


المقدمة
ــرة  ــنوات األخي ــال الس ــر خ ــي مص ــة ف ــة اإلعاق ــهدت قضي ــد ش لق
تطــورًا عامــً وفــي العــام الماضــي تطــورًا خاصــً وفقــً لكونــه 
عام المعاق، وكان الجهــــاز المركــزى للتعــبئة العامــة واإلحصــاء 
قــد أصــدر فــى2 ديســمبر 2017  ، بيانــً بمناســبة  »اليــوم العالمــى 
ــر  ــى مص ــرات ف ــم المؤش ــاءت أه ــات«، وج ــخاص ذوى اإلعاق لألش
»5 ســنوات فأكثــر« طبقــا  الســكان  الصعوبــات مــن  حــول ذوى 

لبيانــات تعــداد 2017، كالتالــي: 

%10.67

%2.61

إلــى  البســيطة  مــن  صعوبــة  لديهــم 
كاملــة« »إعاقــة  المطلقــة 

لديهم صعوبة من الكبيرة إلى المطلقة.
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% 3.14
)أعلى نسبة(المنيا

% 3.05

%2.83

 %2.68

%2.77

%2.73

%2.86

 % 2.85

القاهرة

اإلسكندرية

الشرقية

البحيرة

بنى سويف

أسيوط

كفر الشيخ
النسبة اإلجمالية 

وفقًا للمحافظات:
ذوى الصعوبــات من الدرجة 

الكبيرة إلى المطلقــة

بين %1.36
و

%2.61

باقى 
المحافظات
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 %6.32

%4.73
%3.65

 % 2.85

صعوبة المشى أو صعود السالم

الرؤية
التذكر أو التركيز

صعوبة الفهم والتواصل
مــن  الوظيفيــة  الصعوبــات  ذوى 
المطلقــة إلــى  البســيطة  الدرجــة 

الصعوبــات  ذوى  األفــراد 
لنــوع   وفقــًا  الوظيفيــة 

الصعوبــة

المصدر: المركز القومي للتعبئة واإلحصاء
من إجمالى السكان »5 سنوات فأكثر«



5

% 0.71
رعاية النفس

مــن  الوظيفيــة  الصعوبــات  ذوى 
المطلقــة إلــى  الكبيــرة  الدرجــة 

 %1.43

%0.57
%056

 %0.65

صعوبة المشى أو صعود السالم

الرؤية
التذكر أو التركيز

صعوبة الفهم والتواصل

المصدر: المركز القومي للتعبئة واإلحصاء
من إجمالى السكان »5 سنوات فأكثر«
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المشاركون 
في نقدر 2018
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متحدثو 
نقدر 2018



التغطية  
اإلعالمية 2018
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شاهد
نقدر 2018



لماذا يجب عليك تعيين ذوى القدرات الخاصة؟
تعيين عاملين بإعاقات يمكن أن يؤثر إيجابيً على أداء الشركة وإليك السبب.

األشخاص ذوي اإلعاقة مورد غير مستغل.
فــي  والمواهــب  المهــارات  مــن  مســتغل  غيــر  مــورد   هــم 
إليهــا  تحتــاج  مهــارات  لديهــم  وأن  خاصــة  الــدول،  معظــم 
األعمــال مــن مهــارات وظيفيــة ومهــارات حــل المشــكات التــي 

تتطــور لديهــم بشــكل يومــي.

األشــخاص ذوي اإلعاقــة يمكــن أن نصنــع منهــم موظفيــن 
ُيعتمــد عليهــم.

ــات  ــم ذوي اإلعاق ــروا أن موظفيه ــال ذك ــاب األعم ــب أصح  أغل
يقومــون بأعمالهــم بنفــس القــدر والمســتوى مــن الكفــاءة 
وااللتــزام  اإلنتاجيــة  فــي  المعاقيــن  غيــر  يفــوق  وبعضهــم 

بالحضــور.

نسبة بقاء واستمرار ذوي اإلعاقة في العمل أكبر.
 تعــد نســبة اســتمرار ذوي اإلعاقــة فــي العمــل أعلــى مــن نســبة 
األشــخاص الســليمة، وبذلــك تــزداد معــدالت الثبــات الوظيفــي و 

تحقــق فــرص االســتثمار والتدريــب العائــد منهــا.

