستئناف 

ال�سباح  وف��ى  الفطر  عيد  اإج���ازة  بعد  العمل 

ال��ب��اك��ر ج��اءن��ا اخل���ر امل��ف��ج��ع وف���اة ال��زم��ي��ل / 

اأح���م���د احل��ج��ر ن��ائ��ب امل���دي���ر ال���ع���ام لأج�����س��ام 

اخلر  وتلقينا  مفاجئة  قلبية  ب��اأزم��ه  ال�سفن 

الت�سديق  ب��ع��دم  مم��زوج��ة  ب�سدمة  ال�ساعق 

وه�����رع اجل��م��ي��ع اإىل امل�����س��ت�����س��ف��ى وال���ك���ل غري 

م�ستوعب ويتمني اأن يكون اخلر غري �سحيح 

لكنها م�سيئة اهلل .

رحل الزميل الغايل فى م�سهد رهيب اأحزننا 

واأوج�����ع ق��ل��وب��ن��ا ج��م��ي��ًع��ا ل��ق��د ك���ان رح��م��ه اهلل 

مقابلته  عند  الإبت�سامة  ب�سو�س  اإن�سانا  عليه 

بروح  التفاوؤل  و  بال�سعادة  ي�سعرهم  للجميع 

املداعبة و التي كان يتمتع بها - يحبه اجلميع 

دمث اخللق تتذكره جميًعا بذكريات جميلة .

مقـاالت

ال�ســـبت 2022/5/7

تخرجه  ف��ور  بال�سركة  بالعمل  األتحق  لقد 

اإج��ت��ه��د  ال��ت�����س��ع��ي��ن��ات  مب��ط��ل��ع   )1994( ���س��ن��ه 

واأخل�س واأ�سبح من الكوادر الواعدة .

لقد �سيعت جنازته فىموكب مهيب ت�سابق 

اإلية زم���اوؤه و اأحبائه و ذوي��ه و هم ك��رة وقد 

اأفزعهم هذا احلدث اجللل رحمك اهلل يا غاىل 

جميًعا  قلوبنا  على  ع��زي��ز  ف��ان��ت  �سنفتقدك 

واملوت يبعد عنا من نحبهم و لكن تظل م�ساعر 

أرشف عبد الرحيم
رئيس قطاع املراجعة املالية

احل��ب و الإ���س��ت��ي��اق باقيه 

اللقاء  يتم  حتي  بالقلب 

ون�ساأل  النعيم  جنات  فى 

اأهله  يلهم  اأن  اهلل جميًعا 

واأن  وال���������س����ل����وان  ال�������س���ر 

ي�����س��رن��ا ع��ل��ى م��ا اإب��ت��ان��ا 

واحلمد هلل رب العاملني .
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اأي��م�ن ن��ا�س��ف

رئي�س قطاع اأج�ضام ال�ضفن

يعمل  امل���رح���وم 

ب����ال���������س����رك����ة م��ن��ذ 

عام 1994 وطوال 

ع���م���ره ب��ال�����س��رك��ة 

ك���ان مي��ت��از بقمة 

والأخ����اق  الأدب 

ال�����ع�����ال�����ي�����ة وك�������ان 

ح���������س����ن امل����ظ����ه����ر 

ال��وج��ه ل  ب�سو�س 

الإبت�سامة  تفارق 

وج���������ه���������ه م����ه����م����ا 

ك���ان���ت ال�����س��غ��وط 

ال�����ت�����ي ي���ت���ع���ر����س 

قلبه  بخاف  لها 

ال��ط��ي��ب الأب��ي�����س 

ي��ح��م��ل  ال������ذي ل 

لأي  ���س��غ��ي��ن��ة  اأي 

�سخ�س.

