






�سهدت ال�سهور املا�سية ميالد جملة �سركة قناة ال�سوي�س للتاأمني و التي تعترب النافذة 
الإعالمية لن�ساطات ال�سركة علي كل من ال�سعيد الداخلي واخلارجي.

اإقرتاحاتهم اخلا�سة  املوظفني لأفكارهم و تقدمي  اإب��داء  املجلة فى  �ساعد ظهور  لقد 
لتطوير الكيان و كتابة العديد من املقالت  الهامة  و املفيدة  فى جمال التاأمني وغريه .
املوظفات بداخل  باملراأة فى �سهر مار�س وجب علينا تهنئة جميع  الإحتفال  فى نطاق 

�سركة قناة ال�سوي�س للتاأمني واأ�سكرهن جميعا علي جمهوداتهن. 
وفى اخلتام اأتوجه بال�سكر جلميع العاملني بداخل ال�سركة مل�ساهمتهم فى جناح املجلة 
داخل  الزمالء  امل�ستقبل مب�ساعدة جميع  النجاح فى  ن�سبة  نف�س  باإ�ستمرار  مع متنياتي 

الإدارات والأق�سام املختلفة.  

          

املهند�س / حممد عادل فتحي

رئيــ�س جمـــل�س الإدارة   

التوا�صل...

        مفــــتاح النجـــاح

Magazine .No3 . March 2021 Magazine .No3 . March 2021

2



فقد ح�سلت  �سركة قناة ال�سوي�س للتاأمني علي الت�سنيف الئتماين من وكالة Fitch العاملية 
)AA- (egy و+B و هو من اأعلي الت�سنيفات الئتمانية التي متنح ل�سركات التاأمني العاملة فى 
ال�سوق امل�سري, و بهذا تكون �سركة قناة ال�سوي�س للتاأمني من اأويل ال�سركات التي لديها ت�سنيف 
وهو    (Fitch Ratings & AM Best ( ائتماين من جهتني معتمدتني عامليتني و هما
املالئة  علي  التاأكيد  اإيل  بالإ�سافة  والعاملي  امل�سري  ال�سوق  فى  تناف�سية  ق��وة  �سركتنا  مينح  ما 

املالية القوية التي تتمتع بها �سركتنا من خالل الت�سنيف املمنوح لها . 

اأتقدم بال�سكر جلميع العاملني ب�سركة قناة ال�سوي�س للتاأمني علي اجلهد املبذول لتحقيق هذا 
النجاح و اأمتني ال�ستمرار علي نف�س النهج من اأجل مزيد من التقدم .

�شريف حممود الغمراوي

ع�ضو جمل�س الإدارة املنتدب

          

ت�صنيف جديد...

                 اإ�صافة جديدة

ت��اأ���س�����س��ت ���س��رك��ة ق��ن��اة  اأن  م��ن��ذ 
ل��ل��ت��اأم��ني و ه���ي قلعة  ال�����س��وي�����س 
تاأمني  ف��ى جم��ال  رائ���دة  م�سرية 
اأكرب  املمتلكات و امل�سئوليات ومن 
القومية  للم�سروعات  الداعمني 
وم�����س��اه��م رئ��ي�����س��ي ف��ى م��ا يتعلق 
ب��ت��ح��ق��ي��ق ال��ت��ن��م��ي��ة امل�����س��ت��دام��ة 

للدولة.
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أرشف عبد الرحيم
رئيس قطاع املراجعة املالية

قن�ة ال�سوي�س للت�أمني... 
رواد �سن�عة الت�أمني      

ال�����ش��وي�����س للتاأمني  ق��ن��اة  ���ش��رك��ة  اأب����ًدا  و  دائ��م��ا  �شتظل 

اأحد رواد �شوق التاأمني امل�شري علي مدار ال�شنني منذ 

تاأ�شي�شها عام 1979. 

ومع ذلك فنحن مطالبون ببذل املزيد من اجلهد و حتقيق اإجنازات تتفق 

مع متطلبات املرحلة الراهنة و القادمة البد من مواكبة التطور التكنولوجي 

اإيل  للو�شول  �شيا�شتنا  اإن��ت��ق��اء  علي  العمل  و  ال�شوق  اآل��ي��ات  وتغيري  امل��ذه��ل 

متميزة  و  تاأمينية جديدة  تقدمي خدمات  فى  االإبتكار  و  امل��رج��وة  االأه���داف 

بوا�شطة نخبه من العاملني املتميزين.

وقد �شاعدت �شركة قناة ال�شوي�س على خلق العديد من الكوادر القادرة علي 

تبوء اأكرب املنا�شب بداخل ال�شركة و ال�شوق التاأميني.

االإدارة  املتوا�شله ملجل�س  املتابعة  و  املتميزة  القيادة  �شاء اهلل فى ظل  واأن 

ف�شوف حتافظ  ال�شركة  مب��ق��درات  ل���إرت��ق��اء  ال��دائ��م  ال�شعي  و  ال�شركة  الداء 

ال�شركة على ريادتها

اإحدى امل�شاريع املوؤمن عليها - مكتبة اال�شكندرية
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اأهم 10 اأرق�م حول 
»ال�ست امل�سرية«، 

ع��دد  ن�����ش��م��ة  م��ل��ي��ون   45.9  -

االإناث بن�شبة %48.4 

تعولها  اأ����ش���رة  م��ل��ي��ون   3.3  -

املراأة بن�شبة %14 

العمر  متو�شط  �شنة   73.6  -

املتوقع للمراأة

- 20% ن�شبة م�شاركة املراأة فى 

احلقائب الوزارية 

ي�������ش���ت���خ���دم���ن    %26.4  -

و%25.3  ال������ك������م������ب������ي������وت������ر 

ي�شتخدمن االإنرتنت

االإن���������������اث  م���������ن   %60.1  -

ي���������ش����ت����خ����دم����ن ال����ت����ل����ي����ف����ون 

املحمول

االإن����اث  ج��م��ل��ة  م���ن   %76.5  -

يعملن عم� دائم

ال��ب��ط��ال��ة  م���ع���دل    %23.6  -

ل�إناث

- 22.9% ن�شبة م�شاهمة املراأة 

فى قوة العمل 

ال���ع���ام���ل���ني  م������ن   %25.8  -

بالقطاع احلكومى »اإناث«

 من واقع البيانات الر�شمية 

ال�شادرة عن جهاز االإح�شاء.
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�سر اإختي�ر 8 م�ر�س
للإحتف�ل ب�ليوم الع�ملي للمراأة .

