
١ 8

2013 ‐ ¢ù£°ùZCG ‐ƒjÉe | ∫hC’G Oó©dG
…QhO ÒZ ∫ÉfôL  |  á«fÉ› áî°ùf

º¡Øj …òdG πLôdG ™e AÉ≤d

πeÉ©dG ÆÉeO

§HÉ°V π¨à°ûJ õjÉY

?øeCG

∞«Xƒà∏d á«eƒ≤dG IQOÉÑŸG »g Ée

äGRÉLC’G ‘ ∂≤M ±ôYG

∫Éª©dG ó«Y ájóg

êôŸG øe ÜÉ°ûd ∞FÉXh 3

πeÉ©dG QÉ£aEGh Qƒë°S

Oó©dG äÉYƒ°Vƒe

∞«XƒàdG õcôe
تــم إنشــاء أول مركــز توظيــف تابــع للمبــادرة القوميــة للتوظيــف منــذ عامــ� لتقديــم فــرص عمــل متميــزة للع�لــة الفنيــة 
ــا  ــي حددته ــة الت ــف الالئق ــ� الوظائ ــع معاي ــق م ــي تتواف ــادرة والت ــرشكات العضــوة باملب ــا يف ال ــة تخصصاته ــة بكاف والحرفي

منظمة العمل الدولية من حيث األجر، السالمة املهنية واإلجراءات التعاقدية، �ا فيها التأمينات االجت�عية والصحية.
يعتــرب هــذا املركــز هــو األول مــن نوعــه الــذي يقــدم خدمــات التوظيــف لهــذا النــوع مــن الع�لــة بشــكل احــرتايف وجــودة 
ــة  ــل الالئق ــرص العم ــاف ف ــرشكات الستكش ــال بال ــ� باالتص ــف محرتف ــرباء توظي ــوم خ ــث يق ــل؛ حي ــدون مقاب ــة وب عالي
ــة  ــع املجموع ــل م ــ� بالتواص ــرباء املتخصص ــن الخ ــة م ــوم مجموع ــرى يق ــة أخ ــن ناحي ــات، وم ــة القطاع ــاغرة يف كاف والش

املستهدفة من الشباب والشابات الجادين الباحث� عن العمل للبدء يف عملية تيس� التوظيف.
يتــم عمــل مقابــالت شــخصية للباحثــ� عــن العمــل بهــدف تقييمهــم وتحديــد أنســب الخيــارات لهــم مــن فــرص العمــل 
املتاحــة، وقــد يتطلــب ذلــك مشــاركة الباحثــ� عــن العمــل يف دورة تدريبيــة مدتهــا يومــ� يتــم فيهــا تحديــد ميولهــم املهنيــة 

وإلعدادهم للمقابالت مع الرشكات، حيث يتم االتفاق ب� صاحب العمل والباحث عن العمل عىل الوظيفة.  
وقد قام مركز التوظيف حتى اآلن بتوف� أكÃ من ١٥ ألف فرصة عمل الئقة للشباب والشابات الباحث� عن العمل.
للحصول عىل خدمات مركز التوظيف يرجى ملء الكوبون (عىل اليسار) وإرساله ملقر املركز أو لصفحة فيسبوك الخاصة به.

Implemented by:

á«æØdG ∞FÉXƒdG ºYO ´höûe

يوجد باملجتمع العديد من الوظائف والتي Èكن أن تكون مصدر دخل جيد ومستمر، وذلك يف عدة مجاالت مثل الطباعة واملنسوجات وقيادة املركبات والزراعة والكث� من املجاالت التي يسعى القاÇون عليها لجذب الشباب الباحث عن عمل من خالل تقديم 

ظروف عمل الئقة وعادلة. وهذه املجاالت Ïثل حلقات أساسية يف سلسلة االقتصاد املرصي ويلعب املشتغلون بها دوراً مه�ً جداً يف تنمية املجتمع وتحس� أوضاعه. يقوم مرشوع دعم الوظائف الفنية بالرتويج لهذه املهن للشباب مع العمل عىل التأكيد عىل أهمية 

الدور الذي يلعبه العامل املرصي يف تنمية االقتصاد املرصي باإلضافة إىل العمل عىل تحس� صورة الع�ل والحرفي� لدى املجتمع بشكل عام والرتويج لجذب الشباب العاطل لالنض�م إىل سوق العمل الفني.

:≈∏Y ÉæH π°üJG äÉeƒ∏©ŸG øe ójõª∏d

info.shoghlana@gmail.com
/shoglana

:º«ª°üJh iƒàfi

االسم:

السن:

التخصص:

التليفون املحمول:

التليفون األريض:

عنوان مركز التوظيف: ٧ شارع مصدق، الدقي، الدور ٧ شقة ١٤.
تليفون: ٠١٢٠٠٨٤٤٣٠٤/ ٠٢٣٣٣٧٩٣٤٦- ٠٢٣٣٣٧٩٣٢٦
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(NEP) ∞«Xƒà∏d á«eƒ≤dG IQOÉÑŸG »g ÉeΩƒ«dG ‘ áYÉ°S 12 Éæ∏¨à°TG Éæc ∫Éª©dG ó«Y ’ƒd

 ∫ÉªYC’G ∫ÉLQ ™ªà› É¡≤∏WCG IQOÉÑe »g (NEP) ∞«Xƒà∏d á«eƒ≤dG IQOÉÑŸG

 ¿hÉ©àdG øe ºYóH IQÉéàdG h áYÉæ°ü∏d á«Hô©dG á«fÉŸC’G áaô¨dG h ÊÉŸC’G …öüŸG

 . á«fÉŸC’G IQÉØ°ùdG ájÉYQ â– h á«fÉŸC’G áeƒµ◊G øY áHÉ«f ÊÉŸC’G »FÉ‰E’G

 ™e ÜÉÑ°ûdG ÚH ádÉ£ÑdG á∏µ°ûŸ á°Sƒª∏e áHÉéà°SG ∞«Xƒà∏d á«eƒ≤dG IQOÉÑŸG Ωó≤Jh

 .á«æ¡ŸG h á«æØdG ∞FÉXƒdG ≈∏Y »°SÉ°SCG πµ°ûH õ«cÎdG

∞«Xƒà∏d á«eƒ≤dG IQOÉÑŸG ‘ ìÉéædG πeGƒY

• املبادرة القومية للتوظيف هي مبادرة من القطاع الخاص ولهذا فهي قادرة كذلك 
عىل العمل يف أوقات األزمات السياسية.