اأم�������ا ب��ال��ن�����س��ب��ة 

للموظف  ب��ه  م��ث��ال يحتذي  ف��ك��ان  للعمل 

واملدير من حيث الكفاءة العالية فى العمل 

فرتة  وط���وال  والإن�����س��ب��اط  املظهر  وح�سن 

28 عام  مل��دة  ال�سفن  اأج�����س��ام  ب����اإدارة  عمله 

اأق��ل م��ن تقرير ممتاز و عاقته  مل ي��اأخ��ذ 

حلظة الفراق
بقل�ب يعت�ضرها احلزن والأمل والآ�ضي وم�ؤمنة بق�ضاء اهلل وقدره.

اأ�ضتقبلت اأ�ضرة قناة ال�ض�ي�س للتاأمني اخلرب ال�ضادم ب�فاة الأخ والزميل/ اأحمد حممد احلجر 
)نائب مدير عام اأج�ضام ال�ضفن( وخرية �ضباب ال�ضركة عن عمر يناهز 50 عام.

ممتازة بجميع 

ال�������ع�������ام�������ل�������ني 

بدون  بال�سركة 

اإ����س���ت���ث���ن���اء م��ن 

اأ����س���غ���ر ع��ام��ل 

اإيل اأكر مدير 

بال�سركة.

واأخ����������������رًيا ل 

اإل  ي���������س����ع����ن����ا 

ال����������دع����������اء ل���ه 

ب�������ال�������رح�������م�������ة 

واأن  وامل����غ����ف����رة 

ي���������س����ر اأه����ل����ه 

علي  وي�سرنا 

واأن  ف��������راق��������ه 

ي���ط���رح ال��رك��ة 

فى اأولده واأن يجمعنا به 

ع��ل��ي خ��ري ف��ى اجل��ن��ة اإن 

�ساء اهلل. 
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ــــردده  ـــــذى ي ـــام ال ـــك ال

الــبــعــ�ــس عــلــى احلــ�ــضــور 

والإنـــ�ـــضـــراف واأنــــه غري 

مهم واأن الأهم هو قيا�س 

ـــة كـــــام غــري  ـــاجـــي ـــت الإن

�ضحيح مطلقا فا ميكن 

اأن  اجلي�س  فــى  ل�ضابط 

يــتــحــدث عــن الإنــتــاجــيــة 

باحل�ضور  يلتزم  اأن  دون 

فــى مــواعــيــده، ول ميكن 

اأن  منا  يطلب  اأن  لقا�ضى 

العادل  حكمه  اإىل  ننظر 

اجلل�ضة  اىل  جـــاء  وهـــو 

مــتــاأخــر، ول لعــب كــورة 

يتاأخر على مات�س بحجة اأنه حممد �ضاح. 

الإلتزام وترديد  الإنتاجية وبني  اأى تعار�س بني  ل يوجد 

هذا الكام يف�ضد بيئات العمل من اأنا�س اأن اأح�ضنا الظن 

فيهم فهم عدميي اخلربة.

الإلتزام فى العمل حما�س، اأو بالأحرى هو تعبري عن حتم�س 

املوظف لعمله، كما اأنه عاوة على ذلك هو التعبري املرئى 

عن ت�ضورات املوظف عن عمله، وانطباعاته ال�ضخ�ضية عن 

املوؤ�ض�ضة التى يعمل ل�ضاحلها.

الوقود  اأو  النواة  هو  العمل  فى  الإلتزام  فاإن  ذلك  وعلى 

الداخلى الذى يوؤدى اإىل الكثري من الأمور الإيجابية، والتى 

مرتفع،  وظيفي  ر�ضا  معدل  املثال:  �ضبيل  على  بينها  من 

اإنتاجية عالية، وكفاءة وجودة منقطعتي النظري، ناهيك عن 

الرغبة فى التعلم الدائم والإ�ضتفادة من الأخرين واإفادتهم.

اأهمية اللتزام فى العمل:

ـ زيادة الإنتاجية

قد يكون بديهيا القول اإن الإلتزام فى العمل يعنى، على 

امللتزم  فاملوظف  الإنتاجية  معدل  زيــادة  الأخــرى  الناحية 

ل يحتاج ملن ي�ضري وراءه خطوة بخطوة ويحثه دائما على 

الإدارة  الأدنى من  اإىل احلد  العمل والإجتهاد فهو يحتاج 

والتوجيه، كما اأنه ينه�س على الدوام مبا يطلب منه على 

اأكمل وجه.

