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اإيل زميل الرحلة 

)املهند�س / حممد عادل فتحى(

�شريف الغمراوى 

الـقـدوة.. احلكمة..القيادة

 علم اجلرافوجلى )الفرا�شة(

امل�شئولية املجتمعية للموؤ�ش�شات

2اإلفتتاحيـة



اأحياناً كثرية ال جند الكلمات التي ن�شتطيع اأن نعرب بها عما يدور بداخلنا من م�شاعر 
و تفاعالت, وفى مثل هذه احلالة يكتفي االإن�شان باأن ُيخرج كل م�شاعر احلزن و االأ�شى 

عرب اإ�شرتجاع �شريط الذكريات القريبة و البعيدة .
وفى كل االأحوال يبقي الدعاء و الت�شرع اإىل اهلل اأن يتغمد الفقيد برحمته هو املالذ 

واملخرج الوحيد من حالة احلزن و االأ�شى .
بكل هذه امل�شاعر اإ�شتقبلت اخلرب املفجع برحيل ال�شديق والزميل العزيز لريحل عن 
درب��ة,  على  ي�شريون  زم��الء  و  ذكريات  اأجمل  و  �شريته  وح�شن  عمله  طيب  تاركاً  دنيانا 

اأمتنى اأن يكملوا م�شريته و ما بداأه من عمل لدفع عجلة ال�شركة لالأمام . 

املهند�س / حممد عادل فتحي

رئيــ�س جمـــل�س الإدارة   

اإيل زميل الرحلة .....
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�سريف الغمراوى..... فى �سطور

- ولد اأ�شتاذ/ �شريف الغمراوي , فى ال�شابع من يناير �شنة 1955, حا�شل علي بكالوريو�س 
جتارة فى العام 1977.

املنا�شب حتى و�شل ملن�شب  ت��درج فى  و  االأول من مايو 1984  بال�شركة فى  األتحق   -
التاأمني  اإع���ادة  للجنة  رئا�شته  بجانب  للتاأمني  ال�شوي�س  قناة  ل�شركة  املنتدب  الع�شو 
ع�شو  احل��رب,  ل�شندوق  الفنية  اللجنة  اإدارة  جمل�س  ع�شو  للتاأمني,  امل�شري  باالإحتاد 

جمل�س اإدارة ال�شركة امل�شرية لالأنفاق )�شابقا(.
الداخلية  التدريبية  وال����دورات  البعثات  م��ن  العديد  ف��ى  �شريف  االأ���ش��ت��اذ/  ���ش��ارك   -

واخلارجية مثل:
- املوؤمتر االأفروا�شيوي بال�شني فى 2013  

- موؤمتر االإحتاد العربي للتاأمني - بريوت 2016  
- ور�شة عمل مع  Lockton   دبي 2019  

- دورة تدريبية فى تاأمني خطر االإرهاب .  
Risk Management دورة فى ال -  

-  و العديد من الدورات و البعثات املهمة .  
الن�شيحة  بتقدمي  يبخل  ومل  بخرباته  ال�شركة  �شريف  الأ�شتاذ  ــري  اأث لقد 

وامل�شاعدة لكل من اأحتاج مل�شاعدة اأو ن�شيحة . 
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أرشف عبد الرحيم
رئيس قطاع املراجعة املالية

اأ�ضحاب الأيادي البي�ضاء
بقلوب يعت�ضرها الأمل حمت�ضبه و را�ضية بق�ضاء اهلل تلقينا نباأ وفاه املغفور 

�ضاحب   – لل�ضركة  املنتدب  الع�ضو  الغمراوي  �ضريف  الأ�ضتاذ/  اهلل  ب��اإذن  له 

والقلب  ال�ضامية  الأخ��اق  ذو  ال�ضركة  وم�ضرية  تاريخ  البي�ضاء على  ي���ادي 
ّ
الأ

النقي، والذي مل ميهله القدر لإ�ضتكمال م�ضريته الناجحة للعبور بال�ضركة 

ملكانتها املرموقة وريادتها امل�ضتدمية .

ال��رج��ل علي  وي�ضهد اجلميع بالرقي و الإم��ت��ن��ان لكل م��ن تعامل م��ع ه��ذا 

كافة امل�ضتويات، ونتقدم جميعا باأحر التعازي اإيل عائلة الفقيد داعني اهلل اأن 

يتغمده بوا�ضع رحمته و اأن ي�ضكنه فردو�س جناته و اأن يرزق اأهله و ذويه ال�ضرب 

وال�ضلوان .

باأق�ضي  نعمل  واأن  امل�ضرية   نوا�ضل  واأن  ب�ضده  نتكاتف  اأن  جميعا  وعلينا 

ر�ضالتنا  واأداء  التناف�ضية  ال��ت��ح��دي��ات  و  امل��ذه��ل��ة  ال��ت��ط��ورات  مل��واك��ب��ة  طاقتنا 

لتحقيق الجنازات من خال العمل اجلاد والإجتهاد و املثابرة .