• لها منهج شامل يعالج مشكلة البطالة من زوايا مختلفة. وتحظى قضية توف� 
ظروف عمل الئقة باألهمية نفسها التي تتمتع بها قضية توف� التدريب الكايف ونرش 

أخالقيات العمل الجيدة.

 øe ÜÉÑ°ûdG ÚH ádÉ£ÑdG áëaÉµe ‘ kGÒÑc kÉeÉ¡°SEG ∞«Xƒà∏d á«eƒ≤dG IQOÉÑŸG Ωó≤J
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±GógC’G

É¡aGógCG ≥«≤– π«Ñ°S ‘ IQOÉÑŸG Ö«dÉ°SCG

عندما نسمي مناسبة معينة بأنها "عيد"، فمن املفرتض 

أن يحمل هذا العيد احتفاالت وطقوس، لكن يف كل سنة 

Èر علينا ١ مايو بعيد الع�ل عىل أنه مجرد عطلة 

رسمية، بدون احتفاالت أو م�رسات تربطنا به يف مرص، 

ر�ا ألننا ال نعرف أصله. قصة عيد الع�ل تاريخيا ال 

تخص فقط املتحمس� للحركات الع�لية ذات الطابع 

السيايس، ولكنها تخص كل فرد يعمل مقابل أجر. 

معظمنا ال يعرف أن أهم اإلنجازات املرتبطة بعيد 

الع�ل هي مبدأ "العمل ٨ ساعات يف اليوم".

نرجع بالتاريخ إىل سبعينيات القرن الـ١٩ يف كندا، عندما 

ظهرت حركة "الـ٩ ساعات" للمطالبة �دة تشغيل للع�ل 

يف املنشآت بحد أقىص ٩ ساعات يف اليوم (وقتها كانت 

مدة العمل Ïتد إىل ١٢ ساعة وأكÃ)، م� أدى إىل اتحاد 

الحركات الع�لية والتنسيق بينها، وظهر بعدها قانون 

االتحاد التجاري الذي أعطى صفة قانونية لالتحادات 

الع�لية، وبعد أحد إرضابات ع�ل الطباعة تقرر االحتفال 

بيوم الع�ل يف ٥ سبتمرب من كل سنة. ã يكن هذا هو 

أول احتفال بعيد الع�ل، فقد انطلقت الدعوة قبلها يف 

أسرتاليا لكنها ã تكن بنفس تأث� حركة الـ٩ ساعات.

ويف ١٨٨٢ قرر زعيم الع�ل األم�كي� "بيرت جيه 

ماجواير" االحتفال بعيد الع�ل يف الواليات املتحدة يف 

نفس اليوم، لكن بعد ٥ سنوات بدأ االحتفال بـ"اليوم 

العاملي للع�ل" يف ١ مايو، وكان السبب هو مساندة 

الع�ل األم�كي� الذين تعرضوا للظلم يف قضية 

هاÈاركت، فأثناء إرضاب ع�يل مطالب بحد أقىص 

• تيس� عملية التوظيف والتعريف بالوظيفة ورشح طبيعة مهامها.

• تحس� جودة العمل يف الرشكات الصغ�ة واملتوسطة الحجم يف مرص.

• تقديم تدريب فني يف بعض الوظائف بالتعاون مع رشكاء من القطاع الخاص.

• الرتويج لجاذبية وظائف الحرفي� وأصحاب الصناعات اليدوية.

لساعات العمل ال يزيد عن ٨ ساعات، ألقى شخص غ� 

معروف قنبلة أدت إىل مقتل عدد من الع�ل ورجال 

الرشطة، ففتحت الرشطة الن�ان عىل الع�ل ثم جرت 

محاك�ت غ� عادلة أدت إىل إعدام ٤ ع�ل رغم عدم 

توافر أي أدلة ضدهم وعدم اتهامهم بالتفج� من األصل. 

 ،ãومن الواليات املتحدة انتقلت الفكرة إىل كل دول العا

رغم إنه رسميا ã تحتفل أم�كا أبدا بهذا اليوم، ونجح 

الع�ل بعدها يف الحصول عىل حق الـ٨ ساعات.

يف ١٨٩٤ بدأت الواليات املتحدة رسميا يف االحتفال بعيد 

 ëالع�ل يف يوم ٥ مايو. حيث اضطر الرئيس األم�

"جروفر كليفالند" إىل هذا بسبب وفاة عدد من الع�ل 

عىل يد الجيش األم�ë أثناء أحد اإلرضابات الع�لية، 

كنوع من التهدئة ومعالجة املوقف بعد ٦ أيام فقط من 

الحادث، ووافق الكونجرس األم�ë وبدأت الواليات كلها 

يف االحتفال بهذا اليوم.

وكانت مشكلتهم الكب�ة وقتها هي عدم رغبة الحكومة 

يف ربط احتفاالت ٥ مايو بقضية هاÈاركت ويوم الع�ل 

يف ١ مايو.

بالطبع يبدو عيد الع�ل عندنا منقطع الصلة بحكاية الـ

٨ ساعات، قبل الثورة كان اليوم مجرد عطلة هادئة من 

املمكن جمعها مع يوم شم النسيم أو عيد القيامة 

القبطي، وبعد الثورة تحول اليوم إىل تذك� بحقوق 

الع�ل والحشد ملطالبهم يف الشوارع وامليادين، لكن ما 

ننساه فعال هو أنه لوال عيد الع�ل لكنا كلنا نعمل ١٢ 

ساعة يف اليوم. 

 ‹É◊G âbƒdG ¤EG ,kÉÑjô≤J áª¡e ¿hóH Öjôb âbh ¤EG ¿Éc øeCG ∞XƒŸ ,"∑Éæg Úe" áYÉ°S ™HQ πc §î°ûj ¬fEG ¬àª¡e ÒØZ øe ,á°SGô◊G áæ¡e äQƒ£J

 øe øeCG OGôaCG Ú«©Jh ÖjQóàd á°UÉÿG øeC’G äÉcöT ≈∏Y Ö∏£dG äOGR øeC’G ΩGó©fG á∏µ°ûe .öüe ‘ áHƒ∏£e áæ¡e ÎcCG »g øeC’G áæ¡e ¬«ah

.øeC’G §HÉ°†d IójóL QGhOCG äô¡Xh ,É¡°ùØf áfÓ¨°û∏d ¢SÉædG Iô¶fh äÉÑJôŸG âæ°ù– Ö∏£dG IOÉjR ™eh ,Ú°ùæ÷G

?øeCG §HÉ°V π¨à°ûJ ∂°ùØf

صاحب الكفاءة واألمانة، حتى لو كان يتبع رشكة خاصة، ولهذا تقدم لهم حوافز غ� رسمية 

لزيادة الوالء للمنشأة نفسها.