مقـاالت

ـ حتقيق الأهداف

ل  امللتزم  العمل  ففريق 

يكتفي بفعل ما هو مطلوب 

ي�ضع  ولكنه  فح�ضب،  منه 

العمل  فى  اأهدافا  لنف�ضه 

تفوق ما هو مطلوب منه.

واإجنــــاز الأهـــــداف اأمــر 

اأن هوؤلء القوم  اإذ  مي�ضور 

اإىل  ينظرون  ل  امللتزمني 

منهم على  ما هو مطلوب 

اأو عـــدد واإمنـــا  ـــه رقـــم  اإن

ينظرون اإيل تلك الأهداف 

ــا حتـــدى ورمبــا  ــه عــلــى اأن

يعتربونها مبثابة حلم وروؤية. ومن ينظر اإيل مهامه الوظيفية 

هو  ما  اإدراك  عليه  ال�ضهل  من  ف�ضيكون  املنظار  هذا  من 

مطلوب والنهو�س به على النحو الأمثل.

ـ املرح والعمل اجلماعى

رمبا قد يت�ضور البع�س اأن فريق العمل امللتزم فريق جاف، 

ل متعة فيه ول مرح �ضوى اأن هذا لي�س اأكرث من وهم اأو 

فهم خاطئ، فامللتزمون حري�ضون على التفاعل والتوا�ضل 

والتعاون مع الآخرين بل اإن الأهداف الكربى والطموحات 

والعمل  التعاون  خال  من  اإل  تتحقق  ل  العظيمه  املهنية 

اجلماعي، واإدخال بع�س املرح اإىل املهام الوظيفية املطلوبه.

م�ضاريخ�س  م�ضارين:  ذات  رحله  العمل  فــى  ــزام  ــت الإل

ل  فال�ضركة  ذاتــه  املوظف  يخ�س  اآخــر  وم�ضار  ال�ضركة، 

ت�ضل اإىل مرحلة وجود كل موظفيها ملتزمني اإل بعد اإتباع 

العديد من الطرق وال�ضرتاتيجيات التى تدفع املوظف فى 

هذا امل�ضار، واملوظف ل ي�ضبح ملتزًما بني يوم وليله واإمنا 

ي�ضتغرق وقتا طويا كي ي�ضل اىل 

مرحلة الإلتزام التام. 

العمل  فى  الإلــتــزام  اأن  واأخـــرًيا 

يكون  اأن  قــبــل  �ضخ�ضي  قــــرار 

نتيجة اإ�ضرتاتيجية  اإدارية معينه، 

والإلتزام فى حد ذاته قيمة م�ضافة 

وتتعاظم لدى ال�ضركة كلما حازت 

اأكرب عدد من املوظفني امللتزمني.

االلتزام فى العمل
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�سحر الوكيل 

املعلومات  مــركــز  مــديــر 

ودعم اتخاذ القرار 



�سركة  اأو  م�سروع  اأي  لإن�ساء  الرئي�سي  الهدف  اإن 
ــال  امل ــــس  راأ� املــالــيــة وزيـــــادة  ـــــاح  ــو حتقيق الأرب ه
والإ�ستثمارات والإ�ستحواذ علي ن�سبة اأكرب من ال�سوق 
هذا بالإ�سافة اإيل خلق ميزة تناف�سية ت�ساعد علي 

اإ�ستمرار الن�ساط.
وهي  ــك  ذل مــن  اأبــعــد  لنظرة  تطرقنا  اإذا  ولــكــن 
ال�سركات  اأن تقوم  الب�سري وهو  املورد  الإ�ستثمار فى 
واملوؤ�س�سات بالإ�ستثمار فى العاملني »�سركاء النجاح« 
احلقيقي  العائد  هو  الإ�ستثمار  هــذا  اأن  �سنالحظ 
علي  مبا�سر  ب�سكل  بالتاأثري  يقوم  ــذي  وال لل�سركة 
العملية الإنتاجية – اأي كان ن�ساط ال�سركة – التي 