وق��د �ضبق ه��ذا الأم���ر اجل��ل��ل وف��ى نف�س التوقيت 

وفاة الأ�ضتاذ/ ح�ضن حممد ح�ضن رئي�س قطاع اإدارتى 

الدفع وال�ضرائب و �ضديق العمر ورفيق الدرب وبعد 

القدير  العلي  ن�ضاأل اهلل  ال�مر�س  معاناة موؤل�مة مع 

اأن يجعلها فى ميزان ح�ضناته والأ�ضتاذ/ ح�ضن عرف 

عنه الإخا�س و التفاين فى  العمل والإجتهاد وكان 

رحمة اهلل عليه قريبا لقلوبنا جميعا ونتذكره دائما 

فى  اأحلك الظروف مبواقفه ونعزي اأنف�ضنا ولأ�ضرته 

ال�ضرب وال�ضلوان . 
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�ضــــريف الغـمــــراوى 
الـقـدوة .. احلكمة .. القيادة

الأبعاد  اأبعاد كثرية منها  اإىل  ياأخذنا  الغمراوي  �ضريف  الأ�ضتاذ/  اإن احلديث عن 

املواقف ال�ضعبة ونحن  الت�ضرف فى  القيادة واحلكمة فى  اأبعاد تخ�س  و  الن�ضانية 

اأث��رت فى �ضخ�ضياتنا  التي  املواقف  العديد من  لنا معه  التاأمني  اإع��ادة  اإدارة  ك��اأف��راد 

ومواقف اأخرى كانت مبثابة الدرو�س احلياتية بل والتعليمية لكيفية الإدارة واحلكمة 

فى التعامل مع الكثري من املواقف ال�ضعبة التي تواجهنا.

فقد كان الراحل من اأعمدة �ضوق اإعادة التاأمني ملا له من خربة و باع طويل فى ذلك 

املجال على مدار خم�ضة وثاثون عاما فهو ذو �ضخ�ضية ناجحة و حمبوبة كان رمزا 

ال��دوؤوب فى العمل قليل الكام كثري الإجن���ازات ذو هالة تخطف الأنظار  لل�ضخ�س 

قريب من قلب ال�ضغري قبل الكبري و اإنعك�ضت تلك ال�ضخ�ضية فى تكوين العديد من 

املحبة  �ضعيد  على  ذات طبيعة خا�ضة  قوية  اإدارة  وتكوين  العمل  وتطوير  العاقات 

والتفاهم بني جميع اأفرادها والإخا�س لعملهم و كان لاأ�ضتاذ/ �ضريف  الغمراوي 

امل�ضئولية  باإح�ضا�س  الإدارة  اإنعك�س على  ملروؤو�ضيه مما  قام بنقل خربته  باأن  الف�ضل 

امل�ضرتكة و التفاين فى العمل تقديًرا وحبا ل�ضخ�ضية الفقيد الذي كان مبثابة القائد 

والأخ الأكرب والأب.

ومم��ا ك��ان له عظيم الأث��ر فى حياة من حالفه احل��ظ بالعمل مع الفقيد هو ما 

كان يحظى به من دماثة اخللق و التوا�ضع مع جميع العاملني وقدرته على جعلهم 

يخرجون كامل الطاقة و التفاين فى العمل حًبا فى القائد الذي كان يحفز ويقوم 

بالت�ضجيع جلميع العاملني بل و يقدر جمهوداتهم ول يقلل من عمل احد ولذلك فقد 

كان لتلك ال�ضفات الأثر فى توجه الإدارة العليا لإختيار الأ�ضتاذ/ �ضريف الغمراوي 

بتلك ال�ضخ�ضية املرموقة وملا يتمتع به من 

�ضفات احلكمة والقيادة برت�ضيحه لقيادة 

املنتدب  الع�ضو  ال�ضركة من خال من�ضب 

يحقق  لكي  الكثري  ميهله  مل  القدر  ولكن 

ولكنه  والإجن���ازات  الطموحات  من  الكثري 

ت��رك اأث���ًرا وح��اف��ًزا داخ��ل كل اأف���راد ال�ضركة 

التطوير  نحو  بداأها  التي  امل�ضرية  لإكمال 

والرقي ب�ضركتنا.