ô¡¶ŸG: مهنة ضابط األمن تحتاج االهت�م �ظهرك، الحقيقة أنها ستحولها إىل عادة داÇة يف 

حياتك.

ICGôŸG /âæÑdG: مستوى تقدير ضابطة األمن زاد جداً بسبب زيادة الحاجة لها للتعامل مع 

السيدات.

:á«°SÉ°SCG •höT

- العمر ما ب� ١٨ – ٤٥ سنة.

- حسن املظهر الخارجي.

- املوقف من التجنيد "إÏام – تأجيل – إعفاء".

- حاصل عىل شهادة إÏام املرحلة اإلعدادية. 

∞«Xƒà∏d á«eƒ≤dG IQOÉÑª∏d ™HÉàdG ∞«XƒàdG ≈≤à∏e

الجمعة والسبت ١٤و١٥ يونيو ٢٠١٣

وسوف يُعلن عن مكان وفعاليات امللتقى من خالل صفحة املبادرة القومية للتوظيف

عىل فيسبوك 

ÖjQóàdGh ∞«Xƒà∏d                              ¢Vô©e

الجمعة والسبت ٥ و٦ يوليو ٢٠١٣

يف أرض املعارض �دينة نرص

:kÉ«dÉM øeC’G §HÉ°V áª¡e

- تنظيم مدخل املكان ودخول الزوار.

- تفتيش الزوار إذا لزم األمر.

- التدخل يف حالة املنازعات املحدودة والعمل عىل حلها.

- إبالغ مرشف األمن بشكل منتظم يف حالة املشكالت الكربى.

:øeC’G §HÉ°†d á«°üî°ûdG äÉØ°UGƒŸG

- ملتزم بقواعد العمل ويُعتمد عليه.

- عنده مهارات التواصل والتفاهم مع الناس.

- قادر عىل تنظيم وقته وشغله. 

- الرغبة والقدرة عىل التعلم وتحس� الذات 

بشكل متواصل.

- القدرة عىل الدفاع عن النفس وعن الناس.

- الترصف باحرتام وبشكل حساس.

- إدراك املساواة ب� الجنس� يف مجال 

العمل.

 

á°SGQódG: املهنة مناسبة جداً للطلبة، خصوصاً يف النوبات الليلية، ألنه Èكنه املذاكرة أثناء 

وقت العمل، واملذاكرة مفيدة للشغالنة ألنها تحافظ عليك صاحياً.

õaÉ◊G: مهمة األمن تتوالها رشكات خاصة مهمتها هي توريد حراس أمن مدرب� إىل 

منشآت تحتاج خدماتهم، هذا يعني أن الحارس يف النهاية يتبع رشكة األمن التي تنقله 

من مكان ملكان حسب خطتها يف العمل، لكن معظم املنشآت الخاصة تحاول تثبيت 

ع�ل األمن الذين توردهم الرشكة إليها، ألن املنشأة تحتاج إىل والء إضايف من الحارس 

Jobmaster

∞«XƒàdG ¢VQÉ©e IóæLCG

øeC’G §HÉ°V áØ«Xh ‘ É¡aô©J ’ óFGƒa
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äÉfÉëàe’G ΩÉjCGh »°VôŸGh á°VQÉ©dGh …ƒæ°ùdG!π¨à°TG :∞«XƒàdG Ò°ù«J

.á∏jƒW πªY IÎa ó©H IRÉLE’G Ωƒj ƒg ¬æe ≈∏MC’G øµd ,…ô¡°ûdG ¢†Ñ≤dG Ωƒj ƒg ¬∏c ô¡°ûdG ‘ Ωƒj ≈∏MCG

 ¿hóH π¨°T) ∫Éª©∏d äGRÉLEG …CG ÒZ øe ¿ƒµj ⁄É©dG ¿EG √óæY ø°ùMC’G ,π¨°ûdG ‘ ∂°ù«Fôd áÑ°ùædÉH

.(ájÉ¡f

.∫Éª©dG ÚHh (IQGOE’G) πª©dG ÖMÉ°U ÚH ábÓ©dG º«¶æJ »g ¬àª¡eh ,πª©dG ¿ƒfÉb ∑Éæg Gò¡dh

 ±ôYG :¢UÓN .Éæ«∏Y ™«°†J ‹ÉàdÉHh ,äGRÉLE’G ‘ Éæbƒ≤M º¶©e π¡‚ ÉæfCG ’EG ,IRÉLEÓd Éæ∏c Éæ≤°ûY ºZQh

.¬«∏Y ßaÉMh IRÉLE’G ‘ ∂≤M

Éjƒæ°S IRÉLE’G Ióe

مجموع إجازاتك السنوية مدتها ٢١ يوما بأجر كامل.. نعم.. كاااااامل، يعني ال 
تخصم من املرتب.. وهذا ملن أمىض يف العمل سنة كاملة، وتزيد اإلجازة لـ٣٠ يوم 

عندما يبلغ مجموع املدة التأمينية للعامل ١٠ سنوات أو ملن تعدى عمره ٥٠ عاما، 
وطبعا ال تُحسب هنا أيام العطالت واألعياد واملناسبات الرسمية والراحة األسبوعية، 
وطبعا تزيد مدة اإلجازة ٧ أيام للع�ل الذين يعملون يف األع�ل الصعبة أو الخطرة 

أو املرضة بالصحة أو يف املناطق البعيدة. وال يحق للعامل التنازل عن إجازاته.

IRÉLE’G óYƒe

من حق صاحب العمل تحديد موعد 
اإلجازة السنوية للعامل حسب ظروف 

العمل، والعامل يلتزم بتاريخ ومدة اإلجازة 
التي يحددها صاحب العمل، وال يجوز 

قطعها إال لسبب قوي.

IRÉLE’G ‘ Ò¨dG óæY πª©dG

لو علم صاحب العمل أنك كنت تعمل لدى 
شخص آخر يف وقت إجازتك فمن حقه أن يحرمك 

من أجر األجازة، هذا غ� الجزاء التأديبي.