ال���ي���وم ال���ع���امل���ى ل���ل���م���راأة اإح��ت��ف��ال 

8 مار�س  ب��ه  االإح��ت��ف��ال  يتم  �شنوى، 

م���ن ك���ل ع����ام، وي���ق���ام ل��ل��دالل��ة على 

االإح������������رتام ال�����ع�����ام وت����ق����دي����ر وح���ب 

امل��������راأة الإجن����ازات����ه����ا االإق���ت�������ش���ادي���ة، 

وال�����ش��ي��ا���ش��ي��ة واالإج���ت���م���اع���ي���ة، وه��و 

الن�شاء  باأعمال  ل�إحتفال  منا�شبة 

اأدوار  اأداء  فى  وثباتهن  و�شجاعتهن 

ا���ش��ت��ث��ن��ائ��ي��ة ف����ى ت����اري����خ ب��ل��دان��ه��ن 

وجمتمعاتهن.

ترجح اأغلب امل�شادر، اأن اخللفية 

ال����ت����اري����خ����ي����ة ل������إح�����ت�����ف�����ال ت���ع���ود 

الإ����ش���راب���ات ال��ن�����ش��اء ف���ى ال���والي���ات 

امل����ت����ح����دة االأم����ري����ك����ي����ة ق����ب����ل ق����رن 

اآالف  ون�����ش��ف؛ ف��ف��ى 1856 خ��رج��ت 

الن�شاء ل�إحتجاج فى �شوارع مدينة 

ن��ي��وي��ورك اإع��رتا���ش��ا ع��ل��ى ال��ظ��روف 

غري االإن�شانية فى العمل.

ت��ظ��اه��رت  م���ار����س 1908  وف���ى 8 

ال��ن�����ش��ي��ج فى  ع���ام����ت  م���ن  اآالف 

���ش��وارع ن��ي��وي��ورك ح��ام���ت قطًعا 

لت�شكل  ورد،  وب���اق���ات  اخل��ب��ز  م���ن 

املظاهرة فى 8 مار�س بداية  ه��ذه 

ح���رك���ة ن�����ش��وي��ة م��ت��ح��م�����ش��ة داخ���ل 

الواليات املتحدة. 

وب���داأ االإح��ت��ف��ال ب��� 8 م��ار���س من 

ك��ل ع���ام ك��ي��وم ل��ل��م��راأة االأم��ري��ك��ي��ة 

تخليًدا ملظاهرات نيويورك 1908.

وف���ى ال��ع��ام 1975ع���م���دت االأمم 

ب��ال��ي��وم  االإح���ت���ف���ال  اإىل  امل���ت���ح���دة 

ال��������دوىل ل����ل����م����راأة ف����ى 8 م����ار�����س، 

دول  اأغ���ل���ب  اإخ����ت����ارت   1977 وف����ى 

العامل يوم 8 مار�س ليكون موعد 

االإحتفال باملراأة، ليتحول اإىل يوم 

املراأة العاملى.
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مبنا�شبة يوم املراأة املوافق 8 مار�س، علينا 

اأ�شا�شي  كقوام  امل��راأة  دور  نذكر  اأن  جميعا 

واعتبارها  امل�شري  املجتمع  داخل  وموؤثر 

ولي�شت جمرد  املجتمع  رئي�شي من  ج��زء 

ن�����ش��ف��ه وذل�����ك مل���ا ت���ق���وم ب���ه م���ن جم��ه��ود 

الإعداد وتهيئة جميع اأفراد املجتمع و كما 

قال ال�شاعر الكبري حافظ ابراهيم  »االأم 

�شعًبا طيب  اأع���ددت  اأع��ددت��ه��ا  اإذا  مدر�شة 

االأع��راق« وبهذا يكون ما اأك��رم الن�شاء اإال 

كرمي و ما اأهانهن اإال لئيم .

ف��ى �شياق االإح��ت��ف��ال ب��ي��وم امل���راأة ، اأ���ش��در 

اجلهاز املركزي للتعبئة العامة و االإح�شاء 

ب��ي��اًن��ا ���ش��ح��ف��ًي��ا ي���وم االث��ن��ني امل���واف���ق 8 /3 

تاريخ   الن�شاء حتي   ع��دد  باإجمايل   2021/

2021/1/1 و الذي بلغ 48.5 مليون ن�شمة .

واجلدير بالذكر االإ�شارة للدور الذي يقوم 

الفتاح  عبد  اجلمهورية/  رئي�س  �شيادة  ب��ه 

ال�شي�شي، حيث يحر�س �شيادته دائما علي 

امل��راأة و متكينها داخ��ل املجتمع  تفعيل دور 

امل�شري .

حيث اأ�شدر �شيادته توجيهات لوزير العدل 

امل�شت�شار / عمر مروان بالتن�شيق مع رئي�س 

جمل�س الدولة باال�شتعانة باملراأة فى جميع 

ال�شوء  وت�شليط  الد�شتورية  اال�شتحقاقات 

امل�شري  الق�شاء  ف��ى  امل���راأة  اإ���ش��ه��ام��ات  علي 

ومدي جناح التجربة والتي ت�شعي القيادة 

ال�شيا�شية لتعميمها داخل الق�شاء العادي 

واالإداري.

واأك�����رب دل���ي���ل ع��ل��ي دع����م ���ش��ي��ادة ال��رئ��ي�����س 

واإح��رتام��ه ل���دور امل���راأة ، زي���ادة ع��دد املقاعد 

امل��خ�����ش�����ش��ة ل��ل��م��راأة ح��ت��ى و���ش��ل��ت اإيل162 

مقعد فى الربملان )14 مقعد بنظام التعيني 

و 148 مقعد بنظام االإنتخاب( مما ي�شاوي 

27% داخل جمل�س النواب.

بجانب 71.4% ن�شبة امل�شاركة فى التاأمينات 

االإجتماعية فى العام 2020 .

املالية  العامة  للرقابة  الهيئة  كما قامت 

رقم  من�شور  اأخ��ره��ا  ك��ان  تو�شيات  ب��اإ���ش��دار 

100 لعام 2020 والذي ين�س علي:

ت�شكيل  يت�شمن  اأن  يجب   4-1-1 بند   -

جمل�س اإدارة اأي �شركة  وجود عن�شًرا ن�شائًيا 

ال�����ش��رك��ات  ع��ل��ي االأق����ل وي�شتثني م��ن ذل���ك 

املهنية التي يحددها رئي�س الهيئة.