اأف���راد  رح��م��ة اهلل على الفقيد وك��م م��ن 

يظلون  �ضوف  لكنهم  باأج�ضادهم  فارقونا 

اأح��ي��اء ب��ذك��راه��م الطيبة وم��ا غ��ر���ض��وه من 

���ض��ف��ات داخ�����ل ك���ل م���ن ت��ع��ام��ل��وا م��ع��ه ما 

اأعظم اأن تكون غائبًا حا�ضرًا على اأن تكون 

حا�ضرًا غائبًا.
اإدارة اإعادة التاأمني
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خطوات اإدارة املخاطر
وكيفية  املخاطر  مع  للتعامل  املختلفة  الإ�سرتاتيجيات  عن  ال�سابقة  الأعــداد  فى  حتدثنا 

تطبيقها على اأر�س الواقع. ولكن ما هى خطوات اإدارة املخاطر داخل ال�سركة ؟ اأو ما هو 

الإطار اأو العمليات التى يتم بها التعامل مع املخاطر ؟

هناك عدة اأطر عاملية معروفة للتعامل مع املخاطر ويحق لكل �سركة اأن تختار الإطار 

اأو خطة العمل املنا�سبة لها والتى تدور حول عملية حتديد وتقييم املخاطر التى تواجه 

العمال التجارية و و�سع �سوابط منا�سبة خلف�س اإحتمالية حدوثها اأو حجم تاأثريها. 

وتتلخ�س اأهم نقاط اأى خطة عمل ملواجهة املخاطر فى ال�سكل التاىل:

- حتديد وت�سمية اخلطر 

- حتليل اخلطر م�سدره واأ�سبابه

- تقييم اخلطر من حيث اإحتمالية حدوثه وحجم تاأثريه

- و�سع ال�سوابط املنا�سبة ملواجهة اخلطر (خلف�س التاأثري اأو تقليل اإحتمالية احلدوث 

اأو الإثنني معا).

- تقييم ال�سوابط بعد تطبيقها و التاآكد من فاعليتها فى مواجهة اخلطر

- رفع تقرير باملخاطر وال�سوابط اإىل الإدارة العليا

- مراجعة العملية ب�سكل دورى ملراقبة التغري فى درجة اخلطر وفاعلية ال�سوابط 

ولتنظيم عملية ر�سد وحتديد املخاطر وكذلك تي�سري عملية املراقبة ورفع التقارير، 



أحمد نور الدين
مدير عام -إدارة الخطر
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وفقا  يتم ت�سجيل املخاطر فى �سجل واحد لل�سركة وفقا لت�سنيفها حتت فئات حمددة من املخاطر يتم حتديدها م�سبقاً 

لن�ساط ال�سركة وفئات املخاطر التى قد تواجهها.

وهناك عدد من الفئات �سائعة الإ�ستخدام عاملياً والتي ت�ساعد فى جتميع املخاطر وفًقا للجوانب املختلفة ملعامالت ال�سركة  

واأن�سطتها و التى حتتاج اإىل اأخذها بعني الإعتبار، وقد اإختارت قناة ال�سوي�س للتاأمني الفئات التالية لت�سنف حتتها املخاطر 

التى تواجه ال�سركة والتى يندرج حتت كل فئة منها فئات فرعية متعلقة بها:

و �سنتحدث عن تعريف هذه الفئات و مايندرج حتتها من فئات فرعية فى الأعداد القادمة باإذن اهلل كما �سنتعرف على 

امل�سئول عن كل خطوة فى دورة تقييم املخاطر. 

GCS (Allianz Global Corporate & Specialty) فى  العاملية  األيانز  اأعدته �سركة  نتائج تقرير  ولنرتككم مع 

ن�سخته العا�سرة والذى �سدر فى يناير 2021 عن اأعلى 10 اأخطار تواجه ال�سرق الأو�سط واأفريقيا مقارنة مع اأعلى 10 اأخطار 

فى بداية عام 2020.

اإذا كان لديكم روؤية حتت اأى فئة من فئات املخاطر تندرج هذه الأخطار ميكنكم اإ�ضتكمال 

اجلدول و اإر�ضاله اإىل اإدارة اخلطر على الآمييل التايل : 

Risk.management@sci-egypt.com

 فى اإنتظار ارائكم.
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Graphology
 علم اجلرافوجلى )الفرا�شة(

علم  وهو  اليد،  الفيزيائية خلط  ال�سفات  من خالل  ال�سخ�سية  علم حتليل  هو 

ي�ستخدم للك�سف عن احلالة النف�سية لكاتب الن�س والتعرف على �سفاته ال�سخ�سية، 

ويعترب علماء اجلرافولوجى اأن اخلط هو عبارة عن (قراءة للمخ) وقراءة للجهاز 

الع�سبى واحلركى على الورق لدى الإن�سان.