áÑ∏£dG äGRÉLEG

من حق العامل أن يحدد تاريخ 
إجازته إذا كان متقدما ألداء امتحان 

درايس.. ولكن ينبغي أن يخطر 
صاحب العمل قبلها بـ١٥ يوما

á∏°üàŸG IRÉLE’G

العامل له الحق عىل األقل يف ١٥ 
يوما أجازة سنوية منها ٦ أيام 

متصلة.. وأيضا يلتزم صاحب العمل 
تعويضه عن رصيد اإلجازات التي 

ã يحصل عليها العامل كل ٣ 
سنوات بأجر موازي ألجره.

»°VôŸG

من حق العامل الحصول عىل إجازة 
مرضية تحددها الجهة الطبية املختصة، 
ويستحق العامل الحصول عىل تعويض 

عن األجر.. ومن حق العامل أيضا إجازة 
مرضية عن كل ٣ سنوات يقضيها يف 

الخدمة، وهذا بأجر كامل ملدة شهر واحد 
ثم úانية أشهر بأجر يعادل ٧٥٪ من أجره 
ثم ثالثة أشهر بدون أجر، وذلك إذا قررت 

الجهة الطبية املختصة احت�ل شفاؤه.

äÉæ«eCÉàdGh ó≤©dG

كل القواعد السابقة موجودة يف قانون العمل املرصي، وال يجوز 
مخالفة قانون العمل عن طريق وضع بنود يف عقد التعي� ب� 

العامل واملنشأة، وال يُشرتط أن يكون العامل مسجال يف التأمينات 
االجت�عية رسميا لتفعيل القانون.

á°VQÉ©dG

اإلجازات العارضة تخصم 
من رصيد اإلجازات.. ومن 

حقك التغيب ٦ أيام يف 
السنة فقط بحد أقىص 
يوم� يف املرة الواحدة.

OÉ«YC’G

الحد األقىص لإلجازات يف األعياد هي ١٣ يوما يف السنة.. ولو 
اقتضت ظروف العمل تشغيل العامل يف هذه اإلجازة، 
فالعامل سيأخذ أجر اليوم باإلضافة إىل مثيل هذا األجر.

è◊G

من أمىض ٥ سنوات يف العمل من حقه أن يأخذ إجازة شهر كامل مرة واحدة طوال مدة خدمته 

ألداء فريضة الحج أو زيارة بيت املقدس. á«ª°SôdG äÓ£©dG

٢٠١٣ ‘ á«≤ÑàŸG

عيد الع�ل األربعاء ١ مايو 
شم النسيم االثن� ٦ مايو 

عيد الجالء الثالثاء ١٨ يونيو 
عيد ثورة ٢٣ يوليو الثالثاء ٢٣ يوليو 

عيد الفطر من الخميس ٨ أغسطس إىل السبت ١٠ 
أغسطس

عيد القوات املسلحة األحد ٦ أكتوبر 
عيد األضحى املبارك من الثالثاء ١٥ أكتوبر إىل 

الجمعة ١٨ أكتوبر
رأس السنة الهجرية ١٤٣٥ هـ الثالثاء ٥ نوفمرب

äGRÉLEG É¡ëæe πLCG øe ¿ƒfÉ≤dG É¡©°Vh »àdG á°UÉÿG ä’É◊G ¢†©H ICGôª∏d                  

:Égó©H Éeh É¡JÉjÉ°†à≤eh IO’ƒdÉH ≥∏©àj Ée á°UÉNh ,∫ÉLôdG øe ÌcCG

للمرأة الحق يف الحصول عىل ٩٠ يوم إجازة وضع بأجر مساوي لألجر الكامل الذي تحصل عليه..
عىل أال تقل مدة اإلجازة التالية للوالدة عن ٤٥ يوما.

،Ãومن حق املرأة أن تحصل عىل هذه اإلجازة مرت� طوال مدة خدمتها عند صاحب عمل أو أك
برشط أن تكون قد أمضت ١٠ أشهر يف الخدمة.

للعاملة الحق يف أن تحصل خالل الـ١٨ شهرا التالية للوالدة عىل فرت~ راحة زيادة عن الطبيعي،
وكل فرتة ال تقل عن نصف ساعة.. ويحق لها ضم الفرتت� من أجل فرتة رضاعة الصغ�.

للعاملة التي تعمل يف منشأة تعمل فيها أكÃ من ٥٠ امرأة أن تحصل عىل إجازة رعاية سنت� بدون أجر
وال يجوز لصاحب العمل فصلها خالل هذه اإلجازة.

ويستمر حق املرأة يف العطالت واإلجازات األخرى (السنوية والعارضة واملرضية) باإلضافة إىل إجازات الحمل والوالدة.

 äÉà°ù∏d
§≤a
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 ƒg IQOÉÑŸG ±óg

ÜÉÑ°ûdG øe OóY ÈcCG π«¨°ûJ

äÉcöûdG äÉÑ∏W AÉ°VQEG øe ÌcCG

إن الهدف من تأسييس أول مركز توظيف هو أن ينمو ويتطور كمبادرة لتصبح مرشوعاً مستداماً وليس فقط 

كوميض رسعان ما يختفي؛ وتهدف املبادرة القومية للتوظيف لتوف� فرص عمل مستدامة لهم عىل املدى الطويل، 

وبصفة خاصة ألكÃ رشائح املجتمع املترضرة  يف مرص، مثل الشباب واملرأة. 

الهدف من تيس� التوظيف هو خدمة الشباب وتوف� لهم الوظائف العادلة املتوافقة مع قدراتهم الشخصية 

والفنية، وذلك عن طريق إجراء تعاقد مع بعض الرشكات الراغبة يف التعامل مع مركز التوظيف املبادرة، ثم 

توفيق الوظائف املتاحة يف الرشكات مع قدرات الشباب. الهدف األسمى من تلك املبادرة هو تشغيل أكرب عدد 

من الشباب أكÃ من إرضاء طلبات الرشكات.

تحاول وحدة تسهيل التوظيف أن تتواصل مع الشباب عن طريق 

الدعاية واإلعالن، إقامة معارض توظيف يف بعض األماكن الشعبية 

املليئة بالع�ل الفني� مثل املطرية، الزاوية الحمرا وإمبابة، 

والتنسيق مع بعض منظ�ت املجتمع املد}  لدعوة الشباب الراغب يف العمل، ذلك بجانب التسويق عىل 

فيسبوك.