بالتبعية توؤثر علي الأرباح وراأ�س املال واإلخ.... .
ال�سركات  بع�س  فاإن  �سابًقا  عر�سناه  ما  ولتدعيم 
علي م�ستوي العامل تقوم باإدراج الأ�سول الغري مادية/ 
املعنوية “Intangible Assets“ التي من �سمنها 
�سمن   “Human Capital  “ الب�سرية  الــثــورة 
امليزانية اخلا�سة بهم وهذا خري  ال�سركة فى  اأ�سول 

االستثمار البشري

اأ�سول ال�سركة  اأ�سل من  اأن املورد الب�سري  دليل علي 
الذي علينا اإ�ستثماره وو�سعه فى الإعتبار.

واإمياًنا من اإدارة ال�سركة باأهمية العن�سر الب�سري 
مت  ال�سابقة  ال�سطور  فــى  �ــســرده  مت  ملــا  وا�ستكماًل 
التدريبي  الربنامج  تنفيذ  فى  البدء  اإ�سارة  اإطــالق 
 “General Technical Training“ العام 
م�ستوي  علي  الــزمــالء  مــن  جمموعة  اإخــتــيــار  ومت 
اأويل  كمرحلة  التدريبي  الربنامج  حل�سور  الفروع 

”We Invest in You„

لباقي  املــراحــل  باقي  تليها 
بهدف  وذلك  تباًعا  الزمالء 
ومهاراتهم  خرباتهم  اإثقال 
ومما  التاأمني  فــروع  بجميع 
فى ذلك من تاأثري مبا�سر علي 
وحتقيق  والــعــمــل  العاملني 
ــة واأهــــــداف  ــي ــج ــي ــرات ــس اإ�

ال�سركة.
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ح��������ازم ج�����اد

الــعـــــامــة  الإدارة  مــــــــديــر 

للموارد الب�ضرية



) Risk Owner(   دور م�سئول اخلطر

مقـاالت

حتدثنا فى العدد املا�ضي عن عملية اإدارة املخاطر 

اإدارة  بكل  اخلطر  م�ضئول  ر�ضد  من  تبداأ  اأنها  وكيف 

وامل�ضتقبلية  احلالية  لــاأخــطــار   (Risk owner)
الأخطار  هذه  مع  للتعامل  �ضوابط  لو�ضع  »املتوقعة« 

ومراقبة جودة و فاعلية هذه ال�ضوابط. وت�ضري عملية 

جمل�س  اإىل  ت�ضل  حتى  راأ�ــضــي  ب�ضكل  التقارير  رفــع 

الإدارة بعد حتليلها مع و�ضع �ضوابط مقرتحة ملناق�ضتها 

و  ماءمة،  اأكــرث  بديلة  �ضوابط  و�ضع  اأو  واعتمادها 

توجيهها لإدارة املخاطر بال�ضركة ملتابعة تطبيقها و يتم 

ذلك وفقاً للت�ضل�ضل التايل:

ونظراَ لأهمية وح�ضا�ضية  دور م�ضوؤول اخلطر بكل 

الدور  بالرتكيز على تو�ضيح هذا  نقوم  ان  راأينا  اإدارة 

م�ضوؤول  اإن  ذكرنا،  فكما  العدد.  هذا  فى  اأكرب  ب�ضكل 

اخلطر هو نقطة الت�ضال امل�ضوؤولة عن ر�ضد خماطر 

ال�ضركة داخل اإدارته، والذي يقوم بتن�ضيق اجلهود مع 

املخاطر.   هذه  اإدارة  عن  امل�ضئوليني  الأفــراد  خمتلف 

وهو اأي�ضا م�ضوؤول عن حتديد و مراقبة املخاطر وتنفيذ 

م�ضوؤول  ي�ضاعد  ما  وغالًبا  احلاجة.   عند  ال�ضوابط 

التحليل  اإجــراء  وفــى  ال�ضوابط  حتديد  فى  املخاطر 

النوعي و الكمى للمخاطر التى قام بتحديدها و رفعها 

ب�ضجل  لت�ضجيلها  املخاطر  اإدارة  امل�ضوؤولة عن  لاإدارة 

املخاطر ورفع تقارير بها لاإدارة العليا.