م���ع ال��ع��ل��م ب�����اأن ���ش��رك��ت��ن��ا احل��ب��ي��ب��ة ق��ن��اة 

ال�شوي�س للتاأمني قد قامت منذ العديد من 

علي  االأم��ر  ه��ذا  بتطبيق  بالفعل  ال�شنوات 

اأر�س الواقع بقيادة املهند�س/ حممد عادل 

بحيث  ال�شركة  اإدارة  جمل�س  رئي�س  فتحي، 

اإدارة  ميثل العن�شر الن�شائي داخل جمل�س 

�شركة قناة ال�شوي�س للتاأمني ك� من :                                 

- املهند�شة / فتحية عبد ال�شتار ال�شتيوي 

- املهند�شة / اإميان علي �شليمان 

- املهند�شة / منال عبد الروؤوف حمرم

- املهند�شة / مفيدة كمال الدين ابراهيم ع�م 

- املهند�شة / اإنت�شار اأمني حممد خليل .

"كل املجتمع ... ولي�صت الن�صف"
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عام  م��دي��ر  من�شب  تقلدت  كما 

هبة   / ال�شيدة  االأ���ش��ب��ق   ال�شركة 

اهلل عبد الوهاب ملدة 12 عاما �شهد 

ل��ه��ا اجل��م��ي��ع ب��ال��ك��ف��اءة االإداري������ة 

كمحا�شر  عملها  اإيل  ب��االإ���ش��اف��ة 

ل��ل��ت��اأم��ي��ن��ات ال��ه��ن��د���ش��ي��ة مب��ع��ه��د 

التاأمني مب�شر.

ونذكر االأ�شتاذة / م�شرية ماأمون، 

الهند�شي  ال��ت��اأم��ني  ق��ط��اع  رئ��ي�����س 

والتي �شاهمت فى تطوير التاأمني 

الهند�شي من خ�ل عملها املتميز 

ك���ن���ائ���ب رئ���ي�������س جل���ن���ة  ال���ت���اأم���ني 

ال���ه���ن���د����ش���ي ب������االإحت������اد امل�������ش���ري 

عملها  اإيل  ب��االإ���ش��اف��ة  ل��ل��ت��اأم��ني 

ك���م���دي���ر ع�����ام امل��ج��م��ع��ة امل�����ش��ري��ة 

لتاأمني االأخطار النووية.

ه�����ذا وق�����د ب��ل��غ��ت ن�����ش��ب��ة االإن������اث 

ال���ع���ام����ت ب��ال�����ش��رك��ة م���ن اجل��ه��از 

االإداري  ما يقرب من  و  االإنتاجي 

25% من اإجمايل العاملني بال�شركة:

ن�شبة االإناث من اإجمايل اجلهاز 

االإنتاجي :%66 

ن�شبة االإناث من اإجمايل اجلهاز 

االإداري: %15

بف�شل من اهلل و توفيقه و تهيئة 

قناة  �شركة  داخ���ل  املنا�شب  امل��ن��اخ 

ال�����ش��وي�����س ل��ل��ت��اأم��ني اإم��ت��د ن�شاط 

امل�����راأة اإيل ال��ع��دي��د م���ن امل��ج��االت 

ع��دي��دة  خ���ربات  خ���ل��ه��ا  اإكت�شبت 

م��ن��ه��ا ال���ت���دري���ب ع��ل��ي احل��وك��م��ة، 

ب��ت��دري��ب العاملني  ���ش��ارك��ت  ح��ي��ث 

امل�������ش���ري والأول  ال���ت���اأم���ني  ب�����ش��وق 

م��رة ك��ان ه��ذا ال��ن��وع م��ن التدريب 

مبعرفة �شيدة .

بهذا يكون العمل بداخل �شركة 

�شاعد  قد  للتاأمني  ال�شوي�س  قناة 

املراأة العاملة علي القيام بالعديد 

من الن�شاطات االإجتماعية خارج 

نطاق ال�شركة كرئا�شة جلنة املراأة 

ب���ال���ن���ادي االأه����ل����ي واإت�����ب�����اع ن��ف�����س 

تعلمتها  ال���ت���ي  االإدارة  اأ���ش��ال��ي��ب 

ق���ن���اة  االأم  م���در����ش���ت���ن���ا  ب�����داخ�����ل 

ال�شوي�س للتاأمني.

ختاما يجب التذكري باأن احللم 

واالأمل فى اهلل ثم االإجتهاد واملثابرة 

ال��وق��ت و االإ���ش��ت��ف��ادة بكل  وتنظيم 

االإمكانيات املتاحة للتعلم والرتقي 

طبيعة  م��ع  يتنا�شب  مب��ا  ل�أف�شل 

املراأة من �شرب و جلد ملمار�شة  اأكرث 

من عمل فى اآن واحد.

����ش���ك���ًرا ل���ع���ائ���ل���ة ق���ن���اة ال�����ش��وي�����س 

للتاأمني بكل اأع�شائها. دمتم ودامت 

قناة ال�شوي�س للتاأمني متميزة . 

 اأنهار قنديل

رئي�س قطاع التفتي�س 

واملراجعة الداخلية



Magazine .No3 . March 2021 Magazine .No3 . March 2021

8

خالد ي�شري

نائب مدير عام - اإعادة التاأمني

  التحديات قادمة ال حمال
مع التطور ال�ضريع فى الأحداث فى كل اأنحاء العامل �ضواء كانت (�ضيا�ضية/

كبرية  حتديات  اأمــام  باأننا  ندرك  اأن  لبد  اإقت�ضادية/�ضحية/تكنولوجية) 

بديلة  و  جديدة  طرق  عن  البحث  ب�ضرورة  والإقــرار  التطور  هذا  ملواجهة 

ل�ضمان ا�ضتمرار الأعمال و حت�ضينها و لذلك كان اجتاه �ضركات التاأمني/

اإعادة التاأمني اإيل البحث عن (التطوير الإجباري) عن طريق :

1- تطوير فكر الإدارة ملواجهة الكوارث والأزمات والبحث عن حلول بديلة 

ل�ضمان اإ�ضتمرار الأعمال/اخلدمات.

املتاحة  للتكنولوجيا  الأمثل  والإ�ضتخدام  الآيل  احلا�ضب  اأنظمة  تطوير   -2

والتطوير امل�ضتمر وزيادة الإ�ضتثمار فى هذا املجال.

لكل  الفعلي  املــال  راأ�ــس  والــذى ميثل  الب�ضري   العن�ضر  علي  احلفاظ   -3

موؤ�ض�ضة والتدريب امل�ضتمر والعمل علي خلق كوادر جديدة باأفكار متميزة 

وعقد الجتماعات ب�ضفة دورية لبحث امل�ضاكل و اإقرتاح احللول علي م�ضتوي 

جميع الفئات الوظيفية لإتاحة الفر�ضة للم�ضاركة فى اإتخاذ القرارات.