Èر العامل �راحل معينة قبل تقدÈه للرشكة الراغب يف العمل بها، حيث يتم إجراء مقابلة شخصية معه مدتها 

نصف ساعة، يتم من خاللها قياس مهاراته، وح�سه ورغبته عيل العمل، ثم يتم تدريبه ملدة يوم� عيل كيفية 

إجراء املقابلة الشخصية مع صاحب العمل، وإبالغه بحقوقه وواجباته داخل مؤسسة العمل، ك� يتم قياس 

مهاراته وجعله يعيد اكتشاف نفسه ë يحسن توظيف نفسه يف املكان املناسب.

يتم متابعة العامل بعد قبوله يف العمل بعد أسبوع ثم بعد شهر ثم بعد ٣ أشهر ثم بعد ٦ أشهر لض�ن استقراره يف العمل.

وإذا تم رفض العامل من قبل الرشكة، أو وجد العامل أن الوظيفة ال تناسبه، فإن مركز التوظيف يوفر له فرص 

أخرى تتناسب مع إمكاناته وطموحاته .

وتضم مجموعة الرشكات املتعاملة مع مركز التوظيف عدداً من أكرب الرشكات، مثل جهينة، بيبسيكو ، جي [ 

أوتو، نيسان، كوكاكوال، مجموعة أمريكانا جروب، مؤمن.. ورشكات أخرى.

عنوان وحدة تيس� التوظيف: ٧ شارع مصدق، الدقي، الدور السابع، شقة رقم ١٤
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وحدة تيس� التوظيف ال تقبل التعامل مع أي رشكة ملجرد أن بها وظائف خالية، بل يجب 

أن تنطبق عليها بعض الرشوط وهي:

١- أن يكون املرتب مناسباً لنوع الوظيفة بحد أد^ ٧٠٠ جنيه وقد يصل إىل ٢٠٠٠ جنيه
    حسب  كفاءة العامل.

٢- التأم� االجت�عي عىل العامل.                 ٣- التأم� الصحي عىل العامل.

٤-توف� بيئة آمنة للعمل.                            ٥-عقد عمل شامل للرشوط السابق ذكرها.

وÈ ãر شهر عىل تخرجه حتى علم باملبادرة القومية 

للتوظيف (NEP)  من خالل مركز التوظيف. "واحد 

صاحبي شافها وبلغني بيها" يقول محمد الذي تعرف 

من صديقه عىل صفحة املبادرة عىل فيسبوك، وبها 

وجد إعالن ملعرض توظيفي مقام يف شربا (املبادرة 

 Ãتتعمد الذهاب إىل مناطق شعبية حيث الشباب األك

بحثاً عن فرص عمل)، وبالفعل ذهب محمد إىل 

املعرض ومر �راحل املبادرة للقبول بها. بدأت املراحل 

بعمل مقابلة شخصية معه لدراسة إمكاناته 

الشخصية، وتحديد مدى توافقها مع الوظائف املتاحة، 

وتم قبوله بالفعل، وبدأ يف املرحلة الثانية والتي كانت 

تهدف إىل منحه بعض املهارات الشخصية، وكيفية 

تجاوز املقابالت الشخصية، وذلك من خالل مشاركته 

�حارضت� عىل مدى يوم�.

يقول محمد إن املسؤول� عن املبادرة "بيفضلوا 

واقف� معاك لحد ما توصل إلدارة املكان اليل هتقدم 

فيه عىل وظيفة". وبالفعل بعد أقل من أسبوع� قام 

مركز التوظيف بتحديد موعد ملحمد إلجراء مقابلة 

?åëÑdG ‘ OÉL ƒg πg

تكرار الخروج من وظيفة والبحث عن أخرى ر�ا يدل يف بعض الحاالت عىل عدم جدية الباحث عن وظيفة، لكن يف حالة محمد تحديداً ظهرت عدة تفاصيل تؤكد جديته:

- يسكن محمد يف منطقة املرج بأقىص ش�ل القاهرة، وكان عليه طوال فرتة دراسته يف كلية التجارة بجامعة حلوان أن يقطع رحلة مدتها ساعت� يومياً إىل أقىص جنوب املحافظة، ورغم هذا فإنه حصل عىل شهادته 

الجامعية بتفوق ضمن أوائل الدفعة.

- أثناء دراسته عمل ملدة ٣ سنوات يف مصنع ألع�ل األملونيوم، وبدأ براتب ٤٠٠ جنيه، ووصل إىل ١٠٠٠ جنيه يف نهاية فرتة عمله.

- قبل محمد بوظيفة أقل أجرا من وظيفة املصنع، ورغم إن األجر كان يتزايد يف كل وظيفة توفرها له املبادرة القومية للتوظيف، إال أن محور رفضه كان ثابتاً.

- تتكرر مشكلة ورديات العمل يف كل األماكن التي التحق بها. كل الوظائف التي حصل عليها تحتاج إىل معدل ٣ ساعات يومياً يف الرحلة من/إىل مقر العمل، وعندما تصل ورديات العمل إىل ١٢ ساعة يومياً فإن هذا 

يعني عدم قدرته عىل م�رسة حياته بشكل طبيعي، وهو ما أدركه مسؤولو املباردة ولهذا يستمرون يف مساندته.

.…öüŸG ÜÉÑ°ûdG øe ÚjÓe πãe ß◊G √ófÉ°ùj ⁄ øµdh ,πÑ≤ oj ¬∏©d øcÉeC’G øe ójó©∏d á«JGòdG ¬JÒ°S ∫É°SQEÉH CGóÑa ,¬JOÉ¡°ûH πª©dG º∏ëj ¿Éc …öüe ÜÉ°T …CÉch ,πªY øY ÚãMÉÑdG óMCG ..ÚeCG óªfi

…öüŸG πª©dG ¿ƒfÉb ‘ äGRÉLC’G ΩÉ¶f øY É¡aô©J ’ äÉeƒ∏©e ١٠
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١- أن يرتاوح عمره ما ب� ال ١٨ – ٣٥ سنة.

٢- تحديد موقفه الحايل من التجنيد.

٣- وثيقة تثبت املؤهل الخاص به.

êôŸG øe ÜÉ°ûd áÑ°SÉæe áØ«Xh

شخصية لدى إدارة أحد مطاعم الوجبات الرسيعة، 

وبالفعل تم قبوله للعمل يف مركز تلقي االتصاالت 

(Call Center )، حيث عليه أن يقوم بالرد عىل 

الطلبات وإبالغ الفروع بها مع بيانات العميل، وذلك 

�رتب شهري ٩٥٠ جنيه (الحد األد^ للوظائف التي 

توفرها املبادرة هو ٧٠٠ جنيه).