الذي  الأ�ضا�س  هو  انه  من  الــدور  هذا  اأهمية  وينبع 

الإت�ضال على  انه حمور  املخاطر كما  اإدارة  تُبنى عليه 

وعلى  الأعلى  امل�ضتويات  و  ــه  اإدارت بني  راأ�ضي  م�ضتوى 

م�ضتوى اأفقي بينه وبني الإدارات الأخرى حتى تتكامل 

فكرة اإدارة املخاطر املوؤ�ض�ضية بر�ضد تاأثري الأخطار لي�س 

على م�ضتوى كل اإدارة على حدى فقط و لكن ر�ضد تاأثري 

الأخطار على الإدارات الأخرى وعلى ال�ضركة ككل.

 وبذلك يجب اأن تتوافر فى م�ضئول اخلطر بع�س 

�ضبيل  على  دوره،  اأداء  من  متكنه  التى  املــهــارات 

و  الأمــور  وقــدرة على حتليل  املثال: قوة املاحظة 

تاأثريها  وحتليل  درا�ــضــة  و  الأخــطــار  لر�ضد  ذلــك 

الإدارات  على  التاأثري  هذا  عواقب  و  ــه  اإدارت على 

الأخرى و على ال�ضركة ككل، مهارات توا�ضل جيدة 

للتوا�ضل مع الإدارات الأخرى فى اأي اإ�ضتف�ضارات 

متكنه من اأداء دوره، واأن يكون مطلع على الأحداث 

اجلارية واإدراك مدى تاأثريها على ال�ضركة ويتطلب 

هذا اإجادة اللغة الإجنليزية حتى متكنه من البحث 

ومدى  املحتملة  املخاطر  يخ�س  ما  على  والإطــاع 

تاأثريها على م�ضتوى العامل.

ول يتوقف دور مدير اخلطر على ر�ضد الأخطار 

وحتليلها ورفع التقارير بها فقط ولكن اأي�ضاً يكون 

ال�ضوابط  تنفيذ  متابعة  عن  امل�ضئول  ال�ضخ�س  هو 

املو�ضوعة لهذا اخلطر داخل الإدارة وقيا�س فاعلية 

هبة اهلل عادل مو�سى

رئي�س ق�ضم

اإدارة املخاطر املوؤ�ض�ضية

Risk.management@sci-egypt.com

هــذه الــ�ــضــوابــط �ــضـــــواء مت 

اأو  من جانبه  ر�ضد اخلطر 

خطر  م�ضئول  جــانــب  مــن 

باإدارة اأخرى.

فــــى اإنــــتــــظــــار ارائـــكـــم 

اإمييل  على  واإ�ضتف�ضاراتكم 

اإدارة املخاطر: 
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عام هجري جديد 1444
فى هذا العام يوم 30 يوليو 2022 كان الإحتفال براأ�س ال�سنة الهجرية.

امل�سلمني،  ل��دي  دينية  ه��و منا�سبة  ه��و 1 حم��رم هجرًيا،  الهجرية  ال�سنة  ب��دء  ت��اري��خ 

واأرتبط بحادث هجرة النبي حممد �سلي اهلل عليه و�سلم من مكة ايل املدينة وتاأ�سي�س 

اأول دولة اإ�سامية.