4- تطوير فكر اجلهاز الإنتاجي وعقد اجتماعات ب�ضفة دورية مع الإدارة 

التنفيذية ل�ضرح املتغريات و التغطيات اجلديدة وملعرفة امل�ضاكل التي يواجهها 

اجلهاز الإنتاجي لبحث احللول املقرتحة.

5- درا�ضة تغريات ال�ضوق والجتاه اإيل املناطق اجلديدة ملواكبة التو�ضع والتطور 

العمراين للدولة و حماولة احل�ضول علي ن�ضبة اأكرب من احل�ضة الت�ضويقية.



عدة  هناك  باأن  ال�ضابق  العدد  فى  ذكرنا  كما 

اإ�ضتخدامها  ميكن  للمخاطر  اإ�ضرتاتيجيات 

ح�ضب احلاجة و ح�ضب امكانية تطبيقها ووجود 

تفر�س  اأو  التى قد متنع  املفرو�ضة  القيود  بع�س 

اإ�ضتخدام اإحداها.

وقبل اأن نبداأ باحلديث عنها ب�ضكل خمت�ضر يجب 

اأن ن�ضري اإىل اأن اخلطر الذى نتحدث عنه (وهو 

الأ�ضابة بفريو�س كورونا) قد يتحقق اأو ل يتحقق، 

 uncertain اأي هو حدث غري موؤكد احل�ضول 

event  له اإحتمالية حدوث ودرجة تاأثري. حيث 
هو  املخاطر،  اإدارة  فى  املفاهيم  اأهم  من  اأن 

التحديد امل�ضبق للمخاطر و حتليلها لكي نتعامل 

معها ب�ضكل اإ�ضتباقي proactive  ولي�س تفاعلى 

.reactive
فى  عنها  حتدثنا  كما  الإ�ضتجابة  اإ�ضرتاتيجيات 

العدد املا�ضي:

avoidance  1. التجنب 

وهي الإ�ضرتاتيجية التي من خاللها ميكن  جتنب 

معني  �ضيء  بعمل  تقوم  اأنــت  مثل  اخلطر،  وقــوع 

كورونا، مثال  بفريو�س  الأ�ضابه  اإىل جتنب  يوؤدي 

اأن تقوم بحجر نف�ضك عن املجتمع اأو اأخذ لقاح 

مينع اإ�ضابتك 1٠٠٪ بهذا الوباء.

mitigation  2. التخفف

اإ�ضتخدامها  عند  تعمل  التي  الإ�ضرتاتيجية  وهي 

ــة وقـــــوع اخلــطــر  ــي ــمــال ــى تــقــلــيــل اإمـــــا احــت عــل

بفريو�س  الأ�ــضــابــه   probability of loss
فــى حالة  اخلــطــر  تــاأثــري  مــن  تقلل  اأو  ــا،  ــورون ك

القيام  مثال   ،reduce the impact حدوثه  

الكمامات  كاأرتداء  الوقاية  اإجــراءات  باإ�ضتخدام 

اجل�ضدي  التباعد  تطبيق  و  املعقمات  واإ�ضتخدام 

يزيل  لن  هذا  ولكن  الب�ضرية  التجمعات  وجتنب 

لالإ�ضابة  اإحتمالية  فهناك   ٪1٠٠ الأ�ضابه  خطر 

اإحتمالية الأ�ضابه)،  رغم هذه الجراءات (تقليل 

اأو تقوم بتدعيم جهازك املناعي من خالل الكل 

وهذا  الأ�ضا�ضية  الفيتامينات  تناول  و  ال�ضحي 

�ضيقلل من اأثر الفريو�س على ج�ضمك فى ما لو 

اأ�ضبت به (تقليل التاأثري).

كوفيد – 19 و تطبيق ا�سرتاتيجيات ادارة املخاطر
 transfer  3. التحويل 

وهي الإ�ضرتاتيجية التي تعتمد على حتويل اأو نقل 

اأخر، وهناك مثال  تبعات وقوع اخلطر اىل طرف 

�ضائع على هذه الإ�ضرتاتيجية وهو التاأمني ال�ضحى 

مع  التعاقد  طريق  عن   Medical insurance
ودخلت  بالفريو�س  اأ�ضبت  فلو  طبي،  تاأمني  �ضركة 

املالية  التبعات  فــاإن    - اهلل  قدر  ل   - امل�ضت�ضفى 

وهذه  التاأمني.  �ضركة  قبل  من  �ضتُدفع  لإ�ضابتك 

الإ�ضرتاتيجية تركز على التبعات املالية فقط  لوقوع 

اخلطر.

 acceptance  4. القبول 

هي الإ�ضرتاتيجية التي ت�ضتخدم عندما ل ت�ضتطيع 

توظيف اأي من الإ�ضرتاتيجيات اأعاله فتقوم بقبول 

اإىل  الإ�ضرتاتيجية  هــذه  وتنق�ضم  املتوقع  اخلطر 

نوعني :

:active acceptance اأ. القبول الفعال 

اخلطر  وقــوع   بقبول  يقوم  الــقــرار  �ضاحب  هنا   

اأثره  من  تقليل  اأو  لتجنبه  حاليا  متاح  لخيار  لكن 

طــوارئ  اإحــتــيــاطــيــات  بو�ضع  فيقوم  حتــويــلــه،  اأو 

مــوارد  من  معه  contingency plan  للتعامل 
مادية، ب�ضرية و مالية وهنا - فى حالة  احلديث عن 

خطر الإ�ضابة بفريو�س كورونا - ت�ضع بح�ضاباتك 

اأن ت�ضع اإحتياطات من معدات الوقاية ال�ضخ�ضية 

ن�ضبة  قيا�س  ــزة  واأجــه املــنــقــذة  العقاقري  وبع�س 

وبع�س  ال�ضطناعي  التنف�س  اأجهزة  و  الوك�ضجني 

الإ�ضتجابه  فى  ت�ضتخدم  اأن  ميكن  التي  الأمـــوال 

خلطر ال�ضابة  كاإجراء ا�ضتباقي.

:passive acceptance ب. القبول الغري فعال 

تعمل  لن  الــدولــة  اأو  املوؤ�ض�ضة  اأو  ال�ضخ�س  وهنا 

ت�ضع  ولن  للتعامل مع خطر معني  اإ�ضتباقي  ب�ضكل 

وذلك  املختلفة  باأنواعها  موارد  من  اإحتياطيات  اأي 

ذو  اأن اخلطر  اأو  ــوارد  امل لإنها ل متتلك هذه  اإمــا 

اإحتمالية حدوث منخف�ضة جدا. وهنا فاأنت تتخذ 

الإجراء بعد ا�ضابتك بالفريو�س اأي اأن تكون تفاعلي 

اأو ت�ضمى   proactive اإ�ضتباقي reactive ولي�س 
فى بع�س الأحيان بالإ�ضتجابة غري املخططة.