استمر محمد يف هذا العمل ما يقارب أربعة أشهر، 

ولكنه ã يستطع املواظبة بسبب التغي� الدائم يف 

مواعيد الورديات. "كنت باشتغل يوم� الصبح ويوم� 

بالليل" يوضح محمد.

ترك محمد العمل يف سلسلة املطاعم ، وتوجه مرة 

آخرى إىل معرض آخر أقامته املبادرة يف إمبابة، ومر 

بنفس املراحل التي قد مر بها مسبقا، واستلم عمال 

آخرا يف معرض ألجهزة تكييف الهواء �رتب ١٠٠٠ 

∞bƒàJ ⁄ IQOÉÑŸG ≈∏Y ÚªFÉ≤dG Oƒ¡L

ä’hÉfi IQOÉÑŸG ƒdhDƒ°ùe …ôéj å«M

π«Ñ≤dG Gòg øe ∞bGƒe π◊

جنيه، واصل محمد العمل داخل املعرض شهر تقريباً، 

ولكنه ã يستطع االستمرار وذلك ألن العمل كان 

يفرض عليه العمل ورديت� يف يوم واحد ملدة ٣ أيام يف 

األسبوع، لذا ã يستطع محمد التكيف عىل هذا 

الوضع، فرتك العمل. 

وتوجه محمد مرة أخرى إىل مركز التوظيف الذي وفر له 

عمال للمرة الثالثة كموظف استقبال يف أحد معامل 

التحاليل الكربى �رتب ١١٠٠ جنيه ولكن طموح محمد 

ã يتوقف كشباب جيله وهو دائم االهت�م بتطوير نفسه 

للحصول عىل فرص أفضل وبظروف عمل وراتب أفضل. 

وأيضاً جهود القا�Ç عىل املبادرة ã تتوقف، حيث 

يجري مسؤولو املبادرة بشكل دائم جهود ومحاوالت 

لحل مواقف من هذا القبيل، سواء عىل مستوى محاولة 

إيجاد فرص عمل أفضل للشباب وتوقيع اتفاقيات عمل 

الئق مع رشكات تُظهر االلتزام، وإذا ã يكن هناك حل 

يحافظ عىل مصالحه، سيستمر محمد يف رحلة البحث 

عن وظيفة مناسبة، وستستمر املبادرة يف دعمه بهذا 

طاملا أثبت جديته. "مستمر يف املحاولة" يعدنا محمد.



٣ 6

 Oƒ¡› ∞∏àîj å«M ,¬JÉ«M ΩÉ¶f ≈∏Y ¬∏cCG ΩÉ¶f §Ñ°†j Éæe óMGh πc ¿ƒµj ÉÃQ hCG ,πcC’G ‘ áæ«©e áª¶fCG Éæ«∏Y ¢Vô≤J πª©dG ±hô¶a ,¬H ô©°ûj ¿CG ¿hO ¬«∏Y Ò°ùj Ú©e »FGòZ ΩÉ¶f Éæe πµd

.√QhO Ö°SÉæJ πcC’G øe áØ∏àfl ´GƒfCG êÉàëj A’Dƒg øe óMGh πc ,øeC’G •ÉÑ°V hCG ™fÉ°üŸG ∫ÉªY øY ºYÉ£ŸG ∫ÉªY ±hôXh

 .∂à∏¨°T äÉLÉ«àMG ≈∏Y É«æÑe ¿ƒµj å«ëH ,¿É°†eôd »ë°üdG πcC’G ΩÉ¶f ∂d Ωó≤f Éægh ,QÉ£aE’Gh Qƒë°ùdG äÉÑLh º«¶æJ ¤EG êÉàëf ÉæfCG »æ©j Gòg .∞«°üdG ‘ ≈≤H ¿É°†eQ ¿EG Ëó≤dG ÈÿG

 ôLCG Ò¶f áYQõŸG ‘ πª©j (É≤M’ óLÉe ¢Sóæ¡ŸG) ¬æHG π©éj ¿Éµa ,"áYQõŸG ÖMÉ°U øHG" óLÉe ¿ƒµj ¿CG Iôµa ¢†aôj ódGƒdG ¿Éch ,…hGôë°üdG ≥jô£dG ≈∏Y IÒ¨°U áYQõe ∂∏àÁ √ódGh ¿Éc

 º¡JÉ«M ¢TÉY ¬fC’ ,∫Éª©dG A’Dƒg ™e πª©dG IóFÉa ∑QOCG ,¿É°ù«f ácöT ‘ Ú«æØdG ∫Éª©dG ≈∏Y Gôjóe íÑ°UCG ¿CG ó©Hh ¿B’Gh ,áYQõŸÉH πª©j ôNBG ¢üî°T …CG πãe Ωƒ«dG ôNBG √òNCÉj (á«eƒj)

 Qhój ±öûŸG ÉŸ ≈æà°SCG º¡jR âæc ,ºgÒµØJ á≤jôW ±QÉY â«≤H ∫Éª©dG ™e π¨°ûdG Îc øe" .ó«L πµ°ûH º¡JQGOEGh º¡©e π°UGƒàdG ‘ Ö©àj º∏a ,ºgÒµØJ á≤jôW ∑QOCGh º¡eÓc ™ª°S ,º¡©e π°UGƒJh

.óLÉe ∫ƒ≤j "íjÎ°ùj πeÉ©dG »∏NCG ¿É°ûY ÜöTCG ìhQCG â«≤H ôjóe â«≤H Éª∏a ,íjÎ°SG ¿É°ûY ¬°Th

ºYÉ£ŸGh ™fÉ°üŸG ∫ÉªYh ¢SQÉ◊Gh ≥FÉ°ù∏d á«fÉ°†eQ äÓcCG

∂àfÓ¨°T Ö°ùM Qƒë°Sh QÉ£aEG §£N ٤
:¿ƒ°SƒW óLÉe ¢Sóæ¡ŸG

∫Éª©dG ÒµØJ á≤jôW ±ô©j …òdG πLôdG

π≤ædG ≥FÉ°S -١

ظروف عمل السائق تعترب من أصعب الظروف التي ممكن أن تواجه أي شخص أثناء 

الصيام، هذه الظروف هي العمل ساعات طويلة من الصباح الباكر وحتى قبل اإلفطار 

بقليل، وهي ظروف تهلك أعصابه بسبب الزحام ومشكالت القيادة واألعطال، باإلضافة إىل 

التعرض للجو الحار. 