تاريخ علم اجلرافوجلى :

ظهر علم حتليل ال�سخ�سية من خالل اخلط بداية من القرن التا�سع ع�سر ويعترب 

لدى  وقوانني متفق عليها  قواعد  العلم  ولهذا  لفظية،  الغري  الإ�سارات  اأقوى  من 

خرباء العلم، هذا العلم ل يك�سف الغيب بل هو علم وفن له اأ�سوله وقوانينه ولي�س 

اإ�ستخدامه  الآخرين  وعلى  النف�س،  اىل  للتعرف  كبري  باب  وهو  وتخمني،  تنجيم 

الإ�ستخدام المثل كما اأنه علم اآكادميى يدر�س فى اأرقى اجلامعات العاملية، وقد 

ي�ستخدم فى بع�س الدول ملعرفة اأمناط الب�سر وكيفية تفكريهم لتحقيق الإن�سجام 

والتوافق  والتوا�سل معهم. 

وقد نرى اأن بع�ساً من الدول املتقدمة ت�ستخدم هذا العلم فى ال�سركات الكبرية 

فى اإدارات التوظيف (املوارد الب�سرية) وذلك من خالل قيام طالب الوظيفة مبلئ 

اأمامك  الذي  ال�سخ�س  ي�سبح  بحيث  لل�سخ�سية  التوظيف وحتليل  تام  اإ�ستمارة 

املكان  فى  وو�سعه  اجليد  املوظف  على  احل�سول  وبالتاىل  مفتوح  كتاب  وكاأنه 

املنا�سب ل�سخ�سيته التي مت حتليلها من اخلط. 

�ضحر الوكيل 

املعلومات  مــركــز  مــديــر 

ودعم اتخاد القرار 
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حماية ال�ضبكات والأنظمة من هجمات الإخرتاق

وتعزيز  الأمن  لزيادة  والأنظمه  ال�سبكات  فى  حماية  منتجات  ت�ستخدم  ال�سركات  كل 

مالية  تتكبد خ�سائر  ال�سركات  زالت هذه  ما  ولكن  اإخــرتاق،  الدفاع لأي هجمات  خط 

ومعنويه ب�سبب اإخرتاقات ل تتوقف وت�سل ال�سركة ب�سراء منتجات اأكرث واأكرث وكله جمرد 

اإ�ستنزاف اأموال ال�سركة فى احلماية واملنتجات الأمنية...

اأو  نـــظـــام  اأي  يـــوجـــد  ـــه ل  ـــاأن ب ـــاً  يـــعـــرفـــون متـــام املـــعـــلـــومـــات  اأمـــــن  مــهــنــد�ــســني 

.human factor يــ�ــســمــى  مـــا  اأو  نــفــ�ــســه  املــ�ــســتــخــدم  حــمــايــة  ميــكــنــهــا   تــقــنــيــة 

 اخلطر فى احلقيقة هو داخل ال�سركة نف�سها قلة الوعي باأمن املعلومات عند موظفيك 

هو ما ي�سبب تقريبا كل الهجمات والت�سريبات من الأنظمه وال�سبكات . قد تكون �سركتك 

يعرف  اأو مبا  الداخل  بال�سبكة من  والعبث  الأخرتاق  اأي خمرتقني يحاولون  خالية من 

لها عند  التي قد يكونون عر�سه  باملخاطر  ، ولكنها مليئة مبوظفني غري واعيني   internal attack بــ 

اإ�ستخدامهم لأجهزة ال�سركة .

اأ�ساليب الإخرتاق والت�سيد تتطور كل يوم بذكاء وطرق جديدة ومعا�سرة، جتد املهاجم ي�ستدرج موظف 

عن طريق األعاب الأونالين ب�سبب اأنه يعرف اإن ذلك املوظف مدمن األعاب اأونالين، وجتد اآخر ي�ستهدف 

عن طريق �سبكات التوا�سل الإجتماعي ومتابعة كل ما ين�سر اأحد املوظفني ليقوم باإر�سال الر�سالة املنا�سبة 

له ليوقعه بالفخ . دعني اأخربك باأن تدريب موظفيك هو احلل حلماية �سركتك من الهجمات الألكرتونية.

التحديات :

التحديات  اأول  هو  الألكرتونية  للهجمات  للت�سدي  م�ستعدة  غري  �سركتك  تكون  اأن  خطورة  ووعي  فهم 

الواجب تخطيها والنجاح فى حتجيم اخلطر والعمل على تقلي�سه.الهجمات الألكرتونية كانت لزمن طويل 

م�سكلة تقنية تخ�س مهند�سني الي تي و اأمن املعلومات ولكن الأن اأ�سبحت تخ�س كل من يعمل فىال�سركة 

�سواء كانت م�سوؤلياته لها عالقة ب�سكل مبا�سر مع اأجهزة اإلكرتونية اأو جمرد اأعمال لي�س لها عالقة، الكل 

م�سئول والكل ميكن اإ�ستغالله فى الهجوم .