رفع الروح المعنوية.
 أشــار أصحــاب األعمــال أن الــروح المعنويــة لــدى الموظفيــن، 
والطاقــة اإلنتاجيــة للموظفيــن تزيــد عندمــا يصبــح العمــال ذوي 

ــل. ــق العم ــن فري ــن ضم ــة م اإلعاق

حوافز وتكريمات من الدولة.
 أطلقــت وزارة القــوى العامــل مبــادرة “شــكرًا” فــي ينايــر 2017 
لتكريــم وتحفيــز الشــركات التــي تحــرص علــى تعييــن نســبة الـــ 

ــن. ــن المعاقي ــا لتعيي ــررة قانون 510% المق
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إن خلق فرص عمل لألشخاص ذوي اإلعاقة وتعزيز إدماجهم هو جزء من  المسؤولية االجتماعية للشركات.
ــة  ــرص، ومكافح ــؤ الف ــي، وتكاف ــاج االجتماع ــل اإلدم ــة مث ــادا اجتماعي ــمل اآلن أبع ــتدامة تش ــً أن  االس ــم أيض ــى عليك ال يخف

ــا، ويجــب علــى جهــود االســتدامة فــي المســتقبل النظــر فيهــا. ــز. وهــي ترتبــط ارتباطــا جوهري التميي

األمــر ال يقتصــر علــى مســاعدة األشــخاص ذوي اإلعاقــة فــي التغلــب علــى إعاقتهــم، ولكــن يصــل األمــر الــى أن يتــم النظــر 
لهــم علــى إعتبارهــم مصــدر للموهبــة واإلبــداع واإلبتــكار.

ــرص  ــا ف ــة، وإتاحته ــام الدول ــد اهتم ــى تزاي ــل عل ــة دلي ــن ذوي اإلعاق ــن م ــن المواطني ــداد الموظفي ــد أع ــؤولون تزاي ــر مس اعتب
ــط  ــة، وس ــمعية والذهني ــة والس ــدية والبصري ــات الجس ــى اإلعاق ــون عل ــون الموظف ــوزع المعاق ــام المعاقين،ويت ــل أم العم
تأكيــدات رســمية بــأن دمــج ذوي اإلعاقــات فــي المجتمــع يهــدف إلــى إظهــار طاقــات هــذه الفئــة، وجعلهــا فئــة منتجــة فــي 

ــة. المجتمــع تســهم فــي عمليــة التنميــة فــي الدول

مفهــوم المســؤولية االجتماعيــة للشــركات وعاقتــه باالســتدامة  مــن حيــث المبــدأ يســعى إلــى تحســين 
قطاعــات التعليــم والصحــة والعمالــة ومســاعدة ذوي االحتياجــات الخاصــة علــى االندمــاج فــي المجتمــع 
المصــري وخلــق فــرص عمــل مناســبة لهــم، فضــا عــن توفيــر بيئــة أفضــل ينعــم المجتمــع المصــري 

بالعيــش فيهــا.

العالقة بين المسئولية المجتمعية وتعيين ذوي القدرات الخاصة 



12

ــن  ــا بي ــوة فيم ــل الفج ــي تقلي ــا، وه ــعى لتحقيقه ــدة نس ــوة جدي ــو خط ــة ه ــدرات الخاص ــف ذوى الق ــَدر2 لتوظي ــى ِنْق ملتق
الشــركات وذوى القــدرات الخاصــة، فــي محاولــة لتشــجيع الشــركات علــى الترحيــب بهــم ودمجهــم فــي فريــق عملهــم، 
ــة  ــري لإلعاق ــع المص ــا المجتم ــر له ــي ينظ ــة الت ــة التقليدي ــر الطريق ــى تغيي ــة إل ــة، باإلضاف ــادة اإلنتاجي ــة وزي ــم التعددي لدع
ــق  ــى خل ــَدر2”، عل ــى “ِنْق ــم ملتق ــي تنظي ــا ف ــي حرصن ــز. يأت ــز أو تحي ــدون تميي ــري ب ــع المص ــي المجتم ــم ف ــان دمجه وضم
شــراكات مؤثــرة مــع المختصيــن فــي المجتمــع المصــري بدعــم ومســاندة ذوي اإلحتياجــات الخاصــة، لإلســتفادة مــن 
خبراتهــم المختلفــة فــي هــذا المجــال، وتعزيــز وزيــادة الفــرص المتاحــة بالملتقــى، وتقديــم أمثــل تنظيــم يســاعد ويدعــم 
ذوى القــدرات الخاصــة. جميــع شــركائنا مــن المنظمــات لديهــم شــغف حقيقــي والرغبــة أكيــدة فــي تحســين تعزيــز حيــاة 