من  اأكــر  اإ�ضتخدام  ميكن  اأنــه  اإىل  الإ�ضارة  ويجب 

ح�ضب  بالتبادل  اأو  واحــد  وقــت  فى  اإ�ضرتاتيجية 

متغريات الظروف.

�ضت�ضتخدمها  ال�ضابقة  الإ�ضرتاتيجيات  من  ــاأٍي  ف

احلــدوث  اإحتمالية  (ذو  اخلطر  هــذا  مع  للتعامل 

العالية مع تاأثري يرتاوح بني متو�ضط و  كبري جدا 

على �ضحتك و عملك ؟؟؟؟)

اإدارة  اإىل  اإمييل  اإر�ضال  برجاء  باأرائكم  للم�ضاركة 

Risk.management@sci-egypt.com:اخلطر 

»اخلطر مثل النار اإذا 

مت ال�شيطرة عليها 

اأ�شبحت مفيده واإذا 

مل يتم ال�شيطرة 

عليها �شوف يزيد 

اإ�شتعالها وتدمرك«

 ثيدور روزفلت - الرئيس ال 26 
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كيفية االإ�شابة بران�شوم وير )Ransomware( و طرق الوقاية منها..

مفهوم  عن  السابق  العدد  يف  تحدثنا 

Ransomware و كيفية عملة وأنواعه وتاريخ 

بكيفية  العدد  هذا  سنستكمل  هجامته، 

اإلصابة بـ رانسوم وير )Ransomware(؟

١– فتح الروابط / الوصالت واملرفقات الضارة 

التي تصلك عن طريق الربيد اإللكرتوين...

٢–استغالل الثغرات يف التطبيقات / الربامج...

إلكرتونية  مبواقع  اإلتصال  عىل  ٣–إرغامك 

ضارة...

حقنها  يتم  والتي  الضارة  الغري  املواقع   –٤

بربمجيات ضارة...

٥–تحميل التطبيقات من مواقع غري آمنة...

٦– اإلعالنات املصابة بربمجيات ضارة...

...SMS ٧–الرسائل القصرية

الخبيثة  الربمجيات  إنتقال  الذايت:  ٨–اإلنتشار 

من حاسوب اىل حاسوب آخر.

مكافحة رانسوم وير )Ransomware(؟

أن هذه النصائح تعترب من الخطوات الوقائية 

قبل اإلصابة بهذه الربمجية الخبيثة.

إىل   Backup إحتياطية  نسخ  إعداد   –١

بك  الخاص  الحاسوب  عىل  التي  املعلومات 

بشكل دوري ...

وباإلمكان أيضا حفظ هذه النسخة اإلحتياطية 

.SSDاو USB عىل

 Windows ويندوز  التشغيل  نظام  يقدم  و 

عمل  خاصية  و  اإلحتياطي  النسح  خاصية 

OS Image صورة للنظام

 Updated محدثا  التشغيل  نظام  إبقاء   –٢

نظام  من  املقرصنة  النسخ  إستخدام  وعدم 

تشغيل ويندوز Windows ألن هذه النسخ 

ال تقم بالتحديث.

فأن  وخرباء  مايكروسوفت  رشكة  وبحسب 

انترش  الذي   Ransomware وير  الرانسوم 

 Win مؤخرا ال يؤثر عليك إذا كنت تستخدم

م�شطفي املغاوري

اأخ�ضائي احلا�ضب الآىل

١0 وقمت بتحديثه

قوى  الخبيثة  الربمجيات  مكافح  تحميل   –٣

ومستقل عن مكافح الفريوسات

Linkقبل  والروابط  امللفات  من  ٤–تأكد 

فتحها ...

األنرتنت  حركة  ملراقبة  تطبيق  تحميل   –٥

Internet traffic وهو تطبيق متعلق بالجدار 

Firewall الناري

العامة    اإلنرتنت  شبكات  تستخدم  ال   –٦

تكون  إستخدامها  وعند   Public Wi-Fi

للرضورة او للقيام بأعامل عاجلة ...

 chrome أو   Firefox متصفح  ٧–إستخدم 

املتعلقة مبنع   Adds-on بإضافة اإلضافة قم 

اإلعالنات ...

٨– تأكد من تحميل التطبيقات/ الربامج من 

املواقع األصلية لها و ليس من مواقع وسيطة 

ألن املواقع الوسيطة قد تكون غري آمنة.

٩– ينصح دامئا بإستخدام الربامج/ التطبيقات 

 “  Crackكراك  ” إستخدام  من  بدال  املجانية 

حيث أن العديد منها يحتوي عىل برمجيات 

خبيثة ...



تاأثري تكنولوجيا 

املعلومات وعلوم احلا�سب 

االآىل على قطاع التاأمني

فى الأونة الأخرية، اأثر تكنولوجيا املعلومات وعلوم 

احلا�ضب الآىل  فى العديد من املجالت املوؤثرة فى 

هذا  فى  كبري  باع  التاأمني  وملجال  اليومية؛  حياتنا 

الإختالف.

فما هى تكنولوجيا املعلومات وما هى علوم الربجمة، 

وما هى القطاعات الرائدة فى هذا املجال؛ وما هو 

مـدى تـاأثري تكنولوجيــــــــا املعلومـــات فـــي حت�ضـــني 

اأداء �ضــركات التــاأمني.

ي�ضــري  اإذ  املعلومات  تكــنولوجيا  مفاهيم  تعددت 

»ريت�ضارد دافت« (املنظر التنظيمى لالإدارة فى كلية 

اأوين جامعة فاندربيلت) على اأنها �ضالح اإ�ضرتاتيجي 

املنظمة  قــدرات  وتعزيز  بناء  فى  ي�ضاعد  اأن  ميكن 

البيانات  اأف�ضل   توفري  خــالل  من  الإ�ضرتاتيجية 

عالقة  يوطد  ومبــا  وخارجها  داخلها  واملعلومات 

املنظمة باملوردين والزبائن واملنظمات الخرى 

هي  املعلومات  تكنولوجيا  اأن  على  »دافــت«  ويوؤكد 

والــذي  املعلومات  نظام  من  التكنولوجي  اجلانب 

ــة  مــن الــربجمــيــات ،قــواعــد  ــادي ميثل املــكــونــات امل

تت�ضمن  اإذ  الأخرى  والو�ضائط  ال�ضبكات  البيانات، 

هذه التقنيات احلا�ضوب باأنواعه، اأ�ضاليب التخزين 

والطبع والقراءة،

و�ضبكات  والنقل  الإ�ــضــتــالم  اأ�ضاليب  عــن  ف�ضال   

املحمول والفاك�س واأنظمة الربجميات وتطبيقاتها. 