السحور: املرصيون يعرفون من آالف السن� أن الفول هو أفضل سحور ملقاومة الجوع (ألن 

هضمه بطيء)، والجديد أنه هنا يفيد يف 

الرتكيز وتهدئة األعصاب.

يقول عل�ء التغذية إن الفول يعترب من أهم 

الوجبات التي تساعد عىل مقاومة التوتر 

العصبي واإلجهاد (فاكر سم� غانم قال عنه 

إيه؟ )، ك� أن تناول طبق من الفول مع 

الط�طم والبصل يحوله لوجبة غذائية 

كاملة.
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مهنة الحراسة واألمن تتطلب منه الرتكيز والنشاط املستمر ألن طبيعة العمل فيها انتظار 

لساعات طويلة يف نفس املكان، لكن النظام الغذا@ سيعتمد عىل فرتات العمل الخاصة به.

الفرتة النهارية: نحتاج إىل سحور يشمل أطعمة تساعد عىل الرتكيز وÏنح الطاقة وتحافظ 

عىل رطوبة الجسم، أما اإلفطار فال يحتاج لتنظيم ألن ضابط األمن سيكون يف فرتة الراحة.

السحور هنا يجب أن يحتوي عىل نجم األكالت الرمضانية: "الفول". لكن يجب أن يصحبه 

طبق من السلطة ألن الخرضاوات تعادل بطء هضم الفول، مع الط�طم التي تقاوم عرس 

الهضم، والخس الذي يهدئ األعصاب ويساعد يف مقاومة العطش خالل الصيام.

يف الفرتات املسائية: افتكر إنك ضابط أمن، لذلك سيكون أهم يشء يف السحور واإلفطار أال 

يسببا الخمول. هنا سنستغني ألول مرة عن الفول. لن تكون هناك مشكلة يف السحور، 
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يزداد ضغط العمل يف املطاعم أثناء شهر رمضان، ألن نوبة العمل ترتكز يف الوقت قبل اإلفطار بساعة أو ساعت�، وتستمر حتى الفجر تقريبا. يف وقت العمل ر�ا ال يجد العامل وقتا لإلفطار أو 

السحور، ويكون هذا بالتناوب مع زمالئه وبرسعة، وعموما يعا} العاملون يف املطاعم من ضعف الشهية ألن كل يشء حولهم يدور عن الطعام وإعداده، وأكلهم غالبا ال يخرج عن قاÇة طعام 

املطعم نفسه.

نصيحة: إذا كان من املمكن أن تستبدل الوجبة �قابل مادي فهذا أفضل. ال تنظر إىل سعر الوجبة وال إىل إقبال الناس عليها، فأكل البيت هو 

أحسن يشء، ومن املمكن أن تتفق مع زمالئك للتشارك يف الوجبة بحيث يُحرض كل واحد منكم صنفا مطبوخا يف البيت.

من حسن حظك إن شغلك معتمد عىل روت� كله حركة، ولهذا أنت ال تحتاج إىل نظام غذا@ مع� يف رمضان، لذا سيكون السحور هو الفول 

والبيض املسلوق مع الزبادي، مع اإلكثار من املاء لتعويض الجسم ما سيفقده أثناء الصيام. أما عن اإلفطار فيُستحسن أن يكون طعاما نشويا 

مثل املكرونة أو األرز والبطاطس (أكالت سهلة الهضم جدا عندما تكون يف حركة مستمرة مثل الحركة يف صالة املطعم)، بجانب الخرضاوات 

مثال البامية والفاصوليا، مع أي نوع بروت� دون اإلكثار منه.
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يبذل عامل املصنع مجهودا جس�نيا كب�ا يف العمل، ويجب أن يكون نظامه الغذا@ مبنيا عىل إعطاء الجسم الطاقة والقوة الالزمة إلÏام 

عمله، ويجب أيضا مراعاة نوبات العمل ك� رشحنا سابقا.

السحور: هذا العامل يجب أن Èنحه القوة والنشاط لذا يجب أن يتضمن الفول والطعمية، بجانب البيض والج=.

اإلفطار: فال بد من أن يكون محتويا عىل املكرونة، ذلك بجوار الخرضاوات مثل الكوسة الغنية جدا بالفسفور (الذي نأكل السمك من أجله).

نصيحة: ترتفع الحرارة يف عنابر املصانع، وطبعا الجسم يعرق ليلطف نفسه. امللح هو الحل، فهو يفعل شيئ�، أوال هو يشعرك بالعطش، وبالتايل 

يجربك عىل رشب كميات إضافية من املاء حتى لو ã تكن تحب هذا، ومن ناحية أخرى هو يحتفظ باملاء يف الجسم وال يجعلك تفقده بسهولة.

عندنا البيض ومنتجات األلبان بأنواعها، مع 

الخرضاوات طبعا لزوم التلي� ومقاومة العطش.

ويف اإلفطار سنستبعد اللحمة ألنها صعبة الهضم 

وبها الكث� من الدهون (يعني هتساعد عىل 

النووووم)، وهنا نكتشف أهمية الفراخ ألنها 

خفيفة عىل املعدة وال تسبب الخمول.

نصيحة: ألن االختيارات ليست متنوعة، أفضل 

طريقة للمحافظة عىل دماغك صاحية هي تغي� ترتيب وتوزيع األكل، معظمنا يبدأ 

بالنشويات واللحوم ثم مسحة خضار، إذا عكسنا الرتتيب وبدأنا بالخضار والسوائل، فإن 

املعدة ستعرتف برسعة بالشبع.

البيض ك�ن من األطعمة الغنية بالربوت� وال ترهق املعدة ألنه سهل الهضم مقارنة باللحمة، 

ك� يجب أن يحتوي هذا السحور عىل النشويات مثل البطاطس من أجل الطاقة، مع كوب 

من الل= أو الزبادي لزيادة الرتكيز واالنتباه.

نصيحة: طبق الفول بالبيض املسلوق مع اإلضافات املعتادة. يف العادي يكون مفعوله ضارا 

كأنه قنبلة ديناميت إذا أكلته يف وقت العمل، لكن �ا أننا نتكلم عن السحور (باعتبار أن 

دورة عملك نهارية)، ستفيدك هذه الوجبة يف النوم، ثم تسند قلبك يف النهار الطويل الحار.