التوظيف جانب ميكن اإ�ستخدامه فى �سالح ال�سركة، بحيث يتم و�سع الوعي الأمني �سمن الأمور املهمة اأثناء 

املفا�سله بني املتقدمني للوظيفه خا�سة اإذا ال�سركة تعمل ب�سكل مبا�سر مع ال�سبكات والأجهزه الإلكرتونية .

اإ�ستثمار املال فى توعية موظفني ال�سركة اأف�سل بكثري من دفع مبالغ كبريه ل�سركات التحقيق فى جرائم 

الكمبيوتر وحتليل الهجمات اللكرتونية .

حتليل امل�ضكلة : 

يت�سبب املوظفني بح�سن نية فى حدوث اخرتاقات فى ال�سبكات ب�سبب بع�س من املمار�سات التي ميار�سها 

املوظف وهو ل يعرف باأنها تعر�س ال�سبكة للخطر مثل :

- اإختيار كلمة مرور �سعيفة يعر�س ح�ساب املوظف وكامل ال�سبكة للخطر

- قلة الإهتمام والالآمباله قد جتعل من اأجهزة ال�سركة عر�سه لل�سرقة اأو ال�سياع

- عدم حتديث الأنظمة والربجميات امل�ستخدمه ب�سكل دوري

- الوقوع فى فخ ر�سائل الت�سيد اأو من�سورات ال�سبكات الجتماعية

- بع�س املمار�سات التي تهدد اأمن ال�سبكة مثل حتميل ملفات تورنت

التدريب ال�سحيح للموظفني قد يكون اأداة قوية وفعالة لتاأمني ال�سبكة بالكامل .

تدريب املوظفني واأقامه ندوات داخل ال�سركة عن طريق اإح�سار بع�س املخت�سني وتدريبهم اأو عن طريق 

اإر�سالهم لربامج التدريب اأف�سل بكثري من �سراء منتجات احلماية . هذه التدريبات تخلق ثقافة ووعي اأمنى 

لدى املوظف والتي جتعل منه اأداة حماية لكل برجميات ال�سركة ولي�س تقنية واحد اأو برنامج واحد فقط.

هناك اإح�سائية اأجرتها �سركة مكافى ت�سري اإىل التايل:

- ثالثون باملئة من املوظفني ي�سمحون لالأهل والأ�سدقاء باإ�ستخدام اأجهزة العمل

- خم�سون باملئة يقومون بو�سل اأجهزتهم اخلا�سه واإ�ستخدامها فى �سبكة العمل

- خم�سون باملئة من املوظفني  ل يعرفون كيفية حتديث برامج احلماية واأنظمه الت�سغيل مثل الونيدوز 

ومكافح الفريو�سات.

م�ضطفي املغاوري

اأخ�سائي احلا�سب الآىل



امل�سئ�لية املجتمعية للم�ؤ�س�سات

اإن امل�سئولية املجتمعية هي كل ما تقوم به ال�سركات، اأي كان حجمها اأو جمال عملها، طواعية من 

اأجل تعظيم قيمتها امل�سافة للمجتمع ككل. وامل�سئولية املجتمعية هي م�سئولية كل �سخ�س بال�سركة 

ولي�ست م�سئولية اإدارة واحدة اأو مدير واحد .

وتبداأ امل�سئولية املجتمعية لل�سركات من اإلتزام ال�سركات بالقوانني املختلفة خا�سة ما يتعلق بحقوق 

العاملني واحلفاظ علي البيئة و تنمية املجتمع .

»الإلتزام  اأنها  علي  الإجتماعية  امل�سئولية  امل�ستدامة  للتنمية  العاملي  الأعمال  عرف جمل�س  وقد 

امل�ستمر من قبل ال�سركات الأعمال بالت�سرف اأخالقيا و امل�ساهمة فى حتقيق التنمية الإقت�سادية 

والعمل علي حت�سني نوعية الظروف املعي�سية للقوي العاملة و املجتمع املحلي ككل. 

اأ�سبح حتمل موؤ�س�سات القطاع اخلا�س مل�سئوليتها جتاه املجتمع و جتاه البيئة هو اخليار الوحيد 

الذي حتتمه علينا تطور احلياة املدنية احلديثة و ثقافة العميل الذي بات يبحث عن املنتجات التي 

تراعي اجلوانب ال�سحية . و كذلك يبحث عن اجلهة التي تقدم خدماتها للمجتمع .

من اأهم اأ�سكال امل�سئولية املجتمعية هي م�ساركة موؤ�س�سات القطاع اخلا�س فى دعم املوؤ�س�سات 

اخلريية دعما للقطاع احلكومي الرائد فى هذا املجال.

ر�ضوي كامل

اخ�سائي العالقات العامة
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علي ال�ضعيد الداخلي ..

- الإجنازات ال�ضيا�ضية:

- تاأميم قناة ال�سوي�س، وتد�سني ال�سد العايل.