للحا�ضوب  املادية  املكونات  اأنها  على  تعريفها  ومت 

والربجميات، البيانات وتقنيات التخزين من حفظ 

لتكنولوجيا  كــمــوارد  والبيانات  املعلومات  وتوفري 

املعلومات املنظمة و قد عرف  روبى باأنها كافة اأنواع 

باحل�ضاب  املتعلقة  واملعدات  والأجهزه  الربجميات 

هاتفا  اأو  �ضخ�ضيا  حا�ضوبا  كــان  �ضواء  والت�ضال 

حممول اأو عن طرق نظم املعلومات الإدارية.

اأهمية تكنولوجيا املعلومات 
كونها  مــن  املعلومات  تكنولوجيا  اأهمية  تظهر 

املعلومات  على  احل�ضول  فى  ال�ضركات  ت�ضاعد 

فال�ضركة  بطريقة مميزة،  اأعمالها  لأداء  الالزمة 

ندرة  بني  املــوازنــة  ت�ضتطيع  التي  هي  الناجحة 

املعلومات وكرتها، فتكنولوجيا املعلومات ت�ضاعد 

ال�ضركات فى اإيجاد فر�س جديدة للعمل

 كما تظهراأهمية تكنولوجيا املعلومات من خالل 

توفريها معلومات وا�ضعة ودقيقة للمدي وامل�ضاعده 

من  قراراتهم  وتنفيذ  اإتخاذ  على  ال�ضيطرة  فى 

لهم  توفرها  التي  الرقابة  خــالل  من  موظفيهم 

عطيه اأبو العينني

اخ�ضائي احلا�ضب الآيل

تكنولوجيا  اأدوات 

املعلومات.

دور الربجمة وعلم 
احلا�سب االىل فى 

قطاع التامني
ـــربجمـــة  ــــقــــوم ال ت

وعـــلـــم احلــا�ــضــب 

امل�ضاعدة  بتقدمي 

التاأمني  ل�ضركات 

وحاملى  والو�ضطاء 

من  التاأمني  وثائق 

حيث زيادة الكفاءة 

املعلومات،  تبادل  وحجم  وكفاءة  و�ضرعة  والفاعلية 

يوفر  اأن  ميكن  الآىل  احلا�ضب  وعلم  واأن  ل�ضيما 

حلولً ملعظم امل�ضاكل التي تواجه القطاع وخ�ضو�ضاً 

من ناحية التعوي�ضات اأو املقا�ضة بني ال�ضركات، كما 

اأنه ي�ضاعد فى تقييم اخلطر بطريقة دقيقة، وكذلك 

املطالبات  ت�ضوية  من  والنتهاء  الأ�ضرار  وقوع  منع 

من  لبــد  الوثيقة  عمل  عند  فمثال  اأ�ــضــرع  ب�ضكل 

ح�ضاب اخلطر والق�ضط املقابل لهذا اخلطر والأن 

اإحتمال  وجــود  بعدم  معدودة  ثوانى  يتعدى  ل  هذا 

للخطاأ.

التاأثري  الآىل  واحلا�ضب  الربجمة  لعلم  ميكن  كيف 

فى التاأمني مثال (التاأمني الطبى والرعاية ال�ضحية)

عند عر�س اأ�ضعار الوثيقة ي�ضتغرق عر�ضها وحتليل 

كل  ومميزات  وعيادات  م�ضت�ضفيات  من  اأ�ضعارها 

م�ضتوى �ضاعات ومن املمكن اأيام.

ولكن بعد تغذية الكمبيوتر بالبيانات الأ�ضا�ضية يقوم 

تلقائيا بح�ضاب الناجت النهائى فى جزء من الثانية.

لي�س على �ضركة التاأمني �ضوى عر�س العر�س للعميل.

على  والتاأمني  القرار  اإتخاذ  �ضرعة  اىل  يــوؤدى  مما 

اأكــر من جهة فى وقــت ق�ضري وعــدم الــوقــوع فى 

اخلطاأ الب�ضرى اأو فى احلالت الإحتيالية.

  (AIG) ووفقاً ملا ذكره رئي�س ق�ضم التحليالت ب�ضركة

التاأمني  “�ضناعة  اأن  الأمريكية  املتحدة  بالوليات 

دولر  مليار   4٠ من  باأكر  تقدر  خ�ضائر  تتحمل 

فى ال�ضنة ولكن ت�ضتخدم (AIG) تقنيات الذكاء 

الإ�ضطناعى فى عملية املطالبات اخلا�ضة بها ...  

وقد قامت ال�ضركة بالتعامل مع اأكر من 77 مليون 

مطالبة وبف�ضل اإ�ضتخدام الذكاء الإ�ضطناعى وعلوم 

مطالبات  من   ٪75 الك�ضف عن  الىل مت  احلا�ضب 

التاأمني الإحتيالية«.

وهناك جمال مهم جدا ي�ضمى حتليل البيانات وهذا 

ما ي�ضاعدنا على توقع الأخطار مما يوؤدى اىل و�ضع 

يوؤدى  مما  متناهية  بدقة  والإ�ضرتاطات  ال�ضروط 

ملقال  ن�ضبة  الربح.  هام�س  وزيــادة  اخل�ضائر  لتقليل 

الأحتاد امل�ضرى للتاأمني عدد 67
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االإدارة الطبية و جائحة كورونا 
فى خ�ضم الأحداث اجلارية و ما ي�ضهده  العامل من اأثار مرتتبة علي اإنت�ضار 

فريو�س كورونا ، يبقي الأطباء فى ال�ضفوف الأمامية ملواجهة هذا الفريو�س 

العنيف و يقوموا بالعديد من الت�ضحيات وذلك للحد من اإنت�ضار املر�س.

علي مدار عام كامل حتملت الإدارة الطبية بداخل �ضركة قناة ال�ضوي�س للتاأمني 

الكثري فى مقابل احلفاظ علي �ضحة العاملني  جميًعا.

جنحت الإدارة الطبية فى توفري كافة ال�ضبل للحفاظ علي العاملني بداخل 

ال�ضركة و القيام بدورهم بالكامل دون تردد .

الإجــراءات الحرتازية  الطبية علي تطبيق كافة  الإدارة  هذا و قد حر�ضت 

ون�ضر الوعي بني العاملني بال�ضركة .