والتقومي الهجري هو تقومي قمري يعتمد على دورة القمر لتحديد الأ�سهر، وي�ستخدمه 

ا فى حتديد املنا�سبات الدينية. امل�سلمون خ�سو�سً

تعتر راأ�س ال�سنة الهجرية اأجازه ر�سمية فى عدد من البلدان الإ�سامية، كان بداية 

بن اخلطاب  اخلليفة عمر  اأعتمد  17هجرًيا، حيث  �سنة  فى  الهجري  التاريخ  اعتماد 

التاريخ بداية من غرة �سهر حمرم من العام الأول للهجرة النبوية.
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مقـاالت

أعضاء مجلس قيادة الثورة

حترك  يوليو هي   23 يوليو اأو انقاب   23 ثــورة 

احلكم  �ضد  م�ضريون  جي�س  �ضباط  قــاده  ع�ضكري 

با�ضم  البداية  يوليو 1952 وعرف فى  امللكي فى 23 

»احلركة املباركة« ثم اأطلق عليها ثورة 23 يوليو عقب 

د�ضتور 1923 فى  واإ�ضقاط  ال�ضيا�ضية  الأحزاب  حل 

يناير 1953.

بـــعـــد حـــرب1948 �ـــضـــيـــاع فـــلـــ�ـــضـــطـــني ظـــهـــر 

ــــاط  ــــب ــــ�ــــض ــــم ال ــــظــــي ــــن ت

ــــس  ــــ� ــــى اجلــــي الأحــــرار ف

ـــــة  ـــــزعـــــام ـــــري ب ـــــ�ـــــض امل

جنيب وقيادة  اللواء حممد 

عبد  البكبا�ضي جمال 

ــــــا�ــــــضــــــر وفــــــى 23  ــــــن ال

التنـظيم  يـولــيو 1952 قــام 

بانقاب م�ضلح اأبي�س مل ترق 

به دماء، وجنح فى ال�ضيطرة 

على الأمور وال�ضيطرة على 

الباد  فى  احليوية  املــرافــق 

»للثورة«  الأول  البيان  واأذاع 

احلركة امللك على  ال�ضادات واأجربت  ب�ضوت اأنور 

الأمري اأحمد  عــهــده  لـــويل  الــعــر�ــس  عــن  ــازل  ــن ــت ال

فوؤاد ومغادرة الباد فى 26 يوليو 1952.

و�ضكل جمل�س و�ضاية على العر�س ولكن اإدارة المور 

 13 من  الثورة امل�ضكل  قيادة  يد جمل�س  فى  كانت 

�ضابًطا برئا�ضة حممد جنيب، كانوا هم قيادة تنظيم 

ال�ضباط الأحرار ثم األغيت امللكية واأعلنت اجلمهورية 

فى 18 يونيو 1953.

بالثورة  بعد  فيما  �ضميت  التي  احلركة  قائد  كان 

هو اللواء حممد جنيب والواقع اأنه اُختري -من قبل 

من  به  يتمتع  ملا  للثورة  واجهة  الأحـــرار-  ال�ضباط 

الوحيد فى  اللواء  �ضمعة ح�ضنة داخل اجلي�س وكان 

التنظيم وكان �ضبب ان�ضمام 

اجلي�س  �ضباط  من  الكثري 

لل�ضباط الحرار وكان اأحد 

اأهم عوامل جناح الثورة،لكن 

ن�ضاأ  ال�ضلطة  على  �ضراعا 

ــه وبـــني جـــمـــال عــبــد  ــن ــي ب

اللواء  راأى  اأن  النا�ضر بعد 

حمـــمـــد جنـــيـــب �ـــضـــرورة 

ل�ضلطة  الــ�ــضــلــطــة  ت�ضليم 

ا�ضتطاع  منتخبة،  مدنية 

جمال اأن يح�ضمه اإىل �ضفه 

فــى الــنــهــايــة وحـــدد اإقــامــة 

حممد جنيب فى ق�ضر زينب الوكيل حرم م�ضطفى 

ب�ضاحــية املرج �ضرق القاهرة حلني  الــنحــا�س با�ضا 

وفاته، وتوىل جمال عبد النا�ضر بعد ذلك حكم م�ضر 

�ضرعية  عام 1970 وا�ضتمد  وفاته  من 1954 حتى 

حكمه من ثورة يوليو.
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تكــريـم
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أخــبـار
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أخــبـار