- اإ�سرتداد الكرامة وال�ستقالل واحلرية املفقودة على اأيدي امل�ستعمر املعتدي. 

- ال�سيطرة على احلكم فى م�سر و�سقوط احلكم امللكي. 

- اإجبار امللك على التنازل عن العر�س ثم الرحيل عن م�سر اإىل اإيطاليا.

- اإلغاء النظام امللكي وقيام اجلمهورية.

- توقيع اإتفاقية اجلالء بعد اأكرث من �سبعني عاما من الإحتالل. 

- بناء حركة قومية عربية للعمل على حترير فل�سطني. 

- اإجنازات اإقت�ضادية واإجتماعية: 

- تعترب الثورة الع�سر الذهبي للطبقة العاملة املطحونة الذين عانوا اأ�سد املعاناة من الظلم وفقدان مبداأ العدالة الجتماعية.

- اأ�سفرت الثورة عن توجهها الإجتماعي وح�سها ال�سعبي مبكراً عندما اأ�سدرت قانون امللكية يوم 9 �سبتمرب 1952.

- ق�ست على الإقطاع واأنزلت امللكيات الزراعية من عر�سها.

- م�سرت واأممت التجارة وال�سناعة التي اأ�ستاأثر بها الأجانب.

للمجتمع  الإجتماعية  البنية  وتغريت  واأطباء وحمامني  ووزراء  و�سفراء  واأ�ساتذة جامعة  الفقراء ق�ساة  واأ�سبح  امل�سري  ال�سعب  بني  الطبقات  اإلغاء   -

امل�سري. 

- ق�ست على معاملة العمال ك�سلع تباع وت�سرتى ويخ�سع ثمنها للم�ساربة فى �سوق العمل.

- حررت الفالح باإ�سدار قانون الإ�سالح الزراعي.

- ق�ست على ال�سيطرة الراأ�سمالية يف جمالت الإنتاج الزراعي وال�سناعي.

- اإجنازات تعليمية:

- قررت جمانية التعليم العام واأ�سافت جمانية التعليم العايل.

- �ساعفت من ميزانية التعليم العايل.

- اأ�سافت ع�سرة جامعات اأن�سئت فى جميع اأنحاء البالد بدل من ثالث جامعات فقط.

- اإن�ساء مراكز البحث العلمي وتطوير امل�ست�سفيات التعليمية. 

- اإجنازات ثقافية:

- اأن�ساأت الثورة الهيئة العامة لق�سور الثقافة، وق�سور الثقافة، واملراكز الثقافية لتحقيق توزيع دميقراطي للثقافة وتعوي�س مناطق طال حرمانها 

من ثمرات الإبداع الذي احتكرته مدينة القاهرة وهو ما يعد من اأهم واأبرز اإجنازاتها الثقافية.

- اإن�ساء اأكادميية ت�سم املعاهد العليا للم�سرح وال�سينما والنقد والباليه والأوبرا واملو�سيقى والفنون ال�سعبية.

- رعاية الآثار واملتاحف ودعم املوؤ�س�سات الثقافية التي اأن�ساأها النظام ال�سابق ثقافى.

- �سمحت باإنتاج اأفالم من ق�س�س الآدب امل�سري الأ�سيل بعد اأن كانت تعتمد على الإقتبا�س من الق�س�س والأفالم الأجنبية. 

اإجنازات ثورة يوليو عربيًا: 

توحيد اجلهود العربية وح�سد الطاقات ل�سالح حركات التحرر العربية، واأكدت لالأمة من اخلليج اىل املحيط اأن قوة العرب فى توحدهم وحتكمها 

اأ�س�س اأولها تاريخي وثانيها اللغة امل�سرتكة لعقلية جماعية وثالثها نف�سي واإجتماعي لوجدان واحد م�سرتك. اأقامت الثورة جتربة عربية فى الوحدة 

بني م�سر و�سوريا فى فرباير 1958، بعدها قامت الثورة بعقد اإتفاق ثالثي بني م�سر وال�سعودية و�سوريا ثم اإن�سمام اليمن للدفاع عن حق ال�سومال 

فى تقرير م�سريه. �ساهمت الثورة فى اإ�ستقالل الكويت. وقامت الثورة بدعم الثورة العراقية، واأ�سبحت م�سر قطب القوة فى العامل العربي مما 

فر�س عليها م�سئولية احلماية والدفاع لنف�سها وملن حولها. �ساعدت م�سر اليمن اجلنوبي فى ثورته �سد املحتل حتى الن�سر واإعالن اجلمهورية. 

�ساندت الثورة ال�سعب الليبي فى ثورته �سد الإحتالل، كما دعمت الثورة حركة التحرر فى تون�س واملغرب حتى الإ�ستقالل.