اأن  للتاأمني  ال�ضوي�س  قناة  �ضركة  داخل  كعاملني  واجبنا  اإن من  نري  هنا  من 

للقائمني علي الإدارة الطبية بقيادة الدكتور/  اإجالل و تقدير  نتقدم بتحية 

ه�ضام عبد الرزاق امل�ضت�ضار الطبي لل�ضركة، مع الزميل/ ح�ضن كامل املدير 

العام امل�ضاعد وجميع العاملني بالإدارة الطبية .

اأملني من اهلل عز وجل اأن متر هذه املحنة ال�ضعبة و اأن جنتازها جميعا. 

د/ ه�ضام

حممودحممد�ضـــارة

�ضيماءحــ�ضن
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باعتباره  ذلك  التا�ضع  غريغوري  البابا  اأدان 

ربا فى مر�ضوم املالحة 1236، وعندها انطلقت 

عقود ال�ضراكة التجارية. مبوجب عقود ال�ضراكة 

التجارية، ميّد اأ�ضحاب راأ�س املال رجل اأعماٍل 

بالب�ضاعة لت�ضيري التجارة ك�ضريٍك فى امل�ضروع، 

التجارة  اأخطار  وتبقى  الأربــاح،  فى  ويت�ضارك 

فى  املال.  راأ�س  �ضاحب  م�ضئولية  على  والبحر 

الإيطاليون  التّجار  قــّدم  ع�ضر،  الرابع  القرن 

�ضراء  املقرت�ضني  على  فتوّجب  ال�ضرف،  عقود 

الفواتري من املقر�ضني (امل�ضرفيني التجاريني). 

مهما  تُ�ضرف  عندها  الكمبيالة  اأ�ضبحت 

على  ُمغّطى  البحر  خطر  يعد  ومل  حــدث، 

الإطالق. اأوجد التجار قرو�س التاأمني للحّد 

والتي  يواجهونها،  التي  البحر  خماطر  من 

»يبقى  اأي:  احلــايل،  البحري  التاأمني  ت�ضبه 

الياب�ضة،  على  عليه  ــن  ــوؤّم امل اأو  املــقــرت�ــس 

مرافقة،  دون  عليها  املوؤّمن  الب�ضائع  وتُر�ضل 

ال�ضفينة  و�ضول  عند  القر�س  يُ�ضتحق  ول 

باأمان، بل عند و�ضول الب�ضائع باأمان«.

فى القرن الثالث ع�ضر واأوائل القرن الرابع 

ع�ضر، �ضافر التّجار الأوروبيني لبيع ب�ضائعهم 

حول العامل للحّد من خطرال�ضرقة والحتيال 

من القبطان اأو الطاقم، وهو ما يعرف با�ضم 

البيع  اأن  لحظوا  لكّنهم  جنتيوم.  ري�ضيكيون 

بهذه الطريقة ل يقت�ضر على خطر اخل�ضارة 

(اأي التحّطم وال�ضرقة وموت التاجر)، اإذ لن 

البعيدة.  الأ�ــضــواق  تغطية  اأي�ًضا  ي�ضتطيعوا 

عمالء  توظيف  نزعة  ظهرت  لهذا،  ونتيجّة 

عــام  فــفــى  ـــواق.  ـــض الأ� خمتلف  فــى  للتجار 

�ّض�ضت غرفة التاأمني فى مدينة بروج 
ُ
131٠، اأ

التجارية الفلمنكية.

معلومات عامةبداية تطور التاأمني فى الع�سور الو�سطى

ب��ع��د اأن حت��دث��ن��ا ع���ن ن�����ش��اأة ال��ت��اأم��ني فى 

، نتابع  ال�شابق  الع�شور القدمية فى العدد 

�شل�شلة تطوير التاأمني فى الع�شور الو�شطى.

التاأمني  قبل  �ضائًعا  البحري  القر�س  كــان 

اإذ  الو�ضطى،  فىالع�ضور  التقليدي  البحري 

يقر�س امل�ضتثمر ماله اإىل تاجٍر م�ضافر، فيكون 

التاجرعندها ملزًما بت�ضديده فى حال و�ضلت 

م�ضرفًيا  ائتماًنا  يعد  وهــذا  بــاأمــان.  ال�ضفينة 

وتاأميًنا بحرًيا فى الوقت ذاته.

مرتفًعا  البحري  القر�س  فوائد  معّدل  كان 

على  كان  املحتملة.  الكثرية  الأخطار  لتعوي�س 

التّجار الذين ياأخذو ن قر�ًضا بحرًيا دفع فائدة 

عالية للمقر�س لتحّمل اأخطار البحر بدًل من 

الطريقة  هذه  وا�ضتُخدمت  ــاح،  الأرب م�ضاركته 

اأي�ًضا فى نقل الب�ضائع على الياب�ضة. 



مستشارك
الطبي ،، بعض المفاهيم الخاطئة عن فيروس كورونا

هل ميكن اإرتداء الكمامة اأثناء ممار�شة الريا�شة؟

ينبغي عدم اإرتداء الكمامة اأثناء ممار�ضة الريا�ضة لأن  الكمامة قد حتّد من القدرة على التنف�س ب�ضورة 

مريحة. 

وقد تبتل الكمامة ب�ضبب العرق مما ي�ضعب التنف�س ويعزز  منو املكروبات. 

واأهم تدبري وقائي اأثناء ممار�ضة الريا�ضة هو التباعد  اجل�ضدي م�ضافة مرت واحد على الأقل من الآخرين. 

احلقيقة: املاء اأو ال�ضباحة ل ينقالن فريو�س كوفيد-19

الأ�ضخا�س  الفريو�س بني  ينت�ضر  ال�ضباحة. ومع ذلك،  اأثناء  املاء  ينتقل فريو�س كوفيد-19 عن طريق  ل 

عندما يخالط اأحدهم �ضخ�ضاً م�ضاباً بالعدوى خمالطة وثيقة. 

ما ميكنك القيام به :

جتّنب احل�ضود وحافظ على م�ضافة ل تقل عن مرت واحد من الآخرين، حتى عندما ت�ضبح اأو عند تواجدك 

فى مناطق ال�ضباحة. اإرتدِى كمامة اأثناء تواجدك خارج املاء وعندما يتعّذر عليك احلفاظ على م�ضافة من 

الأ�ضخا�س الآخرين. نّظف يديك ب�ضكل متكرر، وغطِّ فمك اأو اأنفك مبنديل ورقي اأو مبرفقك املثني عند 

ال�ضعال اأو العط�س، وابق فى املنزل اإذا كنت ت�ضعر بتوعك.