المعوقيــن مــن جميــع أنحــاء مصــر.
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المشاركين بالملتقى



14



15

أصحاب اإلعاقات 
البصرية

أصحاب اإلعاقات 
السمعية والكالمية

أصحاب اإلعاقة 
الحركية

أصحاب اإلعاقات 
العقلية

األقزام

الفئات المستهدفة
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المشغوالت اليدوية الكاشير

الترجمةالتصميم واإلبداع

الدراسات البحثية

كتابة المحتوى

صيانة اآلالت

الحجز والتذاكر

مراكز الدعم واإلتصال

ادخال البيانات

اإلنتاج الخدمات

البرمجة وتطوير المواقع

المحاسبة والشؤون 
المالية

مجاالت العمل المستهدفة



17

الخبرات السابقة 

201620172018

2018 2018
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بــاقــات اإلشتـراك في المعـرض

الباقة 
البالتينية

الباقة 
الذهبية

الباقة 
الفضية

الباقة 
العادية
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الباقة 
البالتينية

74,999
جنية مصري

جناحك فى الملتقى
-  مساحة 6X4 متر خالية لبناء الجناح الخاص بك بالشكل الذي يدعم شكل التسويقي 

ويروج لعامتك التجارية. 
-  عدد 15 ممثلين عن شركتك.

تسويق العالمة التجارية
-  شعار شركتك على كافة المواد الدعائية.

-  ذكر اسم شركتك باألخبار اإلعامية. 
-  نشر عدد 3 رول أب / لوحة إعانية بساحة الملتقى أو منطقة التسجيل.

موقع جوبزيال وهمتنا

مزايا حصرية

-  السماح بنشر أي عدد من الوظائف على همتنا
-  السماح بنشر أي عدد من الوظائف على جوبزيا

-  2000 رصيد بحث في السير الذاتية على موقع جوبزيا.
-  2000 رصيد بحث في السير الذاتية على موقع همتنا.

-  الوصول لقاعدة بيانات الحاضرين بالملتقى.
-  المشاركة بخطاب مدته تصل لـ 20 دقيقة على منصة الملهمين الخاصة 

بالملتقى. 
-  تخصص غرفتان إلجراء مقابلة العمل بداخلها.

-  لقاء حصري مع ممثل الشركة في جوبزيا تي في.

مواقع التواصل اإلجتماعى
-  عدد 10 منشورات على السوشيال ميديا لتصل ألكثر من مليون شخص.

-  ذكر اسم شركتك باألخبار اإلعامية.



20

3 رعاة 
فقط

الباقة 
الذهبية

54.999
جنية مصري

جناحك فى الملتقى
-  مساحة 4*5 متر خالية لبناء الجناح الخاص بك بالشكل الذي يدعم شكل التسويقي 

ويروج لعامتك التجارية. 
- عدد 5 ممثلين عن شركتك.

تسويق العالمة التجارية
-  شعار شركتك على كافة المواد الدعائية.

-  ذكر اسم شركتك باألخبار اإلعامية. 
-  نشر عدد 2 رول أب / لوحة إعانية بساحة الملتقى أو منطقة التسجيل.

موقع جوبزيال وهمتنا

مزايا حصرية

-  عدد 100 منشور وظيفي على موقع جوبزيا.
-  عدد 100 منشور وظيفي على موقع همتنا.

-  1500 رصيد بحث في السير الذاتية على موقع جوبزيا.
-  1500 رصيد بحث في السير الذاتية على موقع همتنا.

-  الوصول لقاعدة بيانات الحاضرين بالملتقى.
-  المشاركة بخطاب مدته تصل لـ 15 دقيقة على منصة الملهمين الخاصة 

بالملتقى. 
-  تخصص غرفة إلجراء مقابلة العمل داخلها.

مواقع التواصل اإلجتماعى
-  عدد 5 منشورات على السوشيال ميديا لتصل ألكثر من مليون شخص.