الإجنازات العاملية : 

لعبت قيادة الثورة دوراً رائداً مع يوغ�سالفيا بقيادة الزعيم تيتو ومع الهند بقيادة نهرو فى ت�سكيل حركة عدم الإنحياز مما جعل لها وزن ودور 

ملمو�س وموؤثر على امل�ستوى العاملي، ووقعت �سفقة الأ�سلحة ال�سرقية عام 1955 والتي اإعتربت نقطة حتول ك�سرت اإحتكار ال�سالح العاملي، ودعت 

اإىل عقد اأول موؤمتر لت�سامن ال�سعوب الإفريقية والأ�سيوية فى القاهرة عام 1958.

اإجنـــازات ثــورة يــولــــيو
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اإع������ادة الت�اأم����ني

يقرتن تطور التاأمني فى ع�سرنا باإعادة التاأمني  Reinsurance   حتى مل يعد بالإمكان ات�ساع التاأمني 

�سمن احلدود الوطنية من دون الإ�ستناد اإىل خدمات اإعادة التاأمني الدولية. 

واإذا كان من املتفق عليه اأن التاأمني يقوم على توزيع عبء اخلطر بني املوؤمن - لهم على م�ستوى �سركة 

التاأمني، فاأن اإعادة التاأمني تعمل على توزيع اخلطر على امل�ستوى الدويل. وعلى هذا النحو تخرج �سيغ 

الت�سامن والتكافل التي يج�سدها التاأمني على - احلدود الوطنية، لتك�سب طابعا دوليا.

بعد ت�سعب وتطور اأعمال التاأمني، وكرب حجم التغطيات التاأمينية، فقد وجدت احلاجة، لتاأمني مثل هذه 

الأخطار املوؤمنة، زيادة فى الأمان والطمئنان، ولعل الهدف من اإعادة التاأمني ب�سكل مبا�سر؛ هو حماية 

�سركات التاأمني من اخل�سائر املحتملة احلدوث لوثائقها وذلك عن طريق حتويل تلك اخل�سائر اإىل معيد 

التاأمني) اأي اإ�سرتداد خ�سائرها من معيد التاأمني (مقابل ق�سط تدفعه للمعيد، وهو ما دفع �سركات التاأمني 

لالإلتجاء ملثل هذا الأ�سلوب حلماية وثائقها من اخل�سائر.

وفى هذا العدد �سنتعرف على اإعادة التاأمني ن�ساأته، اأ�سبابه واأهم الأ�ساليب امل�ستخدمة لإعادة التاأمني. 

مفهوم اإعادة التاأمني  يعرف اإعادة التاأمني باأنه اتفاقية ي�سع مبوجبها املوؤمن اأو املتنازل على - عاتق 

�سخ�س معيد التاأمني اأو املتنازل له جميع الأخطار املوؤمن عليها اأو جزء منها. اأي حتويل كامل قيمة التاأمني 

الذي تكتبه �سركة تاأمني فى بادئ الأمر اأو جزء من قيمة هذا التاأمني اإىل �سركة تاأمني اأخرى.

التاأمني واملوؤمن له مياثل ذلك  التعاقدي بني �سركة  الإلتزام  اإن  التاأمني  اإعادة  خ�سائ�س واأحكام عقد 

الإلتزام - املتمثل بالعقد املربم مابني �سركة التاأمني واملعيد ولكن كالهما منف�سل عن الآخر حيث لعقد 

اإعادة التاأمني خ�سائ�س ت�سبه عقد التاأمني الأ�سلي: - اإن عقد اإعادة التامني (ملزم جلانبيه) حيث يتبع 

املعيد �سركة التاأمني فى:

 1 -  (عقد ر�سائي) حيث يتم اإ�سناد الأخطار اإىل املعيد التي تقع �سمن اإطار اإجراءاتها فى الإ�سدار 

والتعوي�س ولكنه لي�س من عقود الإذعان كما فى عقد التاأمني الأ�سلي.  

2 - التفاق بني الطرفني (ال�سركة واملعيد) . 

3 - (عقد اإحتمايل) لأن وقوع ال�سرر قائم على اأ�س�س اإحتمالية.  

 4 - (عقد جتاري) �ساأنه ك�سائر العقود التجارية الأخرى .

 5 - (عقد تعوي�سي) الإيفاء بالإلتزامات عند حتقق  الإخطار املوؤمن عليها.

اأي اإدلء كافة احلقائق اجلوهرية عن الأخطار املوؤمنة واملعاد  6 -  (من عقود ح�سن النية املتناهي) 

تاأمينها وعدم اإخفاء اأية معلومات �سرورية على املعيد عند الإ�سدار والتعوي�س.