مر�س فريو�س كورونا )كوفيد-19( ي�شببه فريو�س ولي�س بكترييا 

الفريو�ضات  اأو  الكورونا  تُ�ضمى  فريو�ضات  �ضاللة  من  ينحدر  كوفيد-19  مر�س  ي�ضبب  الذي  الفريو�س 

التاجية. وامل�ضادات احليوية ل تاأثري لها على الفريو�ضات.

غري اأن بع�س الأ�ضخا�س الذين ي�ضابون بكوفيد-19 قد حت�ضل لديهم م�ضاعفات في�ضابون باإلتهاب رئوي. 

وفى هذه احلالة، قد يو�ضي مقدم الرعاية ال�ضحية بتناول م�ضاد حيوي ملعاجلة الإلتهاب.

ول يوجد حالياً اأي دواء مرخ�س ملعاجلة كوفيد-19. اإذا ظهرت عليك اأعرا�س املر�س، فاإت�ضل بطبيبك 

املعالج اأو باخلط ال�ضاخن املخ�ض�س لكوفيد-19 لطلب امل�ضاعدة.

اإ�شتخدام الكمامات الطبية  لفرتة طويلة ال ي�شّبب الت�شمم بثاين اأك�شيد الكربون اأو نق�س االأك�شجني، اإذا 

مّت ارتداوؤها على النحو ال�شليم

قد ل يكون ا�ضتخدام الكمامات الطبية فرتة طويلة مريحاً، ولكنه ل يوؤدي اإىل الت�ضمم بثاين اأك�ضيد الكربون 

اأو نق�س الأك�ضجني. عندما ترتدي كمامة طبية، تاأكد من تثبيتها بال�ضكل ال�ضحيح وباإحكام جيد لتتنف�س 

ب�ضكل طبيعي. ل تعيد ا�ضتخدام كمامة وحيدة ال�ضتعمال واإ�ضتبدل الكمامة دائماً حاملا ت�ضبح رطبة.

الكمامات الطبية  ُ(عرف اأي�ضاً باإ�ضم الكمامات اجلراحية) م�ضطحة اأو مطوية وتُثبت باأربطة حول الراأ�س 

اأو باأ�ضرطة مرنة حول الأذنني. 

معظم االأ�شخا�س الذين ي�شابون بكوفيد-19 يتعافون منه

معظم الأ�ضخا�س الذين ي�ضابون بكوفيد-19 تظهر  عليهم اأعرا�س خفيفة اأو معتدلة وميكنهم التعافى منه 

التنف�س فالتم�س الرعاية الطبية  ال�ضعال  واحلمى و�ضعوبة  اإذا كنت تعاين من   بف�ضل الرعاية الداعمة. 

مبكراً –  ات�ضل مبرفق الرعاية بالهاتف اأولً قبل التوجه اإليه. واإذا  كنت م�ضاباً باحلمى وتعي�س فى منطقة 

موبوءة باملالريا  اأو احلمى ال�ضفراء، فالتم�س الرعاية الطبية على الفور.
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ال���������واح����ة

بنت النيل 

و كانت حياتي .. تضيع هباء 

أفتش عن نصفي المحتجب 

و جدتك ؟؟ أم صادفتكم طريقي 

و كنت كمثلي .. ترين على حاجبيك 

مالمح من وجهى المجهد

و بعت الصفاء 

لتشرى لعمرك عمرًا جديدًا

يغنى بلون الحياة التي تحلمين

نشدتك في قريتي 

.. لم أجدك

- ارشب من حيث ترشب الخيول، فالحصان لن يرشب املاء الفاسد أبًدا. 

- وَضْع رسيرك حيث تنام القطة فهي تعشق الهدوء . 

- وكل من الفاكهة التي ملستها الدودة ومل تخرتقها فهي تبحث دوًما عن الفاكهة 

الناضجة . 

- وازرع شجرتك حيث يَْحفر الُخلد  فتلك هي االرض الخصبة . 

- إبِن منِزلََك حيث يجلس الثعبان لتدفئة نفسه ، فتلك هي االرض املستقره التي 

التنهار .

- واحفر لتجد املاء حيث تختبئ الطيور من الحرارة ، فحيثام تقف الطيور يختبئ 

املاء .
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اأق���وال م�اأث���ورة

- أصنع النجاح من األخفاقات، خيبة األمل والفشل من الدرجات التي ترتقي عليها النجاح 

             “ديل كارنيجي«

- العوائق هي تلك األشياء املرعبة التي تراها حني ترصف النظر عن هدفك

               »هرني فورد«

- ليس األمر ألين عبقري كل ما هنالك أين أجاهد مع املشاكل لفرتة أطول

                “ ألبريت أينشتاين”

- إذا كان لديك عينان..فلامذا ترى الناس بأذنيك ، عامل الناس مبا ترى منهم و ليس مبا تسمع عنهم!    

                         “غابريييل غارسيا ماركيز« 

رحل الزميل العزيز .. رمز االإخ��س و الوفاء

وعزاوؤنا اأنه ترك �شرية عطرة وزم�ء ي�شريون علي دربة 

ندعو اهلل اأن يتغمده  بوا�شع رحمته.

ثروت عبد العظيم

مراقب عام فرع �ضربا

اأ�سرف العربى

مراقب عام فرع 6 اأكتوبر
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العالقات العامة

الع�قات العامة فى قامو�س اك�شفورد :-

لبحث  علمية  اأ�ض�س  على  القائم  الفن  هي 

بني  املتبادلة  الناجحة  التعامل  طــرق  ان�ضب 

املنظمة وجمهورها الداخلي واخلارجي لتحقيق 

اأهدافها مع مراعاة القيم واملعايري الجتماعية 

والقوانني والأخالق العامة باملجتمع .

اجتاهات الع�قات العامة :

تبادل  على  بجهودها  العامة  العالقات  تقوم 

فى  الــعــام  ــراأي  ــل ل الجتــاهــات  وحتليل  الآراء 

اجتاهني هما:

االأول : يتمثل بالت�ضال ال�ضادر من املنظمة اإىل املجتمع والذي يقوم على اأ�ضا�س اإعالمهم مبا 

تقدمه املنظمة من منتجات خمتلفة ب�ضكل �ضادق و اأمني وعرب ما ت�ضتخدمه من و�ضائل ات�ضال 

متاحة .

اآراء ووجهات نظر  الثاين : وهو بالعك�س من املجتمع اإىل املنظمة ، وذلك عندما تقوم بنقل 

املجتمع و�ضواء كان ذلك مب�ضمون ن�ضاط املنظمة او ما يطمح اإليه من حاجات وباأ�ضلوب علمي 

يقود اإىل حتقيق فعل ت�ضحيحي مل�ضار عمل املنظمة .
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