رفعت »قناة ال�سوي�س للتاأمني« راأ�سمالها املدفوع اإىل 230 مليون جنيه، عرب 
�سخ 26.5 مليون كزيادة فى راأ�س املال املدفوع، مت متويلها من امل�ساهمني كٌل 
وفق ح�سته بهيكل امللكية، كما ح�سلت على اإعتماد الهيئة العامة للرقابة 

املالية لتلك الزيادة
  متت زيادة راأ�س املال املدفوع من 203.5 مليون اإىل 230 مليوًنا، حيث اأن 
تلك الزيادة ت�ستهدف دعم املالئمة املالية وخطط التو�سع واإ�سراتيجية 

التطوير والتحول الرقمى.

 اأكدت �سركة AM Best العاملية ت�سنيف القوة املالية ل�سركة 
الإئتماين  ت�سنيفها  )-B(وكذلك  عند  للتاأمني  ال�سوي�س  قناة 
طويل الأجل للم�سدر عند )-BB(؛ مع نظرة م�ستقبلية م�ستقرة 

لهذه الت�سنيفات.

ووفقًا لتقريرها، اأكدت �سركة الت�سنيف العاملية على اأن هذه الت�سنيفات الإئتمانية تعك�س 
قوة امليزانية العمومية ل�سركة قناة ال�سوي�س للتاأمني، وكذلك قوة اأداء الت�سغيلي.

فوز حممد ح�سن فرغلي الع�سو املنتدب ل�سركة قناة ال�سوي�س للتاأمني، 

اإدارة �سندوق �سمان  التاأمني فى ع�سوية جمل�س  مبقعد ممثلي �سركات 

حملة الوثائق وامل�ستفيدين منها لدى �سركات التاأمني.

رفع راأ�سمال ال�سركة اإىل 230 مليون جنيه

AM Best العاملية ت�سنيف القوة املالية
)-B( ل�سركة قناة ال�سوي�س للتاأمني عند

فوز الع�سو املنتدب ل�سركة قناة ال�سوي�س للتاأمني 



ومتد   ، الفوائد  من  الكثري  تقدم  ال�سم�س  اأ�سعة 
وال�سروري   Vitamin D د  بفيتامني  اجل�سم 
عدم  حالة  فى  لكن   ، �سحيح  ب�سكل  اجل�سم  لعمل 
اإتخاذ ال�سخ�س الإجراءات الوقائية فقد تت�سبب 
ال�سم�س بالكثري من الأ�سرار ، فكيف ميكن الوقاية 

منها؟
اأ�سرار  من  للوقاية  ن�سائح  عدة  يوجد   -

ال�سم�س:
يومي  ب�سكل  ال�سم�س  واقــي  كــرمي  ا�ستخدام   .1
حتى فى الأيام الغري م�سم�سة ، ويجب اأن يحمي من 
 Ultraviolet اأ  نوع  بنف�سجية  فوق  الأ�سعة  كل 
A  والنوع ب Ultraviolet B ، واأل تقل قيمة 
 Sun Protection  عامل احلماية من ال�سم�س
اإعادة تطبيق  ال�سروري  ومن   ،30 عن    factor
حال  فى  �ساعة  كل  اأو  �ساعتني  كل  ال�سم�س  واقي 

ال�سباحة اأو اأي جمهود ينتج عنه تعرق �سديد.

الوقاية من أضرار الشمس

التي  املالب�س  مثل  املنا�سبة  املالب�س  اإختيار   .2
تعمل علي تغطية اأكرب قدر من اجللد مثل الأكمام 
فاحتة  األــوان  ذات  املالب�س  تكون  واأن   ، الطويلة 

حتى جتذب حرارة  اأقل.