اإلفطار: يشمل الخرضاوات التي تساعد عىل تهدئة الجسم ومنحه الطاقة مثل امللوخية، أما 

القرنبيط فهو يعمل عىل خفض ضغط الدم املرتفع، واستقرار نسبة السكر يف الدم. وإذا 

توفرت النية للطبيخ، فننصحك بالفاصوليا التي تعترب مهدئة لألعصاب، ويجب أيضا أن 

يحتوي اإلفطار عىل صنف بروت� حيوا} (اللحم، الدجاج، السمك).

نصيحة: طبعا يف مرص الربوت� هو الذي يحدد نوعية باقي األصناف املوجودة يف مائدة 

اإلفطار (السمك تأ~ معه الطحينة وليس الفتة التي تصلح مع اللحمة)، ومع ارتفاع أسعار 

هذه األصناف فإن املوضوع ال توجد به اختيارات، لكن ممكن توزيع هذه األصناف عىل 

مدار األسبوع ألن الجسم يأخذ �قدار حاجته وليس �قدار ما نأكل.

ويف فرتة الدراسة الجامعية، انتقل املهندس ماجد ب� الرشكات كمتدرب، وã يخجل من أن يكون 

"صبي" يعمل تحت يد "األسطى" يف الورشة، وحتى اآلن وبعد أن تخرج ووصل إىل مدير تطوير 

الوكالء لرشكة نيسان، ال يخجل أن يلجأ إىل األسطوات الذين تعلم منهم ويراهم أعلم ببعض 

فنيات العمل، يقول املهندس ماجد "أنا ال أجد حرج من إ} أقول إن األسطى ده اليل علمني".

وعندما كان مديرا للتدريب والتطوير يف الرشكة البافارية، أرسلته الرشكة مندوبا عنها للمبادرة 

القومية للتوظيف، والتي تهدف إىل الوصول ألكرب عدد من الباحث� عن وظائف، والبحث عن 

أكرب عدد من الوظائف الخالية املناسبة لهم.

يصف ماجد املبادرة بأنها تسعى لتقديم الخدمات للع�لة الفنية، وذلك للعمل عىل الحد من 

البطالة، ك� قال إن املبادرة ال يهمها توف� العمل فقط، بل أن تكون ظروف الشغالنة نفسها 

مناسبة للعامل وقدراته الشخصية، ك� يجب أن تكون ظروف العمل عادلة ومتوافقة مع 

قانون العمل املرصي. "لقينا ناس كت� مش عارفة حقوقها" يقول ماجد شارحا دور املبادرة يف 

توعية الع�ل وتوجيههم بشكل صحيح.

ويستكمل ماجد حديثه عن املبادرة إنها ال تهدف 

إطالقا إىل العائد املادي، ولكنها تعمل فقط عىل 

تسهيل التوظيف. يقول ماجد "بيصعب عّيل إن العامل تكون عنده قدرات كب�ة غ� مستغلة".

يرى ماجد أن الهدف من وراء املبادرة هو إلحاق الع�ل أصحاب القدرات يف وظائف تقدرهم، 

وتعمل عىل استث�رهم وتنميتهم بشكل جيد. وقد ساعدت معرفة ماجد بظروف الع�ل يف 

زيادة اهت�مه باملبادرة وتدعيمها، ذلك ألنه يوم ما كان عامال وكونه اآلن مدير ال يناقض 

تدعيمه للمبادرة. 

وعندما ترك املهندس ماجد البافارية عائدا إىل رشكة نيسان، ã يتخىل عن فكرة املبادرة، ألنه 

كان يدعمها بشخصه ال بكونه مندوبا عن رشكته، حيث أنه يرى أن عمل مثل هذا قد يفيد 

الكث� من املرصي� من خالل توف� فرص عمل مناسبة لهم، وأكد كالمه قائال "تدعيمي 

للمبادرة رشف ّيل إل} قادر أعمل حاجة تفيد البلد".

وخالل عمله مع املبادرة، تم إجراء مسابقة للرشكات حول كيفية تحس� ظروف العمل 

الخاصة بهم، وذلك من خالل تقديم الرشكة اقرتاحات تسعى إىل تحس� ظروف العمل وإشعار 

العامل باالنت�ء داخل الرشكة، ثم يتم اختيار ١٤ مرشوعا فقط من ب� املشاريع املتقدمة 

واملشاركة يف Ïويلها وتدعيمها بشكل جيد. "فرحت جدا ملا لقيت سوبر ماركت وفرن 

للمخبوزات بيشاركوا يف املسابقة" يتذكر ماجد كيف أن املبادرة ã تصل فقط إىل الرشكات 

الكب�ة ذات الع�لة الكثيفة، بل وصلت إىل املشاريع الصغ�ة مثل فرن مخبوزات.

املبادرة حاليا يشمل نطاق عملها إقليم القاهرة الكربى، ويف املرحلة القادمة ستسعى املبادرة 

إىل التوسع جغرافيا ل, تغطي أكرب مساحة جغرافية داخل مرص.
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سؤال: أيه� األكÃ تحفيزا للعامل واملدير.. التقدير املعنوي أم التقدير املادي؟

لإلجابة عن السؤال، يقول ماجد إنه تم إجراء دراسة إحصائية ملعرفة أيه� األكÃ تحفيزا، وكانت النتيجة بأن أكÃ من ٨٠٪ من الع�ل يفضلون التقدير املعنوي.

يرشح ماجد أن العامل لو ُخّ� ب� أن يأخذ مظروفا به نقود، أو أن تُعلق له شهادة يف مكان العمل تشكره عىل جهده وتُعلن أنه هو العامل املثايل لهذ الشهر.. فسيختار الشهادة. 

هذا بعكس املديرين، فلو خّ� املدير ب� االثن�، سيختار العائد املادي، فنظرا ملا وصل إليه يف مراكز عمله، فلن يحتاج إىل املزيد من التقدير املعنوي. أما عن العامل فهو يفضل 

التقدير املعنوي نظرا ملا يشعره بأنه جزء من هذا الكيان، وأن الرشكة تشعر به وتقدر مجهوده، ك� أن العائد املادي ال يدوم طويال، فسيأ~ يوم وتنتهي النقود، لكن املعنوي يظل 

عالقا داخله، يشجعه يحمسه يحفزه عىل العمل بشكل جيد وبناء.

يرى ماجد أن تدعيم انت�ء العامل للرشكة، ال يكون مردوده فقط عىل العامل، ولكن تعود فائدته عىل مستوى إنتاج الرشكة، ك� وكيفا.
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