»اخلطر مثل النار اإذا 

مت ال�ضيطرة عليها 

اأ�ضبحت مفيده واإذا 

مل يتم ال�ضيطرة 

عليها �ضوف يزيد 

اإ�ضتعالها وتدمرك«

 ثيدور روزفلت - الرئيس ال 26 
للواليات املتحدة األمريكيه.
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مستشارك
الطبي ،، أهمية لقاح كورونا

التح�سني هو و�سيلة ب�سيطة و اأمنة للحماية من الأمرا�س، ونظراً ل�سرعة 

و�سهولة اإنت�سار فريو�س كورونا كوفيد 19 واإ�سابة غالبية �سكان العامل به، 

فاأن اأهمية هذا اللقاح تكمن فى احلماية من فريو�س كورونا بال�سماح للج�سم 

بتطوير اإ�ستجابة مناعية ب�سكل اأمن والتي توفر احلماية للج�سم من خالل 

منع العدوي اأو ال�سيطرة عليها .

التباعد  وتخفيف  الدول  فى  احلظر  عمليات  برفع  اللقاح  �سي�سمح  كما 

الإجتماعي و بالتايل عودة احلياة الطبيعية تدريجياً.

�سببان رئي�سيان لأخذ اللقاح : 

- حماية اأنف�سنا .

- حماية من حولنا .

يعترب هذا اللقاح اأمن نظرا لإجتيازه مراحل اإختبار 

اللقاح بفاعلية و حدوث اإ�ستجابة مناعية قوية واأج�سام 

م�سادة م�ستمرة و عادة ما تكون الآثار اجلانبية طفيفة 

وموؤقتة مثل:

 (اإرتفاع خفيف فى درجة احلرارة اأو ال�سداع) .

COV I D -19

Coronavirus
Vaccine

TIME TO
VACCINATE
STOP COVID-19
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قام املهندس / محمد عادل فتحي »رئيس مجلس اإلدارة« و األستاذ/ محمد حسن فرغيل »القائم باعامل العضو املنتدب«.

بتكريم األستاذ / مصطفى عيد »بإدارة الحريق و السطو« و ذلك لحصولة عىل تقدير عام إمتياز )املركز التاىن( بالدبلومة 

املهنية املتقدمة يف إعادة التأمني .... متمنني له املزيد من النجاح و التفوق . 

تقديراً للمتميزين من أبناء الرشكة

ــــ�احــــة الـــــ

من وحي الكسوف

» كان كسوف الشمس حدثاً قامت له الدنيا

 محذرة من الخروج إليها ؟«

أريد الكسوف

يرد إيل الطامعني القناعة

و يرتك يف النفس قرباً .. و حباً

إىل الله يصبح عدالً و طاعة

فكل الحقائق يف عرصنا

ولو مثل شمس النهار املضيئة 

ترص من املكر فيها ... إشاعة 

اإجتماعيات
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أسامة عبد العال
مدير عام مساعد 
-الشئون اإلدارية

- العربة ليست مبكان تواجدنا اآلن ولكنها باإلتجاه الذي نبحر إليه : فنحن أحياناً نبحر مع التيار وأحياناً أخرى 

نبحر ضد التيار .. املهم هو أننا نبحر، ال نقف، وال نرتك الريح تلعب بنا         

)أوليفر وندل هوملز(                        

)أوليفر وندل هوملز( - الكالم من إختصاص املعرفة أّما اإلستامع فهو إمتياز الحكمة  

- ال يضيع يشء ذو قيمة إذا رصفنا الوقت الكايف يف إتقانه         )آبراهام لينكولن(

- الرسعة مطلوبة، ولكن الدقة هي كل يشء      )زينوفون(

- إذا مل تكن القوة موحدة، فهي ضعيفة              )جون الفونتني(

رحل ال�شديق و الأخ رحل 

ب�شالم رحل كما عا�ش حمبوبًا 

مقدراً من اجلميع رحل تاركًا 

وحزنًا  واأملــًا  غ�شه  القلب  فى 

عليك  ــــور  ون ــة  ــم رح الـــف 

الغمـراوي  �شـريف  الأ�شتاذ/ 

اللهم اأغفرله واأرحمه و اأنزل 

علي روحه الأمان وال�شكينة 

و اربط علي قلوبنا و �شربنا 

علي فراقة.

اأقـــ�ال مـاأثـــ�رة

تعـــــــــــازى
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رحلوا الزماء الإعزاء .. رمز الوفاء والإخا�س

وعزاوؤنا اأنهم تركوا �ضرية عطرة وزماء ي�ضريون علي دربهم  ندعو اهلل اأن يتغمدهم  بوا�ضع رحمته

الأ�شتاذ/�شريف الغمراوى

العـ�سو الـمنـتـدب

الأ�شتاذ/خالد منري

اأخ�سائى - فرع الأهرام

الأ�شتاذ/ح�شن حممد ح�شن

رئي�س قطاع الدفع وال�سرائب

الأ�شتاذ/حممد غنيم

اإدارى - فرع دمنهور