3. �سرب املاء منا�سب فى الأيام ذات درجة حرارة 
عالية لأن التعر�س لل�سم�س لفرات طويلة ميكن 
كافية  كمية  �سرب  فيجب  جفاف،  اإيل  تــوؤدي  اأن 
املاء لي�ساعد اجل�سم علي التعافى من ال�سمرة  من 

وغريها من اأ�سرار وم�ساكل للجلد.

لتجنب  لل�سم�س  التعر�س  فــرة  تق�سري   .4
لأن   ، ال�سم�س  واقي  بعد  حتى  اجلانبية  الآثــار 
تفاقم  اإيل  يـــوؤدي  لل�سم�س  الطويل  التعر�س 
فى  والبقاء  اجل�سم،  من  اأخــري  واأجــزاء  اجللد 
امل�ستطاع فى �ساعات الظهرية بني ال  الظل قدر 

10 �سباًحا اإيل ال 4 م�ساًءا.
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مستشارك الطبى
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الواحــة

ل تنظر ايل اجلمال بعقلك فتف�سده
ول اإىل احلقيقة بعينيك فتدمرها

ت�سكن ال�سعادة القلب بثالث :
عدم احلزن على مافات .!

وعدم القلق على ما هو اآت .!
والر�سا مبا ق�سم رب ال�سماوات .!

وت�ساء اأنت من الب�سائر قطرة
وي�ساء ربك اأن يغيثك باملطر

   

 املتـفائلــون ..
واإن فاَتُهم ما تفاءلوا به ..

مل َيُفْتُهم من اأح�سنوا الظّن به .!

     

هما خرًيا منه َزَكاًة َو اأَْقَرَب ُرحَما}  قال تعاىل:  {فاأَرْدنا اأن ُيْبِدَلُهما رُبّ
لي�س كل ما نفقده يعد خ�سارة

قد يريد اهلل تبديل النعم بخرٍي منها

     

جمال عبد العزيز

رئي�س قطاع - فرع الغردقة

اطمـئن  ..
يومًا ما �سياأتي ما ُيفرح قلبك  لي�س ِعلمًا بالغيب  ..  واإمنا ثقة برٍب 

روؤوٍف رحيم .!

     

كل الأ�سياء ترحل ول تعـود
اإل الدعاء يرحل بالرجاء ويعود بالعطاء
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أقـــوال مـأثـــورة

علمتني احلياة اأن اأمتني اخلري للجميع دون اإ�ستثناء .. ف�سعادة الآخرين لن توؤخذ من �سعادتي ... و غناهم 
.. من  واإياكم  اأن يجعلني  القدير  العلي  فاأ�سال اهلل   .. ت�سلبني عافيتي  لن  و �سحتهم   .. رزقي  ينق�س من  لن 

ال�سعداء فى الدنيا و الآخرة ..
 

لو اأردت اأن تكون �سعيدًا، قم بربطها بهدف و لي�س ب�سخ�س اأو ب�سئ. )اأين�ستاين( 

اجلهل احلقيقي لي�س فى غياب املعرفة بل فى رف�س اإكت�سابها. ) كارل بوبر(

عندما تكون علي حق ت�ستطيع اأن تتحكم فى اأع�سابك اأما اإذا كنت خمطاأ فلن جتد غري الكالم اجلارح لتفر�س 
راأيك . )مهامتا غاندي(

اإن التاريخ فى ظاهرة ل يزيد عن اأخبار ولكن فى باطنه نظر وحتقيق. )ابن خلدون(

عندما ت�سل اإيل العمر الذي تدرك فيه اأن والديك كانا علي حق �سيكون لديك ابن يعتقد اأنك علي خطاأ.  
)األبري كامو(

تهنئة خاصة
اأ�ســـرف عـبا�س  لالأ�ستاذ/ 
مبنا�سبة تخـــرج اإبنتــه مـن 
كلــية  الكنــديـة  اجلامــعة 
اإدارة اأعـــمال وتكنولوجـيا  

املعلومات بتقدير اأمتياز.
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إنجـــازات
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إنجـــازات



21



22

إنجـــازات
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معلومات عامة
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