-  ذكر اسم شركتك باألخبار اإلعامية.
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الباقة 
الفضية

34.999
جنية مصري

جناحك فى الملتقى
-  مساحة 4X3 متر خالية لبناء الجناح الخاص بك بالشكل الذي يدعم شكل التسويقي 

ويروج لعامتك التجارية. 
- عدد 5 ممثلين عن شركتك.

تسويق العالمة التجارية
-  شعار شركتك على كافة المواد الدعائية.

-  ذكر اسم شركتك باألخبار اإلعامية. 
-  نشر عدد 1 رول أب في ساحة الملتقى أو منطقة التسجيل.

موقع جوبزيال وهمتنا

مزايا حصرية

-  عدد 30 منشور وظيفي على موقع جوبزيا.
-  عدد 30 منشور وظيفي على موقع همتنا.

-  500 رصيد بحث في السير الذاتية على موقع جوبزيا.
-  500 رصيد بحث في السير الذاتية على موقع همتنا.

-  تخصص غرفة إلجراء مقابلة العمل داخلها.

مواقع التواصل اإلجتماعى
-  عدد 3 منشورات على السوشيال ميديا لتصل ألكثر من مليون شخص.

5 رعاة 
فقط
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الباقة 
العادية

14.999
جنية مصري

جناحك فى الملتقى
-   جناح 2X3 متر مجهزة بترابيزة وكرسيين ومصدر كهرباء وإضاءة. 

-  عدد 2 ممثلين عن كل شركة.

تسويق العالمة التجارية
-  شعار شركتك على كافة المواد الدعائية.

- ذكر اسم شركتك باألخبار اإلعامية. 
-  عدد 2 منشورات على السوشيال ميديا لتصل ألكثر من مليون شخص.

موقع جوبزيال وهمتنا
-  عدد 20 منشور وظيفي على موقع جوبزيا.

-  عدد 20 منشور وظيفي على موقع همتنا.
-  300 رصيد بحث في السير الذاتية على موقع جوبزيا.

-  300 رصيد بحث في السير الذاتية على موقع همتنا.

مواقع التواصل اإلجتماعى
-  عدد 2 منشورات على السوشيال ميديا لتصل ألكثر من مليون شخص.
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لوحة إعالنيةمساحة إضافية لجناحكإبنى جناحك

سوق لعامتك التجارية عن 
طريق بناء جناح خاص لك 

على مساحة 6م. 
*خاص بالباقة العادية فقط.

يمكنك أن تحصل على 
مساحة إضافية لجناح 

شركتك.

سوق عامتك التجارية 
فى اماكن مختلفة عن 
طريق بناء لوحات إعانية 

بالملتقى.

إضافات أخرى

جنيه مصــري
جنيه مصــريجنيه مصــري/للمتر المربع



المساحة بالمتر

6X4

5X4

3X4

3X2

5

3

10

15310

5

3

٢

2000
اللوحات اإلعالنيةالبطاقة التعريفية

لوحات إضافية

 رصيد بحث
بالسيرة الذاتية

نشر إى عدد من 
المنشورات

الراعى
الرسمى

 مكان خاص
 للراعى 
الذهبى

 مكان خاص
 للراعى 
الفضى

 بأماكن
 المشاركين

العاديين

مواقع التواصل موقع همتناموقع جوبزيال
اإلجتماعى

تسويق العالمة 
التجارية

الســعر

٢000
 رصيد بحث

بالسيرة الذاتية

نشر إى عدد من 
المنشورات

١٥٠٠
 رصيد بحث

بالسيرة الذاتية

٢٠٠ 
منشور

500
 رصيد بحث

بالسيرة الذاتية

3٠ 
منشور

300
 رصيد بحث

بالسيرة الذاتية

٢٠ 
منشور

300
 رصيد بحث

بالسيرة الذاتية

٢٠ 
منشور

500
 رصيد بحث

بالسيرة الذاتية

3٠ 
منشور

1500
 رصيد بحث

بالسيرة الذاتية

١٠٠ 
منشور

٧3,999

53,999

33,999

1٤,999

ج

ج

ج

ج

 الباقة
الذهبية
3 رعاة فقط

2
لوحة إضافية

لوحة إضافية

يسمح له بتوزيع أى 
مواد دعائية او هدايا 

ترويجية خاصة بيه 
فقط داخل الجناح 

الخاص به

 الباقة
الفضية

5 رعاة فقط

 الباقة
العادية

مقارنة الباقات
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القاهرة

معلومات عن الملتقى



اتصل بنا
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